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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om ämnesövergripande arbete i 

dagens skola och att utreda bildämnets roll i ämnesövergripande arbeten. Studien 

är en kvalitativ undersökning och metoden den genomförts med är 

semistrukturerade intervjuer, i vilka informanterna fått svara på frågor gällande 

ämnesövergripande arbete och hur de arbetar eller inte arbetar med det på sin 

skola. Resultaten från dessa intervjuer ställdes sedan mot litteraturen, 

ramfaktorteorin och Lars Lindströms texter rörande Om, med, i och genom 

estetiska ämnen, för att kunna analyseras utifrån dem. Det framkommer i 

litteraturen att ämnena i dagens skola ofta är mer separerade än vad de i 

verkligheten är. Däremot motsäger informanternas svar denna syn då de ofta, och 

gärna, arbetar ämnesövergripande. Det framkommer i analysen av intervjuerna ett 

antal ramfaktorer som lärarna måste förhålla sig till när de ska arbeta 

ämnesövergripande. Ramfaktorer som tid, schema och den psykosociala miljön på 

skolan påverkar i slutänden hur lärarna bedriver sin undervisning.  
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Inledning 

Ämnesövergripande arbete är något som kommit och gått i skolan och 

läroplanerna, för tillfället är det en mer allmän riktlinje för lärare att arbeta mot, 

än ett krav (Skolverket, 2011). Ämnena i dagens skola är uppdelade i sina egna 

fack, och vi vill gärna tro att de är separerade från varandra. Det kanske är en bra 

organisatorisk uppdelning, men hur urskilda är de från varandra egentligen? I de 

flesta ämnena kommer inslag av andra in, och gränserna blir plötsligt inte så klara 

som de kändes, och kanske är ämnena inte lika långt ifrån varandra som vi trodde 

(Arfwedson & Arfwedson, 2002). I verkligheten, utanför skolan som blir lite av 

en egen värld, är ämnena inte så uppdelade, vi blandar konstant de ämnen vi håller 

isär i skolan och att skapa en förståelse för världen utanför skolan är även den 

central för elevernas lärande. Att arbeta ämnesövergripande kan vara en metod att 

ge undervisning en betydelse utanför skolans väggar.  

En anledning till att jag ville undersöka detta djupare är att under hela min 

skolgång gjorde vi tre eller fyra ämnesövergripande arbeten. Detta är enligt mig 

väldigt lite, då jag totalt gått tretton år i skolan om man bara räknar grund- och 

gymnasieskola. Dessutom var dessa ämnesövergripande arbeten i regel bara 

mellan teoretiska ämnen, som svenska och samhällskunskap, och när bilden var 

involverad i arbetet var det oftast enbart för att stå för materialet. Det gör lite ont i 

mig som blivande bildlärare, att såhär i efterhand veta att det hade funnits så 

många möjligheter för både elever och lärare att göra något som var både roligt 

och lärorikt i en kombination mellan bilden och ett eller fler andra ämnen, som till 

exempel samhällsvetenskap, eller vilket annat ämne som helst.  De få arbeten vi 

gjorde ämnesövergripande, där bilden var mer aktiv än att stå för materialet, var 

väldigt intressanta och givande upplevelser. Man fick som elev en användning för 

det man lärde sig i bildklassrummet och med hjälp av de uttryck och 

arbetsmetoder vi använde oss av fick man en bättre och mer djupgående förståelse 

för hur man senare i livet, i ”verkligheten”, kunde använda det man lärt sig i 

bilden och i de andra involverade ämnena. För mig som blivande bild- och 

engelskalärare känns det som en intressant möjlighet att få arbeta mer gemensamt 

med andra lärare, att få samarbeta över något större där man involverar 

gemensamma elevgrupper.  

Även att kunna arbeta mot mig själv i de fall då jag har samma klasser i bild som i 

engelska, är något som jag ser som en intressant möjlighet för mig som blivande 

lärare. Att göra det teoretiska mer interaktivt med hjälp av bild i klassrummet är 

något som många elever drar nytta av för ökad inlärning och förståelse. Marner 

(2005) beskriver, att lärande genom bild kan leda till utveckling och att 

blandningen av ämnen ibland kan leda till en större förståelse för det som pågår i 

världen. 

Det som skrivits i läroplanen om ämnesövergripande arbeten finnas att läsa under 

rubriken övergripande mål och riktlinjer, där det framkommer att läraren ska ge 

eleverna möjligheten till sådana arbeten (Skolverket, 2011). Men till stor del är de 
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övriga styrdokument och råd som finns att tillgå på deras hemsida idag fokuserade 

på de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena. Samarbeten mellan 

dessa ämnen kan leda till en ökad lärdom om hur dessa ämnen integrerar i 

samhället, något som kan vara svårt att se i en teoretiskt uppbyggd undervisning. 

Men även bilden kan vara diffus för elever, de förstår inte alltid nyttan med att ha 

bildundervisning, så samarbeten mellan bild och andra ämnen i skolan kan ge 

nytta åt mer än enbart bilden. 

Samarbeten mellan bild och till exempel historia och religion kan vara givande 

både för elever och lärare. Min upplevelse av ämnesövergripande arbeten på 

gymnasiet var av denna kombination; jag gick estetiska programmet på 

gymnasiet, inriktning bild och form, bilden tog upp en stor del av min 

undervisning och det var precis så jag ville ha det. Man fick under kulturhistorie-

lektionerna en inblick i både bildens historia, konstens historia och man fick en 

möjlighet att sätta in det i ett historiskt perspektiv. Kulturhistoria och historia som 

ämnen går hand i hand, båda tar upp en historisk bild av det som sker i samhället, 

ett samhälleligt och ett kulturhistoriskt perspektiv. Denna kombination av konst, 

bild och historia sträckte sig även utanför enbart den kulturhistoriska 

undervisningen och vi gjorde ämnesövergripande arbeten med historian och 

bild/kulturhistoria. Det jag upplevde att lärarna visade, var att ett samarbete med 

historian som teoretiskt ämne och bilden som estetiskt, inte är bortom räckhåll. 

Både historian och kulturhistoria är fyllda av bilder vars innebörd vi lär oss 

mycket av i skolan. Som Lindström (2008) skriver, vi lär oss på fler sätt än ett och 

att tillföra fler vinkar på lärande ger en större chans till att det man försöker lära ut 

tar fäste hos eleverna. Men jag saknade fortfarande bildens inblandning i de 

teoretiska ämnena i stort. Bortsett då från sätten som våra lärare arbetade 

ämnesövergripande i historia och kulturhistoria (som vi hade som obligatoriska på 

i det programmet).  

För att slutligen sammanfatta anledningarna till att jag vill söka djupare kunskap 

om ämnesövergripande arbete, så är det dels därför att jag själv som elev upplevde 

det som ett givande sätt att arbeta och lära mig saker. Dels att jag vill se hur jag 

kan arbeta med det som färdigutbildad lärare. I denna uppsats kommer jag att 

skriva om ämnesövergripande arbete och dess fördelar och nackdelar i skolan, hur 

det används och varför man arbetar, eller inte arbetar med det i skolan. Men även 

främst om hur och varför bilden borde vara ett delaktigt ämne i ett samarbete, 

något som jag upplevde saknades i min skolgång. 

Begreppsförklaring 

Teoretiska och praktiska-estetiska ämnen: Jag använder här den normativa 

utgångspunkten, att vissa ämnen anses vara praktiska medan vissa är teoretiska, 

för att skilja på mina lärare och deras ämnen. Jag vill dock inte påstå att dessa 

kategoriseringar är en skildring av ”verkligheten” som helhet, då alla ämnen 

innehåller både praktiska och teoretiska inslag. 
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Ämnesövergripande arbete: Det finns fler olika sätt att beskriva arbeten med 

ämnen i samverkan, några av dessa som kan låta lika vid första anblick är 

tematiskt arbete, ämnesövergripande arbete och ämnesintegrering. I min 

litteraturgenomgång kommer jag att beskriva dessa mer grundligt för att påvisa de 

skillnader och likheter som finns med de olika termerna. 

Det jag kommer att använda i min rapport är ämnesövergripande arbete. Den 

definition som Karolina Österlind (2006) använder som också är liknande den 

som Jan Nilsson (2007) använder sig av, är som följer: Ämnesövergripande är att 

man arbetar gemensamt i mellan två eller fler ämnen kring ett ämne, en fråga eller 

ett problem. Det är även den definitionen jag använder mig av när jag använder 

ordet. 

Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att öka kunskapen om ämnesövergripande arbete i 

skolan och att utreda bildämnets roll i ämnesövergripande arbeten.  

Frågeställningar 

Vilka ramfaktorer påverkar ämnesövergripande arbeten i skolan? 

Hur ser lärare idag på ämnesövergripande arbete i förhållande till bild? 

Hur arbetar man med ämnesövergripande arbeten i skolan idag? 

 

Litteraturgenomgång 

Nedan följer en genomgång av den litteratur jag har använt mig av för min studie. 

Inledningsvis kommer jag ge en kort historisk tillbakablick på hur skolan formats 

och utvecklats och även hur man sett på ämnesövergripande arbete. Sedan 

kommer en mer ingående begreppsförklaring utifrån den litteratur jag använt, där 

jag beskriver skillnaderna jag kommit fram till när det gäller ämnesbunden 

undervisning, tematiskt arbete, ämnesövergripande och ämnesintegrerat arbete 

och vad dessa olika termer innebär. Jag går därefter in på, och beskriver, den 

övriga litteraturen jag läst, vilken berör estetiska ämnen i skolan och 

ämnesövergripande arbete. 

De tidigare arbeten som genomförts inom detta ämnesområde har till stor del varit 

centrerade runt de teoretiska ämnena, så som Candefors och Edvardssons (2008) 

examensarbete där de skriver om de samhällsorienterade ämnena. Eller så är de 

mer allmänt inställda till ämnet, så som Axelsson och Johansson (2011) som i sitt 

examensarbete skriver om ”Ämnesintegrerat arbetssätt- Lärarnas arbete med 

organisering och planering”.  Det jag vill titta närmare på i litteraturen är vinklat 

mot det estetiska, då främst bilden. 
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Historisk tillbakablick 

Skolan har genom tiderna gått igenom en stor förändring, från religiös, i form av 

vad Per-Johan Ödman (1995) i sin text kallar ”katekiseringsanstalt” till mer 

renodlad folkskola och realskola. Från dessa skolformer kunde man senare även 

gå vidare till gymnasiala studier, som även dessa utvecklades från det som 

kallades latinskola eller katedralskola till det som är dagens gymnasieskola 

(Börlin, 2008, s.55).  

I och med andra världskrigets slut framkom en vilja att utföra en skolreform, 

vilket ledde till skolkommissionen år 1946 i Sverige. Ur den framkom det förslag 

som skulle ersätta folkskolan, nämligen enhetsskolan. Man skulle fostras till 

demokratiska medborgare och i denna fostran återfanns estetisk fostran, 

yrkesfostran och social fostran i det som lärarna skulle lära ut tillsammans med 

allmänbildning. Den var uppdelad så att ettan till och med sexan undervisades i 

samlade klasser. Eleverna i sjuan och åttan fick sin undervisning tillsammans och 

eleverna i det nionde skolåret fick sin undervisning för sig (Ödman 1995). Denna 

omstrukturering av skolan förde även med sig en större nödvändighet för 

elevaktivitet och individualisering (Ödman 1995). Gerd B Arfwedson och 

Gerhard Arfwedson skriver (2002): ”känslor och känslouttryck sågs av en del som 

väsentliga för barnets utveckling och på olika sätt sökte man framkalla dem, 

särskilt inom den estetiska fostrans ram” (s.277).  

1961 kom nästa färdiga förslag till en omstrukturering av skolans upplägg. Denna 

omstrukturering av skolans upplägg liknade den från 1946 till klassuppdelningen, 

men däremot var namnbytet till grundskola och ett nytt sätt att tänka kring 

utbildning, en ny vändning för skolan. Med följd av detta förslag utkom 1962 den 

första läroplanen (Ödman 1995, Säljö 2008). Sedan dess har det utvecklats 

ytterligare fyra nya läroplaner för gymnasiet och grundskolan fram till de vi 

använder idag, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11) och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 (Gy11). 

Enligt Gerd Arfwedson och Gerhard Arfwedson hade temaarbeten redan under 

folkskolans tid en del i undervisningen och har genom tiderna haft olika form och 

betydelse inom skolan. Men först i och med läroplanen för grundskolan som kom 

ut 1980 (Lgr 80) från skolverket, blev de obligatoriska i skolan. Å ena sidan är 

skillnaden mellan Lgr 11 och Gy 11 och Lpo 94 och Lpf 94 minimala i den 

bemärkelsen att de nämner ämnesövergripande undervisning på näst intill 

ordagrant samma sätt. Där de skiljer sig åt, å andra sidan, är i det faktum att 

dagens läroplaner, Lgr 11 och Gy11 har det estetiska insatt i alla ämnen. I 

kursplanen för Matematik står det under det centrala innehållet att kursen ska 

behandla bland annat, ”Representationer av geometriska objekt och symmetrier 

med ord, praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt” (2011, s. 98). Det 

som står att finna om ämnesövergripande arbete i de nuvarande läroplanerna står i 

de övergripande målen och riktlinjerna för respektive läroplan. I Lgr 11 står det att 

läraren ska utforma undervisningen så att eleverna ”får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (2011, s.14). Vidare beskriver de i Gy 11 att ”läraren ska 
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samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen” (2011, s.10), 

vilket är en mer allmän beskrivning med fler tolkningsmöjligheter än Lgr11. 

Genom tiderna har sakta men säkert de estetiska ämnenas betydelse i läroplanerna 

förändrats. Det estetiska har, kan man säga, fått en plats i de övriga ämnena även 

fast behovet av bild, främst i Gymnasiet, har fått en mindre roll i skolan. Detta 

kommer sig av att bilden i gymnasiet inte längre är obligatoriskt för fler än det 

estetiska programmet. Bilden, och även de övriga estetiska ämnena har av detta 

fått en mindre chans till ämnesövergripande arbete då chansen till att ha 

gemensamma klasser med övriga lärare på skolan då minskat. Dock ska tilläggas 

att de estetiska ämnena finns som individuellt val, med resultatet att klasserna ofta 

är blandade vilket inte heller gynnar ett ämnesövergripande arbete mellan de 

estetiska och teoretiska. 

Arfwedson och Arfwedson (2002, s. 59) vill påpeka att ”skolan och utbildningen 

ska alltså främst betjäna både eleverna och samhället. Det – om något – är skolans 

övergripande syfte”. Skolan är där för att utveckla elevernas vetande och att göra 

dem till förstående och delaktiga individer i det samhälle man lever i. Vidare vill 

de påpeka det faktum att verkligheten inte är uppdelad så som vi gör den i skolan, 

och att även ämnena sällan är så pass renodlade att man faktiskt kan säga att de är 

helt separerade från varandra. De flesta ämnen har mer eller mindre någonting i 

sig som har med andra ämnen att göra. Som Arfwedson och Arfwedson (2002, s. 

114) skriver. 

Verkligheten, har skoldebattörer sagt, är inte uppdelad i ämnen. Om man antar 

att läroplaner speglar sina konstruktörers verklighetsuppfattning, så måste man 

dra slutsatsen att läroplanskonstruktörernas verklighet åtminstone är indelad i 

kategorier – t.ex. språkliga, matematisk-naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga och praktisk-estetiska – och sedan dessutom i ämnen 

som sorterar under dessa kategorier. 

Det de skriver innebär en kritik till det som skolan gör idag, delar upp och 

kategoriserar ämnen i grupper som vi sedan inte blandar, men när verkligheten 

kolliderar med skolan, blir många ställda inför den verklighet de kanske möter. 

Att ämneskategorisera, menar Arfwedson och Arfwedson (2002), är inte negativt, 

men att se världen som uppdelad är det. Detta kan vara en förklaring till det de 

skriver om försöken till att ”föra samman besläktade innehållsbitar” (2002 s.219) i 

undervisningen, att försöka göra en form av samarbeten där de bitar som hörde 

ihop kunde undervisas tillsammans. 

De skriver även vidare om hur ämnen bildas och varför de bildas som de gör och 

om att ämnesorganisationen som vi har den idag bara är ett rimligt försök till att 

sammanfatta ”en kulturs samlade vetande” (Arfwedson & Arfwedson 2002, 

s.223). Kan vi idag lära ut vår kulturs samlade vetande på ett mer effektivt sätt än 

att dela upp det i ämnen snarare än som helhet? Uppdelningen i sig är en 

förenkling av problemet med att lära ut det vi kan och vet, men i görandet av det 

menar Arfwedson och Arfwedson (2002) att vi delar upp skolan i små samhällen, 

med en gemensam grund i samma regler och utgångspunkt från skolan i stort. 

Nämligen att eleverna ska lära sig det de behöver för att kunna fortsätta utbilda 

sig, få ett arbete och klara sig i den värld de snart kommer att inträda i. Dessa små 
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samhällen som bildas skapar även de en slags inlärning och är i sig inte negativa 

men kan bli som öar ifall lärarna sinsemellan inte samarbetar.  

Olika begrepp som beskriver samarbeten mellan ämnen  

Det vanligaste sättet att organisera skolans verksamhet, är i ämnesbunden 

undervisning, även kallat ämnesundervisning av Björn Andersson (2008). Enligt 

Anderson innebär ämnesbunden undervisning att innehållet i undervisningen är 

till synes bundet till det specifika ämnet och således svårt att använda i ett 

samarbete. Detta kan bero likaväl på läraren som ämnets material och elevernas 

kunskap i ämnet, delaktighet och engagemang från andra lärare. Ämnesbunden 

undervisning ger en snäv syn på verkligheten enligt Andersson (1994) och räcker 

som sådan inte ensam till för att lära eleverna om den. Även Österlind (2006) vill 

påpeka att ämnesbunden undervisning kan beskrivas som en ”fragmentisering av 

kunskapen om världen”(Österlind, 2006, s.22). 

Med ämnesintegrering menar Björn Andersson (1994) att man sammanfogar flera 

delar till en. Det kan vara elevens skapande av en helhet utifrån undervisningens 

delar eller lärarens integrering av undervisningens delar till en tänkt helhet för 

eleven. Detta behöver, enligt Andersson (1994) inte innebära att eleven tar in det 

tänkta materialet som läraren försöker integrera i elevens existerande kunskap. 

Integrering kräver aktivt deltagande av båda parter, lärare och elev, men även att 

de två förstår varandra och att läraren kan lära ut på ett sådant sätt att eleven kan 

tillägna sig kunskapen. 

Enligt Nilsson (2007) innebär tematiskt arbete att man utgår ifrån en gemensam 

punkt för olika ämnen, man kan med andra ord arbeta självständigt med egna 

ämnesspecifika saker i ämnena men de är kopplade till ett gemensamt tema. Detta 

kan genomföras i antingen ett antal klasser eller övergripande i skolan. Ett 

temaarbete kan även genomföras av enbart en klass med en lärare och behöver 

inte vara gemensamt med andra lärare eller elever på skolan. Ett temaarbete 

hanterar, i likhet med ämnesövergripande arbeten, ett problem, en fråga eller ett 

ämne. Ett tema kan även väljas på grund av ett arbete som pågår i skolan, som 

exempel, om en skola har problem med mobbning, så kan skolans ledning och, 

eller, lärare besluta att ha en temavecka för att arbeta med detta (Nilsson 2007). 

Temaarbeten resulterar allt som oftast i en redovisning av något slag, utställning, 

eller uppvisning av det framkomna materialet på något sätt.  

En definition som Karolina Österlind (2006) använder och även liknande den som 

Jan Nilsson (2007) använder sig av är att ett ämnesövergripande arbete är när två 

eller fler lärare samarbetar kring en gemensam undervisning. Arbetet kan ha ett 

tema, men till skillnad från vanliga tematiska arbeten så är undervisningen i de 

olika ämnena mer sammanhängande med varandra i ett ämnesövergripande 

arbete. Man arbetar mer över ämnesgränserna och i vissa fall kan man även vara 

närvarande på varandras lektioner för att hjälpa med sin egen ämnesspecifika 

kunskap. Detta är även den tolkning jag använder mig av vid användandet av 

ordet ämnesövergripande. 
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Något som alla dessa olika sätt att strukturera undervisningen har gemensamt, är 

tanken att eleverna ska lära sig så bra som möjligt. Som Magnusson, Malmgren 

och Nilsson 2013 konstaterar i texten Att göra sin röst hörd: 

I ett klassrum där man skapar en social arena där alla elevers röster blir viktiga i 

det hänseendet att alla har något att bidra med i samtalen där man kan lära sig 

något nytt genom att lyssna på andra blir kunskaperna meningsfulla för eleverna 

(Magnusson, Malmgren & Nilsson 2013, s.26).  

Ämnesövergripande undervisning 

Det Österlind (2006, s.12) utgår från är ett rationellt perspektiv på vad 

ämnesövergripande undervisning kan tillföra i skolan. Den rationella 

läroplanskoden innebar att den ämnesindelade undervisningen utmanades, denna 

läroplanskod utvecklades under progressivismen i USA och är baserad på två 

centrala begrepp, nyttan och individen. I sin förklaring tar Österlind upp tre 

argument för ämnesövergripande undervisning, dessa tre är samhällsnytta, 

motivation och förståelse. De tre argumenten är sammanlänkade med varandra 

och bildar en positiv inlärningskurva när de tre samarbetar. Nedan följer en kort 

förklaring av det hon menar med sina argument. 

Samhällsnytta innebär att undervisningen utifrån den rationella synen ska 

innehålla det som eleverna behöver kunna senare i livet, i verkligheten utanför 

skolan. Ämnesindelad undervisning skulle enligt Österlind (2006) vara 

begränsande för elevernas helhetsförståelse av samhället och världen, och att 

arbeta ämnesövergripande skulle då underlätta inlärningen. Enligt Österlind skulle 

den rationella läroplanskoden fokusera mer på individen och dennes lärande, 

motivationen till studier var viktig och man ansåg att inlärning var något socialt. 

Individen lärde i samspel med andra och blev motiverad av de andra i gruppen 

och får med hjälp av dem även förståelsen för att det den lärt sig kan användas i 

vardagslivet, och blir på det viset motiverad att lära sig mer. Ämnesövergripande 

arbeten som kopplade samman fler ämnen till en förståbar helhet uppmuntrades. 

De estetiska ämnenas roll i skolan 

Anders Marner och Hans Örtegren (2003) skriver i En kulturskola för alla om det 

faktum att en stor del av eleverna vill använda sina händer till att arbeta mer 

praktiskt i skolan. Dessutom anser en stor del av eleverna att ämnena sällan är 

kopplade till livet utanför skolan. Eleverna önskar mer av de praktiska och 

estetiska ämnena i skolan (Marner & Örtegren 2003), även om eleverna kanske 

mer ser dessa ämnen som en möjlighet att ta igen sig från det seriösa och 

teoretiska i övriga studier. Däremot så menar Marner och Örtegren (2003, s.43) att 

teori och praktik har en tendens att bli separerade i dagens skola, även fast 

praktiska övningar kan leda till en vidare förståelse. Vidare skriver de även att 

musik och bildlärare har olika syn på temaarbeten och ämnesövergripande arbete, 

från mindre till mer positivt beroende på vad ämnena kan ge i sammanhangen och 

inom vissa tidsramar. Synen på att de estetiska ämnena ofta blir förpassade till 

redovisningstillfällen är även det något som Marner och Örtegren (2003), tar upp.  
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De diskuterar även en ”skola utan timplan”1 vilket enligt Marner och Örtegren 

innebär en sorts prioritering av skolämnen och deras betydelse för elevernas 

fortsatta utbildning. ”Vissa ämnen och ämnesområden kan förmodas stärkas och 

andra kan minska i en timplanelös skola” (2003, s.36). Även om önskan om tema 

eller projektform i undervisningen kanske finns, så kolliderar den med 

kvalificeringen till gymnasiet, vilken till större del bygger på individuell inlärning 

och undervisning än på gemensamt lärande (Marner och Örtegren 2003). De 

skriver även om hur detta påverkar det estetiska i skolan, då det målinriktade 

tänkandet är mer en teoretiskt uppbyggd variation av skolan än vad som krävs för 

att det estetiska idag ska få ta plats. 

Monica Lindgren (2006) har i sin avhandling använt sig av diskursanalys för att 

synliggöra hur man i skolan idag försöker ”skapa ordning för det estetiska i 

skolan”. Hon är kritisk till hur skolan idag verkar upplagd för detta, hur de tänker 

kring de estetiska verksamheterna och vad de kan användas till i skolan. Lindgren 

har i sin text resonerat fram sju begrepp som kan användas för att beskriva hur 

den estetiska verksamheten idag görs ”nödvändig”. Dessa begrepp är 

”kompensation, behov, balans, helhet, glädje, fostran och förstärkning” (Lindgren 

2006, s.92). Dessa begrepp har framkommit i hennes insamlade material i 

intervjuer med lärare i skolorna. Det som följer nedan är en sammanfattning av 

det som framkommer i Lindgrens (2006) resultat. 

Estetisk verksamhet som kompensation innebär enligt Lindgren (2006) att det 

finns en tanke om att vissa elever har ett större behov av estetiskt verksamhet och 

att det estetiska kan användas som en kompensation för elevernas brister i andra 

ämnen i skolan.  Vidare skriver hon att den estetiska verksamheten som balans 

beskrivs som att elever är beroende av en balanserad skolgång, och att använda 

estetisk verksamhet som en balanserande jämnvikt till det teoretiska i skolan. 

Glädje, menar Lindgren, är i den bemärkelsen att eleverna ”Anses ha behov av 

lustfyllda aktiviteter i skolan” (2006, s.107) och därav kan den estetiska 

verksamheten användas som metod att få in det lustfyllda, eller glädjen, i skolan. 

Den estetiska verksamhetens kan även användas för att ge eleverna en chans att 

testa, pröva sig fram och lära sig att det är roligt med nya saker, utan en press att 

klara av det på första försöket. Lindgren (2006) skriver även om elevernas behov 

av estetisk verksamhet som fostran och dennes roll i ”att skapa lyhörda och 

samarbetsvilliga samhällsmedborgare.” (2006, s.113). Lindgren ser både för och 

nackdelar med detta uttalande, å ena sidan att eleverna kan tolkas som att vara 

”mindre bra” i början och att skolan ska göra dem bättre. Å andra sidan att 

använda det estetiska för att få en mer praktisk vinkel på samhällsutbildningen, att 

man får lära sig lyssna på andra och ta hänsyn. Estetisk verksamhet som 

förstärkning definierar Lindgren som att ”det handlar om att på skilda sätt 

förstärka elevernas lärande inom andra ämnen än de estetiska med hjälp av de 

specifika ämnena slöjd, musik, hemkunskap, idrott och hälsa och bild” (2006, 

s.115). Med andra ord man stöttar upp den teoretiska undervisningen med ett 

estetiskt ämne. Det sista begreppet som Lindgren (2006) använder sig av är 

behovet av estetisk verksamhet, detta begrepp är något som genomsyrar alla de 

andra och det framkommer i hennes text att det är elevernas behov som är grunden 

                                                           
1 Enligt Marner och Örtegren (2003) – ”Timplanedelegationens nu pågående försök med 
timplanelös grundskola (SKUT – Skola utan timplan).” (2003, s.36) 
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för de övriga begreppen, om än det kanske inte är deras faktiska behov som är i 

fokus när lärarna hon har intervjuat pratar om det.  

För att sammanfatta, bilden av den estetiska verksamheten som Lindgren (2006) 

målar upp är att den lätt blir uppdelad efter vad lärare anser att dess användning är 

i skolan; och att dessa kan knytas till och variera med det som enligt Lindgren 

(2006) klassificeras som elevernas ”behov” av den, snarare än att se den estetiska 

verksamheten för det den är vilket är en del av kursutbudet och en del av 

utbildningen för eleverna. Den estetiska verksamheten ska inte behöva 

legitimeras.  

Även Marner (2005, s 33) skriver om en kreativ skolmiljö, hur de estetiska 

ämnenas salar och material kan sätta en grund för praktiskt arbete och ge eleverna 

möjlighet till kreativt lärande. Han skriver även om barns lärande av bilder, och 

att bilder idag sällan görs utan någon slags förebild vilket i sig skapar en slags 

inlärning och utveckling genom bild (Marner 2005, s.30). Vidare tar han även upp 

det faktum att vi idag lever i en allt mer digitaliserad och mediaberoende värld, 

där det mesta på något vis är grundat i bilder. Som Marner skriver: ”Vad vore 

dataspel utan bild?” (Marner 2005, s.52).   

 

Teori 

Som teori i denna uppsats kommer jag att utgå ifrån ramfaktorteori för att se vad 

det är som påverkar hur skolan och lärarna agerar. Vad det finns för 

bakomliggande hinder till det som kan genomföras och vad det finns för saker 

som positivt påverkar hur saker sker i skolan. Jag kommer att först ge en kort 

redogörelse för hur teorin har utvecklats och sedan övergå i hur teorin är 

uppbyggd. Som del av min teori använder jag mig även av Lindströms (2008, 

2012) texter om estetiskt lärandes då de går att använda för att analysera det som 

mina informanter säger om sina erfarenheter om ämnesövergripande arbeten med 

bild.  

Ramfaktorteori 

Ramfaktorteori är en teori som utvecklades för snart 50 år sedan, den utvecklades 

ur Urban Dahllöfs arbete Skoldifferentiering och undervisningsförlopp från 1967 

och Ulf P. Lundgrens Frame factors and the teaching process från 1972 

(Lindblad, Linde & Naeslund 1999). Dessa arbeten hade som tanke att försöka att 

beskriva de faktorer som påverkar aktörerna, vilka i detta fall är lärare och elever, 

i skolan. Faktorerna är sådana som dessa aktörer i många fall inte kan förändra 

men som påverkar hur undervisningen och resultaten ser ut.  

Ramar kan med andra ord i denna teori ses som faktorer som läraren har som 

grund att utgå ifrån i undervisningen. Vilka är då lärarens ramar och faktorer för 

sitt arbete? En lärare har, enligt Broady och Lindblad, Linde, och Naeslund 

(1999), lagar, styrdokument, timplaner, sitt schema och även lokala bestämmelser 

att utgå ifrån som sina faktorer för hur denne kan bedriva sin undervisning. Vissa 
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av dessa faktorer är saker som läraren själv inte har kontroll över men som utan 

tvekan påverkar dennes undervisning (Lindblad, Linde, och Naeslund 1999, 

s.100), som exempel är det svårt för en lärare att ändra på de bestämmelser om 

betyg som finns i styrdokumenten. Även om det finns utrymme för tolkning i 

dessa bestämmelser så måste de ändå följa de anvisningar som finns. Dessa ramar 

och faktorer skapar begreppet ramfaktorer, och utifrån dessa ramfaktorer bedriver 

läraren sin undervisning, vilket då blir lärarens och som följd elevens processer. 

Processer är den pågående undervisningen och lärandet i klassrummet som blir, 

medvetet eller omedvetet, påverkade av de ramfaktorer som läraren har att utgå 

ifrån. Slutligen har vi resultat, vilket då är utkomsten av processerna. Resultatet 

kan vara de betyg eleverna får, hur undervisningen går eller utvärderingar av 

undervisningen som visar hur läraren har navigerat de ramfaktorer som påverkar 

den. 

Enligt Lindblad, Linde, och Naeslund kan Ramfaktorteorin definieras som följer 

här nedan: 

 

ramar                       processer                  resultat 

 

            (figur 1. Lindblad, Linde, och Naeslund 1999, s.98.) 

I figur 1 illustreras så följande tre steg i ramfaktorteorin: ramar, processer och 

resultat. Ramar kan som tidigare nämnts innebära allt från administrativa beslut 

till timplaner, scheman och gruppstorlek, processer är undervisningen, hur det 

bedrivs och resultatet är sedan det som kommer av undervisningen, i form av 

betyg eller andra demonstrationer av inlärd kunskap (Lindblad, Linde, och 

Naeslund 1999). Gustafsson (1999) anser däremot att för en ”reanalys”, med 

andra ord en analys av resultatet, krävs att man vänder på tabellen så som visas i 

Gustafssons text: 

 

resultat                processer                ramar 

          

             (figur 2. Gustafsson 1999, s.48.) 

I båda figurerna kan man se det som ramar och dess konsekvenser. Varje handling 

har en naturlig konsekvens (eller en process och ett resultat), följande på en viss 

uppsättning av händelser, bestämmelser och i detta fall, ramar. Även Broady 

beskriver detta resonemang om hur ramfaktorteorin fungerar.  
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De ramfaktorer som var Lundgrens utgångspunkt var för det första de i 

kursplanen eller på annat sätt fastlagda målen, för det andra de kursmoment som 

skall läras ut och i vilken ordning, och för det tredje den tid som skilda 

elevgrupper behöver för att bemästra ett visst kursmoment. (Broady 1999, 

s.113.) 

Broady (1999) beskriver här hur Lundgren tidigare har reflekterat över 

ramfaktorer i skolan och kommer upp med fyra ramar som påverkar resultatet som 

kommer av processerna, det vill säga, undervisningen. Detta kan i högsta grad 

appliceras på hur lärare tänker kring och förbereder och genomför sin 

undervisning, då de förutsättningar som de har för detta kan beskrivas som deras 

ramar. 

En sak att betänka vid användandet av ramfaktorteorin är det faktum att de ramar 

för undervisning som finns inte alltid stämmer på alla skolor. Variationer i 

undervisningen finns och även fast skolorna i sig ska ha samma förutsättningar 

och ramar så är det inte fastställt att alla lärarna i skolorna agerar på liknande sätt. 

Detta på grund av olika lärarkulturer och skolkulturer skriver Lindblad, Linde, 

och Naeslund (1999, s.101). Dessa kan påverka hur undervisningen sker och 

därav ge upphov till ändrade förhållanden som kan vara viktiga för forskningen 

och även de elever och lärare som är aktiva inom skolan. 

Att använda estetiska lärprocesser 

Lars Lindström (2008, 2012) skriver i sina texter om estetiska lärprocesser, att det 

finns fyra former av estetiskt lärande i ämnet slöjd: om, i, med och genom ämnet. 

Lindström menar att sätt att tänka kring estetiska lärprocesser går att applicera på 

allt från trä-och metallslöjd till textilslöjd och bild. Jag kommer främst att 

använda hans termer för att beskriva läroprocesser i ämnet bild, och kommer 

därför att använda begreppet bild senare i min uppsats.  

Lindström (2008, 2012) har utvecklat en tabell som visas här nedan: 
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(figur 3: Lindström, 2008, s. 62) 

Tabellen visar en bild av hur man lär sig ”om, i, med och genom konst och 

medier” där han beskriver att det till att börja med finns två strategier för att lära 

sig saker inom bilden, det divergenta och det konvergenta (Lindström 2008, s.61). 

Båda dessa strategier har att göra med det mål man är ute efter. Om man är ute 

efter att lära sig om ämnet, fördjupa sina kunskaper om tekniker och historia för 

att åstadkomma ”något som redan är givet” (Lindström 2008, s.61), är strategin 

divergent, till vilken lärandet i och genom tillhör. Om man istället har som mål att 

lära sig att fritt kombinera metoder att nå ett mål, att kunna vara kreativ i nya 

situationer är strategin konvergent, till denna kategori tillhör lärande om och med 

bild.  

Utöver detta skriver Lindström (2008) även att de fyra typerna av estetiskt lärande 

kan delas upp i mediespecifika och medieneutrala delar. Som kan utläsas av orden 

är det ena mer riktat till det specifika ämnets vokabulär och uttryck, det 

ämnesspecifika. Det andra är mer neutralt och kan användas i situationer som är 

mindre riktade till det specifika ämnena och kan användas för att lära sig ett annat 

innehåll i ett annat ämne, vilka då är det medieneutrala. Enligt Lindström (2008) 

är med och genom de medieneutrala och om och i de mediespecifika.  

Lindström hävdar i sin text att man med hjälp av de fyra sätten för estetiskt 

lärande kan ta vara på mer av elevernas lärande. Man kan stödja elevernas lärande 

i andra ämnen genom att lära med bild och med lärande genom bild menar 

Lindström (2008, 2012) att man kan ge eleverna en chans att utvecklas. De kan 

lära sig genom bild hur man samarbetar och de kan lära sig förhållningsätt och 

kompetenser som de behöver senare i livet genom ett aktivt deltagande i ett 

estetiskt arbete (Lindström 2008, s.61). Lärande om bild är själva lärandet om hur 

ämnet fungerar, baskunskaper, hur de olika materialen man använder agerar, hur 

man kan använda olika tekniker för att uppnå ett mål och även hur ämnet 

utvecklats. Lärande i bild innebär att man fördjupar sig i ämnet, man lär sig 

genom att experimentera och använda de saker man lärt sig om bild för att lära sig 

nya saker.  

Begrepp 

De begrepp jag kommer att använda mig av i förhållande till ramfaktorteorin är de 

tre jag beskrivit i figur 1, nämligen ramar, processer och resultat. Utöver dessa tre 

kommer jag även att använda begreppen faktorer och ramfaktorer. Som tillägg till 

dessa kommer jag även att använda mig av Lindströms (2008, 2012) uppdelning 

av de fyra sätten att använda estetiska lärprocesser i skolan; Om, i, med och 

genom ämnet, och i detta fall kommer jag att använda termen bild då det är mot 

det ämnet jag har riktat mina studier. Jag kommer att använda dessa begrepp för 

att förstå och tolka det som framkommit i mina intervjuer och även för att 

slutligen beskriva mitt resultat.  
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Metod 

Val av metod 

Den metod jag valde att använda mig av för denna uppsats var kvalitativ intervju 

som Dalen (2015, s.15) skriver följande om: ”Ett överordnat mål för kvalitativ 

forskning är att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa 

personers sociala verklighet”. Med detta i åtanke valde jag att utföra 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att jag utgick ifrån en intervjuguide (se 

bilaga 1) men att jag utifrån svaren informanten gav inte behövde hålla mig strikt 

till den guide jag hade stakat ut, utan att man istället kunde följa samtalet dit det 

gick. Detta framkommer i Kvale (1997) som en bra metod för att få insikt i hur 

informanterna uppfattar sin livsvärld. Som Kvale (1997, s.121). skriver: ”ju 

spontanare intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten för att man 

erhåller spontana, livliga och oväntade svar”. För min uppsats var detta den metod 

som jag ansåg mest passande. Då jag så lite som möjligt ville influera mina 

informanter för att få ärliga och nyanserade svar, något jag ansåg vara möjligt i en 

semistrukturerad intervju där informanterna hade större möjlighet att styra 

samtalet. Det som var viktigt för mig som intervjuare var att inte låta samtalet bli 

bara ett vanligt samtal, utan att hålla en röd tråd tillbaka till det som jag vill få ut 

av intervjun, så att jag fick svar på de frågor jag ställt. 

Intervjufrågorna som jag använt är formulerade utifrån mina forskningsfrågor 

med stöd av Bell (1995) för att få frågor som är tänkta att leda samtalet så lite som 

möjligt men ändå svara till det jag ville få reda på. Intervjuerna var med lärare 

som är aktiva inom sina ämnen i skolan idag, främst då inom ämnet bild för att ta 

del av deras upplevelser kring ämnesövergripande arbeten men även lärare i 

teoretiska ämnen för att ta del av deras erfarenheter av ämnesövergripande arbeten 

både allmänt och med bilden. 

Urval och avgränsningar 

Då jag inte ämnade göra några observationer i skolorna utan bara skulle fokusera 

på lärare och deras tankar valde jag att skriva mejl och skicka direkt till de 

berörda lärarna, då inte skolverksamheten som sådan skulle bli påverkad. Vissa av 

lärarna kontaktades per telefon eller genom att söka upp dem under deras arbete i 

skolan.  

Mina informanter valde jag utifrån deras ämnen, och i och med att jag ämnade 

fokusera främst på bildlärare, valde jag att hälften av mina deltagande informanter 

skulle vara bildlärare. Den återstående hälften av lärarna var lärare i olika 

teoretiska ämnen, lärare som antingen kommer i kontakt med bildämnet eller som 

var helt främmande för det. Detta för att få en bredare bild av lärares syn på 

ämnesövergripande arbete och varför de skulle, eller inte skulle, kunna samarbeta 

med bild i sin undervisning. Jag försökte vara så bred i mitt sökande efter 

informanter som möjligt, de lärare som inte var bildlärare kunde vara lärare i 
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vilket ämne som helst och jag sökte informanter både från högstadiet och 

gymnasiet för att se hur man i de olika skolformerna arbetar med 

ämnesövergripande arbete. 

Det slutade med att jag fick sex informanter som tackade ja till en intervju, detta 

med ett bortfall av flera som på grund av tidsbrist och organisatoriska 

förutsättningar inte ville delta. Av de informanter som ville delta var tre bildlärare 

och tre var lärare i teoretiska ämnen, som jag från början avsett. Av dessa var fem 

gymnasielärare och en var från högstadiet. För att få ett resultat med högre 

reliabilitet skulle jag i bästa fall velat ha fler deltagande lärare ifrån högstadiet, för 

att ge en bild av hur de olika skolformerna hanterar ämnesövergripande arbete. 

Dessvärre var detta inte möjligt att åstadkomma.  

Mina informanter blev slutligen lärare av blandade åldrar, som alla har arbetat 

inom skolan i minst 16 år. Utan att det var planerat som så, slutade det med att jag 

hade tre kvinnliga och tre manliga informanter, vilket jag ser som en tillgång i 

min uppsats då variationen ger en jämn bild av skolan. Vidare så arbetar mina 

informanter på skolor i olika kommuner och län, vilket jag anser tillför en bra 

bredd till mitt resultat. En kort introduktion av de lärarna jag intervjuat följer här 

nedan, jag har givit dem påhittade namn för att kunna behålla en mer personlig 

känsla men ändå bevara deras anonymitet, namnen är valda utifrån ett av deras 

ämnen. 

Mina tre informanter som är lärare i teoretiska ämnen är: 

Solveig, lärare i svenska och engelska på en gymnasieskola i norra Sverige och 

har arbetat som lärare i 16 år på gymnasiet. 

Hans, lärare historia, filosofi och religion på en gymnasieskola i norra Sverige och 

har arbetat i 17 år i skolan.  

Svea, lärare i svenska och religion och har arbetat i 17 år och arbetar på en 

gymnasieskola i norra Sverige. 

Mina tre informanter som är bildlärare är:  

Bo, som för närvarande är lärare i bild och design/formgivning på en 

gymnasieskola i norra Sverige men har arbetat i de flesta skolformer under sina 29 

år som lärare.  

Berit, som idag är bildlärare på högstadiet i en skola i norra Sverige och har 

arbetat i skolan i 34 år i flera skolformer, från lågstadiet till högskola. 

Bengt, lärare i bild och form och även flera av mediaprogrammets kurser så som 

foto och grafisk kommunikation, och har arbetat som lärare i 25 år. Han arbetar på 

en gymnasieskola i norra Sverige.  
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Genomförande  

Som tidigare nämnts, ämnade jag endast intervjua lärare och ville ej genomföra 

observationer eller liknade. Därför skickade jag ett mejl direkt till de berörda 

lärarna, i vilket jag förklarade vad jag skulle undersöka, vad som krävdes av de 

deltagande lärarna och hur mycket tid jag ansåg att intervjun skulle ta i anspråk. 

Jag valde detta sätt att gå tillväga för att ge lärarna en möjlighet att objektivt 

fundera över ifall de ville delta eller inte. Jag gav dem en betänketid på cirka 4 

dagar, varpå jag hörde av mig igen om inget svar redan framkommit.  

Informanterna fick själva möjligheten att välja ut tider och dagar som passade 

dem bra för en intervju, så valde jag en av tiderna de föreslagit. Val av lokal för 

intervjun lämnade jag till informanterna, detta på grund av att de hade större 

kunskap om sina skolors lediga lokaler än vad jag hade.  

Undantaget från detta förfarande var en lärare som jag ej kunde få tag på via mejl, 

jag löste problemet genom att jag sökte upp läraren i fråga på skolan och frågade 

om han ville delta, detta i samband med att jag ändå skulle besöka skolan av en 

annan anledning. Då han valde att delta, gav jag honom möjligheten att bestämma 

en passande dag för intervjun, och det visade sig att den dagen jag var på plats 

passade bra.  

Förberedelserna inför mina intervjuer bestod då delvis av att skicka mejl till 

eventuella informanter, samt med hjälp av metodlitteratur Bell (1995) och Kvale 

(1997) formulera lämpliga frågor och konstruera min intervjuguide (se bilaga 1). 

Informanterna var inför intervjun insatta i vad den skulle handla om men hade inte 

fått tillgång till mina frågor i förväg. Detta i ett försök att ge dem en chans att 

svara spontant och att inte ha förberett sig med svar på frågorna redan innan för 

att skapa mer av ett samtal kring frågorna. Intervjuerna jag genomförde varierade 

i längd, allt mellan 20 minuter till strax över en timme, på grund av hur samtalen 

flöt mellan frågorna. Vissa av informanterna knöt spontant ihop fler frågor i ett 

längre svar där andra svarade på en fråga i taget. 

Intervjuerna spelades in och jag bearbetade det materialet jag insamlat genom att 

lyssna igenom intervjuerna ett flertal gånger och föra anteckningar för att ta vara 

på de svar som svarade mot mina frågeställningar. Därefter transkriberades det 

material jag fann relevant i från intervjuerna varpå jag tog ut citat från dessa delar 

av transkriberingen.  

Etiska frågor 

När jag kontaktade mina informanter för att fråga ifall de ville delta bifogade jag 

även ett informationsbrev med information om min studie och en länk till de 

forskningsetiska principerna ifall någon av lärarna kände att de ville läsa sig till 

vad de innebar mer ingående. Inför varje intervju förklarade jag kortfattat vad min 

intervju skulle innehålla. Med andra ord har mina informanter blivit informerade 

om innehållet och syftet med min uppsats och har samtyckt till att ha sina åsikter 

med i det färdiga resultatet.  
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Inför varje intervju började jag med att informera om de forskningsetiska 

principerna, det vill säga: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet från Vetenskapsrådet (2002). Jag försäkrade mig om 

att mina informanter visste vad de innebar och för dem som inte visste gick jag 

kort igenom principernas innebörd. Detta innebär att lärarna har blivit 

informerade om att deras deltagande är konfidentiellt och att materialet jag samlar 

in, eller spelar in, från dem enbart är för mitt bruk och att det endast kommer att 

användas i denna uppsats. Lärarna har blivit informerade om att deltagandet är 

frivilligt, vilket innebär att de kan avbryta sitt deltagande om de vill. De har på 

förhand blivit informerade att de kommer att bli inspelade och samtliga 

informanter samtyckte till detta. 

Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet kan enligt Bell (1995) beskrivas som tillförlitlighet, vilket innebär att, 

Det resultat jag kommer fram till ska vara tillförlitligt, någon annan ska kunna 

komma fram till samma slutsats som jag om de använde samma metoder. 

Validiteten i frågorna är även den viktig, som Bell (1995) beskriver: ”om en viss 

fråga mäter eller beskriver vad man vill att den ska mäta eller beskriva.” Man 

måste med andra ord kritiskt granska de frågor man ställer för att se om de 

faktiskt är relevanta för de övergripande frågeställningar och det syfte man har. 

Om frågorna inte svarar mot ens frågeställningar har frågorna ingen validitet och 

om man ställer fel frågor saknar resultatet sedan reliabilitet då det inte är säkert att 

en annan forskare skulle få fram samma resultat. Dessa två begrepp beaktades 

genom att försöka hålla mina frågor öppna, för att få trovärdiga svar och att 

försöka utgå från mina frågeställningar så nära som det gått för att få svar på det 

jag faktiskt vill få reda på.  

 

Resultat och analys 

I resultatet kommer jag att redovisa det som framkommit under mina intervjuer. 

Jag har delat upp resultatet efter mina tre frågeställningar. Jag kommer att 

redogöra för vad var och en av mina informanter har haft att säga om varje, 

därefter kommer jag att analysera deras svar utifrån min teori och den litteratur 

jag läst. 

Ramfaktorer som påverkar ämnesövergripande arbeten i skolan 

Det som framkom i mina intervjuer var en mångsidig bild av hur lärarnas syn på 

ämnesövergripande arbeten blir påverkade i skolan, samtidigt som alla hade något 

som var gemensamt. Förutsättningarna på mina informanters olika skolor var en 

faktor att ta i beaktning. Lärarnas och elevernas scheman var något som kom upp 

som ett stort problem i förhållande till planeringstid och möjligheter att arbeta 
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tillsammans med de lärare de ville. Som Solveig, som undervisar i svenska och 

engelska, påpekar: 

Intervjuare: Vad är det som är svårt med att arbeta ämnesövergripande, eller 

finns det några problem med att jobba så? 

Solveig: Ja, det största problemet är tiden, att man inte har tid att planera. Att 

det kan vara svårt att hinna sambedöma, och de är ju schematekniskt. Det gäller 

ju att man har en organisation som möjliggör de här samarbetena. [...] men när 

man brinner för ett ämne, eller brinner för en idé brukar man på nått sätt hitta 

den där tiden. […] från början skulle de ju ha mig som nån sorts 

korrekturläsare, men jag armbågade mig in och var med mer än så, för jag 

tänkte att om de ska bli bra för eleverna behöver de stöttning hela vägen… Så 

jag arbetade ut det med rektorn vi hade då att det vart en schemalagd position, 

om man har sådana rektorer underlättar det. 

I ovanstående citat säger Solveig att ”det gäller ju att man har en organisation som 

möjliggör de här samarbetena” med vilket hon menar att det behövs en 

skolledning, en rektor och andra verkställande personer som förstår problematiken 

med ett ämnesövergripande arbete. Personer som kan i den mån det går, tillgodose 

lärarna med de förutsättningar ett sådant arbete kräver, ett stöd som hon uppfattar 

att hon för det mesta, men kanske inte alltid, får. Detta för att man måste ta med i 

sin beräkning att skolledningen kanske ibland inte har möjlighet att hjälpa till eller 

att de inte förstår vad det är som läraren försöker åstadkomma.  

Solveig berättar vidare att hennes möjligheter till ämnesövergripande arbeten 

begränsas på grund av att alla lärare inte är villiga att samarbeta, vilket i sin tur 

försvårar för att ett bra samarbete kan ta form. Solveig beskriver i intervjun ett 

scenario där en av de lärare hon mött, som inte var villig att samarbeta, mer eller 

mindre undvek henne. Om de hade stämt möte var personen i fråga inte tillgänglig 

eller blev tvungen att ställa in i sista minuten. Detta ledde i sin tur till att Solveig 

kände att hon i slutänden inte kunde betygssätta deras gemensamma elever på 

deras uppgift och att hon fick gå till den då ansvarige rektorn för att förklara 

problemet. Hon påpekar i intervjun att ”det känns ju så fult att skvallra på en 

kollega, men jag kunde ju inte utföra mitt jobb, så, så blev det.” De faktorer som 

Solveig hade mot sig i detta fall gjorde att hon kände att hon inte kunde göra sitt 

arbete och att hon slutligen blev tvungen att skicka det vidare för att få ett slut på 

arbetet som skulle vara tillfredställande för både henne och eleverna. Detta kan 

beskrivas som ett fall där Solveigs ramfaktorer arbetar emot henne, de 

förutsättningar och arbetspartners som hon hade gjorde att det ämnesövergripande 

arbetet blev, om inte misslyckat, så mycket mer komplicerat för hennes del att 

genomföra. 

Broady (1999) har skrivit: 

Ramfaktorer är ur det perspektiv som var utgångspunkten för Lundgrens 

avhandling 1972 ett antal faktorer utanför lärarens kontroll som begränsar 

undervisningssituationen. Perspektivet definieras med andra ord av lärarens 

horisont. (Broady 1999, s.113.) 
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Utifrån det Broady (1999) skriver kan man tolka det Solveig säger som att hennes 

ramfaktorer i undervisningen är tiden, schemat, organisationen och medarbetarna. 

Dessa ramfaktorer kommer att påverka hur hon genomför sina samarbeten och om 

de samarbeten hon genomför blir lyckade eller ej. Detta leder vidare in på det som 

Hans konstaterar om vad som kan påverka ett ämnesövergripande arbete och även 

han är inne på de schematekniska problem som kan uppstå. 

Intervjuare: Så, brukar du arbeta ämnesövergripande? 

Hans: Ja, om det finns tid och möjlighet till det. Tid på det sättet att om man ska 

planera upp ett nytt samarbete, nytt att det är nytt för alla parter så tar det ju mer 

planeringstid enligt mig, det är min erfarenhet, jämfört med om jag håller min 

kurs. Av sådana enkla saker, som logistiksaker, hitta gemensamma mötestider, 

två eller fler lärare tillsammans, de är svårt […] och sen förväntas det, eller, det 

är nästan ett krav, att om man samarbetar med någon annan kurs, någon annan 

lärare är det bra om man är åtminstone ibland är med på varandras lektioner. 

Det är också väldigt många fördelar med det, man kan lära mycket av varandra, 

det blir någon sån här kollegial fortbildning, men det tar ju tid än en gång.  […] 

Det kräver ju åter igen att man har samma klass, för det är ju självklart att man 

måste ha samma elevgrupper och att det funkar med gruppen, och att det funkar 

med schemat och gå in på varandras lektioner. Och att man har någon slags 

långsiktig planering, att man ligger i fas, att det är lämpligt för mig att lägga in 

ett samarbete i min kurs och då att det är det för min kollega eller kollegor, det 

är väldigt komplext. 

Vad tycker du om det läroplanen har att säga om ämnesövergripande arbete? 

Hans: det är väl bra. Det finns kvar det här med infärgning och det är väl nått 

som uppmuntras i styrdokumenten, jag har väl mest koll på mina ämnen men 

det finns ju inga regelmässiga hinder för att jobba så, utan jag uppfattar det mer 

som att skolverkets direktiv är att uppmuntra till samarbete. Sen kan man 

fundera på om de skulle vara ännu tydligare.  

Hans beskriver att han är positivt inställd till det som läroplanen har att säga om 

ämnesövergripande arbete i gymnasiet. Men han ser några av de svårigheter som 

kan uppstå när man ska samarbeta med en annan lärare eller fler. De faktorer som 

han nämner i citatet är alla ramfaktorer som faller inom de ramar som Broady och 

Lindblad, Linde, och Naeslund (1999) sätter upp för vad som ursprungligen 

analyserades i ramfaktorteorin. Dessa ramfaktorer är lagar, styrdokument, 

timplaner, sitt schema och lokala bestämmelser, vilket jag beskriver i min teoridel. 

Hans är medveten om dessa ramar men ser dem inte som hinder för att genomföra 

undervisningen på alternativa sätt, snarare som ramar som man får arbeta med och 

runt för att få ett samarbete att fungerar. Hans konstaterar det faktum att han ser 

ämnesövergripande arbeten som en intressant möjlighet, både till att lära av en 

annan lärare men även att få ta del av ett annat arbetssätt. Han beskriver det som 

att det blir en form av ”kollegial fortbildning”. Så trots de ramfaktorer som Hans 

tar upp tycker han att ett ämnesövergripande arbete som blir lyckat är värt den 

extra planeringstid och schemamöjligheter som krävs för att genomföra det.  

Hans tar upp att infärgning är något som används i dagens skola; det faktum att 

man ska ta med elevernas intressen och inriktning i sin undervisning vilket på sitt 

sätt underbygger för ämnesövergripande arbeten. 
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Svea kommenterar, även hon, det faktum att hon tycker att tiden är bristande när 

det kommer till ämnesövergripande arbeten och hon tar även upp det faktum att 

estetgrupperna idag ofta är blandade: 

Intervjuare: Vad finns det för hinder för ämnesövergripande arbete med bilden? 

Svea: Ja… finns det hinder… Det skulle vara det att i samma estetgrupp numera 

så är det ju blandade grupper, du har mediaelever, de som har musikal och de 

som har bild så de är ju väldigt få i en grupp som har bild. Så om jag kommer 

med erbjudandet om att de ska vara just bild är det kanske fyra som tycker; 

’yes’ medans de andra tycker att, ’jag kan inte de här’ vilket betyder att i en 

uppgiftsformulering måste jag vara bredare än så. 

Intervjuare: Vad tycker du om det läroplanen har att säga om 

ämnesövergripande arbete? 

Svea: Det känns ju som en pålaga, och allt som är pålagor får mig att bli lite 

’nej!’ […] ja, men.. […] när man har ett sådant ämne kan man känna att man 

blir en slasktratt för allt möjligt som ska göras, det kan vara allt ifrån ’men nu 

när eleverna ska ut på praktik kan de väl få skriva lite om praktiken, och du har 

ju svenska så då blir de bra om du gör de.’ Och om de blir för många såna grejer 

känner man tillslut som lärare att, nämen jag får inte ha svenska i sig, jag får 

inte ha ämnet i sig. Så de är min kritik, gör man de för stenhårt så blir det inte 

bra och då blir det lite på bekostnad av det som är ämnet. 

Svea ger som exempel när hon arbetade mot mediaprogrammet, att det var snarare 

en vilja hos programmet som gjorde att de arbetade mer ämnesövergripande. Att 

lärarna där ville arbeta så och gjorde då aktiva försök till att driva igenom sådana 

arbeten inom programmet och med de lärare som var knutna dit. Fördelarna enligt 

Svea var att man som lärare kunde få input från andra och att man fick vara 

kreativ och göra det man tyckte var roligt. Det negativa var de organisatoriska 

problemen som uppkom. Hon tyckte att dessa arbeten var givande men, som mina 

andra informanter konstaterat, att det tog mycket tid i anspråk och att de största 

problemen var sådana organisatoriska problem som planering och tid. Svea 

nämner, som Solveig tidigare sagt, att dessa problem kan förminskas om man får 

bra förutsättningar från skolan med tid, rätt elevgrupper och en skolledning som 

lyssnar. Om man har dessa förutsättningar är ämnesövergripande arbeten fullt 

mjöligt även om det kräver tid och planering.  

 Hon känner att det är lätt idag att lärare använder ämnesövergripande arbete som 

stöd för övrig undervisning i andra ämnen. Hon kommenterar att detta kan vara 

”bara för att hon har ett sådant ämne” med vilket hon syftar på att bara för hon har 

svenska som ett av sina ämnen så ska hon ta på sig allt det där extra som kommer 

ut över. Detta extra kan vara att andra lärare vill att hon ska ta på sig att låta 

eleverna skriva rapporter och annat från deras ämne på hennes svensktimmar. 

Vilket leder till att hon inte känner att hon faktiskt får ha svenska som ämne i sig. 

Så hon vill visa på att man inte ska gå allt för långt med att arbeta över 

ämnesgränserna, då lärarna faktiskt måste hinna med sina mål i sina ämnen till att 

börja med. Som Arfwedson och Arfwedson (2002) påpekar, det är inte själva 

ämnesuppdelningen som är negativ det är hur man väver ihop det med 
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verkligheten som har en betydelse. Så de ramfaktorer man kan utläsa att Svea 

utgår från är tiden, schemat, elevgrupperna och samarbetspartners.  

Svea tar vidare upp det problemet idag med de estetiska grupperna, de är i 

blandade grupper och detta ger inte möjlighet för henne att enbart samarbeta med 

till exempel bilden, för då passar uppgiften istället inte de som går musikal för de 

har inte samma kurser som de som går bild. Så om hon ska göra ett 

ämnesövergripande arbete med bilden måste hon även samarbeta med de övriga 

estetiska ämnena på skolan så att alla elever får en chans till att deras ämne 

medverkar. Detta gör att ett ämnesövergripande arbete med det estetiska idag blir 

ett stort projekt och det blir av den anledningen tidskrävande och organisatoriskt 

svårt att genomföra. 

Liknande med det de ovanstående informanterna anser så konstaterar Bo att tiden 

är en viktig faktor, samt även den psykosociala miljön och den ekonomiska 

aspekten: 

Intervjuare: Vad är det som styr ett ämnesövergripande arbete?  

Bo: Man pratar om samarbeten men de är någonting som försvunnit mer i de 

nya reformarbetet. Det har tagit så mycket tid av människor så man orkar inte 

göra det på samma sätt som man gjorde det förut och jag tror också det att om 

man tittar på, generellt, blir skolledare mer och mer administratörer som ska 

lösa logistiska problem snarare än att vara visionärer, så de ekonomiska 

problemen är det som styr snarare än vad vi vill och vart vi är på väg. 

Intervjuare: Du känner att det finns som ett hinder där? 

Bo: Det ska inte finnas nåt hinder, men fokusen har… lönsamheten är ju… det 

är väl skolans största problem egentligen, att vi kostar ju bara pengar och så sen 

så i de flesta kommunerna är det jättekonkurrens om skolpengen, det är 

jättesvårt för vissa kommuner… vissa kommuner har fått en så splittrad.. hur 

ska man säga… bild av skolan så eleverna får ingenting. Man fajtas om 

huvudena men man tittar för lite in i verksamheten och framåt. […] Om vi 

pratar om samarbete, så är ju det mycket större än mitt samarbete med en annan 

lärare här eller där. Ett samarbete är ju beroende av den psykosociala 

arbetsmiljön, det är ju beroende av att alla lärare är öppna för de och 

intresserade av det.  

Bo berättar om tiden som en faktor, men han går ett snäpp djupare i sin analys av 

vad som styr och påverkar ett ämnesövergripande arbete. Han nämner den 

psykosociala miljön som en stor del i hur folk samarbetar och hur de fungerar i 

skolan. Han påpekar att han känner att i den nya reformen har litet av 

möjligheterna för samarbeten försvunnit, inte nödvändigtvis så till den grad att de 

förhindras eller avråds men snarare på grund av den tidsbrist som lärarna idag 

upplever. Arfwedson och Arfwedson (2002) skriver om att även de små samhällen 

som bildas skapar en slags inlärning, som i sig inte är negativa men kan bli som 

öar ifall lärarna sinsemellan inte samarbetar. Och detta är något som Bo 

konstaterar, han pratar om att om ena parten i ett samarbete inte orkar så faller 

hela samarbetet samman, något som Solveig tidigare tagit upp i sin tankegång.  
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För Bo är den psykosociala miljön en av de viktigaste ramfaktorerna, tillsammans 

med tiden och ekonomin. Han ger en känsla av att även fast samarbeten i skolan 

är en givande och rolig upplevelse så är organisationen av skolans värld idag ett 

hinder. Den tid som ett ämnesövergripande arbete kräver av de inblandade lärarna 

är tid som inte finns och om man ser till det Bo säger blir där av ett samarbete i 

stil med ett ämnesövergripande arbete något som lärarna kanske istället undviker. 

Detta för att hinna med sitt och sig själv utan att bli sjuk, eller som Bo uttrycker 

det ”gå in i väggen”. Han känner att det läggs för stor vikt idag på att få så många 

till skolan som möjligt för att få de resurser man behöver, istället för att fokusera 

mer inåt mot skolan och det som finns att tillgå där. Man kan tolka det som att Bo 

tycker att ekonomin på en skola idag inte tillåter samarbeten, för att skolan som 

sådan inte har pengar till det. Han ser det som att det är upp till den enskilde 

läraren att känna efter vad den orkar för att inte bli sjuk och att på grund av detta 

blir tiden till ämnesövergripande arbeten mindre då lärarna fokuserar mer på att 

hinna med och kunna hantera sitt egna enskilda arbete. 

På samma sätt så nämner Berit, min enda deltagande lärare från högstadiet, 

samma tidsaspekt som de tidigare tre, tillsammans med den brist på 

samplaneringstid som hon känner finns. Utöver det nämner hon även mängden 

grupper som hon har i sin undervisning som en faktor för hur fri hon är att 

samarbeta med en annan lärare. Hon ger dock exempel på sätt att avhjälpa lite av 

de hinder som finns, vilka är båda kopplade till kommunikationen över internet: 

Intervjuare: Vad är det som påverkar ett ämnesövergripande arbete? 

Berit: Om jag nu har, på heltid, kanske 11 klasser så är det ju svårt att samarbeta 

med 11 lärare, till exempel. Så man kan ju bara ta en viss del. De är ju att man 

har för många elever, sen så har man ju inte tid till samplanering utan det är ju 

bara att man springer ihop, de är väl en fördel i att man kan kommunicera på 

internet… och jag tror också de här med att man kan ha sina arbeten tillgängliga 

på internet underlättar.  

Intervjuare: Om man i stället säger såhär, tycker du att läroplanen ger utrymme 

för ämnesövergripande arbeten? 

Berit: Nä, de finns inte tid till det i skolan, särskilt efter nationella proven kom, 

folk är mer stressade. Också att de här ska hinnas med, man vill gärna ha sin 

klass här, så att man vet vad som händer. Man vill ha kontroll på mer, vad de lär 

sig och vad de gör. Det blir mindre såna… asså, man hittar mindre 

samrörespunkter med andra lärare.   

Berit beskriver det som att skolan har blivit mer stel och stressig sen 

styrdokumenten gjordes om och de nationella proven kom in i skolan. Berit 

beskriver vidare att internet möjliggör för henne att kunna kommunicera med 

andra lärare då hon kanske inte hinner fysiskt träffa dem under dagen, då hon som 

bildlärare har sin lokal på annat håll än deras arbetsrum. Man kan då göra ett 

ämnesövergripande arbete med varandra och ha ett gemensamt arbetsmaterial som 

finns på datorn och planeringstiden och schemamöjligheterna blir lättare att arbeta 

runt. Idag har varje elev tillgång till en dator på den skola hon arbetar på, vilket 

tillför att eleverna kan ha tillgång till de involverade lärarnas arbetsuppgifter.  
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Hon känner dock att tidsbristen gör att lärare i skolan idag är mindre villiga att 

samarbeta, då de vill ha mer kontroll över vad eleverna gör så att de är säkra på att 

de når målen. Hon själv påpekar att hon ”har 11 olika grupper” vilket för henne är 

ett sätt att förtydliga tidsbristen. Det ska medges att detta är en syn från enbart 

Berits perspektiv, och som jag beskriver i teorin så är det logiskt att det finns 

skillnader mellan skolor och det är därför inte säkert att alla bildlärare och även 

andra lärare på högstadieskolor i övriga delar av Sverige upplever samma sak. 

Dessa variationer uppstår då det är olika människor och olika tankar som agerar i 

olika skolor under olika förhållanden, då på grund av olika lärarkulturer och 

skolkulturer som Lindblad, Linde, och Naeslund (1999, s.101) skriver.  

Min nästa informant, Bengt, tar upp en aspekt som Svea berör, nämligen det 

faktum att elevgrupperna oftast i en estetklass är sammanslagna med andra, i alla 

fall på mindre skolor, vilket gör ett ämnesövergripande arbete mer svårt att 

genomföra: 

Intervjuare: Vad är det som påverkar ett ämnesövergripande arbete? 

Bengt: De är, om vi säger såhär, ett stort hinder som är, är att små klasser slås 

ihop med andra klasser, så har de, läser de svenska till exempel, har vi en klass 

som läser… De går estet ettan och läser med natur trean… och de är ju… de har 

ju så olika förutsättningar. Men alla såna hopslagningar gör ju att det rent 

praktiskt inte går så bra för om estet ska samarbeta, då vill man ju ha den 

läraren som har eleverna, och om den ämnesintegrationen inte är så bra så 

ställer de till mycket. Alla år jag hade estetisk verksamhet hade jag sådana i 

hopslagningar, man hade som mål att ha 30 elever jämt. […] Och så 

schemamässigt så är det också problem därför att, om de… om man samarbetar 

med en lärare som inte är kopplad direkt till det estetiska programmet så är det 

oftast svårt att hitta samarbetstider. Och att man fysiskt sitter långt ifrån 

varandra, schema och organisatoriska problem är ganska vanligt.  

Bengt börjar med att beskriva det faktum att man oftast har i hopslagna klasser på 

estet detta gör det enligt Bengt besvärligt att genomföra ett lyckat 

ämnesövergripande arbete med bara bildeleverna. Då han är bildlärare är det vad 

som är relevant för honom, då han redan gör ämnesövergripande arbeten mot 

musikal skulle det vara mer givande att få göra ett ämnesövergripande arbete mot 

ett teoretiskt ämne. Bengt berättar om de faktum att det som är ”målet” är att ha 

klasser på upp emot 30 elever varje gång en kurs går, och med blandade 

elevgrupper från olika program blir det svårare att genomföra ett samarbete då 

endast en del elever skulle bli berörda.  

Han är lite kritisk mot och orolig över den utveckling skolan gör mot att bli mer 

styrd av ”betyg och plugg”, visserligen, säger han inte att detta är helt igenom 

dåligt. Men det blir, enligt Bengt, ett fokus på att nå så långt som möjligt och att 

få höga betyg som möjligt att ämnesövergripande arbeten inte är attraktiva. 

Eleverna är för inriktade på enskilda studier i ett ämne åt gången för det är det 

sättet de anser sig nå de högsta betygen. Bengt säger här något som Marner och 

Örtegren (2003) skriver om, att även om en önskan om samarbeten finns, så 

kolliderar den med kvalificeringen till gymnasiet som bygger mest på individuell 

inlärning och undervisning än gemensamt lärande. Bengt pratar om tidsaspekten, 
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schemat och planeringstiden som saknas i förhållande till den mängden tid som 

går åt att planera ett ämnesövergripande arbete. Detta är ramfaktorer som 

återkommer i alla informanters svar. Han känner däremot att man som lärare 

uppmuntras av skolledningen och av styrdokumenten att arbeta tillsammans med 

andra lärare när det kommer till betygsättning och arbetsuppgifter. Något som han 

anser positivt då lärare blir mer positivt inställda till att samarbeta om de känner 

att de uppmuntras ifrån ledningen. 

Sammanfattning 

Mina sex informanter har lite olika erfarenheter av ämnesövergripande arbete och 

dess betydelse, innehåll och utförande, men har ändå en enhetlig syn på vad det är 

som påverkar dem i deras arbete. Tiden och schemat är de två ramfaktorerna som 

alla lärare har känt sig berörda av, tillsammans med elevgrupperna som är berörda 

av det ämnesövergripande arbetet. Sedan har mina informanter berört den 

psykosociala miljön i skolan och den ekonomiska faktorn som båda berör och 

formar hur lärare och elever reagerar på sin tid i skolan och formar hur 

processerna för ett ämnesövergripande arbete kan genomföras. Skolledningen och 

rektorns inblandning i skolan spelar också en stor roll för hur mina informanter 

har upplevt att ämnesövergripande arbeten har genomförts. De är, även de, 

ramfaktorer som man har att ta i beaktning för hur lärarna har utformat sin 

undervisning. Styrdokumenten, till sist, har en stor inverkan på hur mina 

informanter har utformat eventuella ämnesövergripande arbeten, men på en 

organisatorisk nivå och en nivå som inte nödvändigtvis har varit medveten från 

lärarnas sida. Som Broady och Lindblad, Linde, och Naeslund (1999) beskriver att 

det är inte nödvändigtvis så att lärarna och eleverna är aktivt medvetna eller kan 

påverka det som styr hur de utformar sin undervisning. 

Lärares syn på ämnesövergripande arbete i förhållande till bild 

För att få ett så trovärdigt resultat på detta som möjligt valde jag att intervjua 

personer, lärare, med olika ämnen och utgångspunkter. Det blev, som tidigare 

nämnts, tre bildlärare och tre lärare i andra ämnen, såsom svenska och historia, för 

att få en inblick i flera olika ämneslärares syn på ämnesövergripande arbete. De 

svar jag fick varierade från ämne till ämne, men alla hade de någon slags syn på 

hur bilden fungerar i ett ämnesövergripande arbete.  

Synen hos lärare i teoretiska ämnen 

Om vi ser till Solveig så svarade hon spontant på frågorna att hon skulle vilja 

samarbeta med bilden, men att det allt som oftast finns något ämne som av någon 

anledning är mindre attraktivt: 

Intervjuare: Vilka ämnen skulle du vilja samarbeta mer med, förutom dem du 

samarbetar med nu (Bygg), finns det nått ämne skulle du önska att du fick 

samarbeta mer med? 
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Solveig: Ja, till exempel i svenskan, skulle det vara väldigt roligt att samarbeta 

med bild, de är något jag tänkt på länge, men jag är ju inte så bra på 

konsthistoria… att parallellt med litteraturhistorien få arbeta tillsammans med 

kanske både en musiklärare och en bildlärare. Det skulle vara drömmen att få 

bygga in hela epoken, i synupplevelser i tankearbete. De skulle nästan känna att 

de va på 1800-talet. Men det är ett drömscenario, jag har tyvärr aldrig kommit 

dit… skolan idag… 

Intervjuare: Vad tycker du att bilden kan tillföra till ett ämnesövergripande 

arbete? 

Solveig: Ja men dels, så kan den ju… en bild säger mer en tusen ord. Lite så, nu 

vill jag väl såklart framhålla ordet, jag är ju språklärare men, ett… jo men som 

jag säger, om de gör ett grupparbete vill jag ju gärna att de använder bilder för 

att åskådliggöra på ett annat sätt. Och nu i… När man ska kolla på nationella 

proven i svenska… måste de ju ha med en… Det kan räcka att de skrivit eller 

ritat nånting på tavlan men de måste på nått sätt ha använt något annat än bara 

ordet. 

Solveig har en väldigt stor vilja att arbeta med bilden och hon tycker att den kan 

ge eleverna en ytterligare förståelse och klargöra saker mer än vad bara text kan. 

Hon återspeglar lite det som Marner och Örtegren(2003, s.43) skriver att teori och 

praktik har en tendens att bli separerade i dagens skola, även fast praktiska 

övningar kan leda till en vidare förståelse. Däremot påpekar hon i intervjun att 

hon upplever att hon skulle ha svårt att kunna samarbeta med en matematiklärare, 

detta då baserat på att hon anser sina egna kunskaper bristande snarare än att 

ämnet inte är tilltalande och att hon inser att det skulle bli belastande för den 

andra läraren i ett samarbete. Men hon låter ändå inte negativt inställd till att 

genomföra ett sådant ämnesövergripande arbete, hon påpekar däremot att hon 

upplever att hon skulle behöva den läraren som ett stöd för att kunna ge eleverna 

en givande upplevelse av arbetet.  

Solveig drar i intervjun även paralleller till att använda estetiska verksamheter 

som stöd och att få in glädjen i undervisning, som Lindgren (2006) ser som delvis 

negativt. Men Solveigs tanke med det verkar inte vara är att använda bilden som 

stöd på det sättet Lindgren (2006) menar att den estetiska verksamheten ofta 

framställs, utan snarare som en del av sin undervisning med tanken att göra 

arbetena mer tilltalande för att hon upplever bild som ett relevant och givande 

ämne. Hon vill använda bilden för att låta eleverna lära genom och med den som 

Lindström (2008, 2012) skriver.  

Min nästkommande informant, Hans, anser att bilden är ett viktigt ämne och 

brukar som historie- och religionslärare ofta använda bilden i sin undervisning, 

även utanför ämnesövergripande arbeten:  

Intervjuare: Nu vet jag ju redan att du samarbetar med bilden, men jag tar 

frågorna ändå; du brukar alltså samarbeta med bilden? 
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Hans: Bilden är ju, de tänkte jag faktiskt på i morse inför in intervjun, om du 

hade frågat typ ’hur viktig är bilden i din undervisning’ så är den ju lika viktig 

som språket nästan. Om man tänker, om man skulle välja bort bilden, ta bort 

den, eleverna skulle inte arbeta med bilder, vad skulle det bli av den 

undervisningen? De skulle inte bli… någonting, de skulle bli meningslöst 

nästintill. Bara prata och skriva, även fast jag har teoretiska ämnen så är ju 

bilden väldigt viktig för att visualisera, skapa förståelse, göra de hela mer 

intressant och göra det hela mer verklighetsnära, att bara prata om saker gör det 

väldigt abstrakt.  

Intervjuare: Tror du att det är lätt att bilden faller bort som ett 

redovisnings/avslutnings ämne? 

Hans: Vet du vad… jag tror, att efter de samarbeten av att arbeta med media- 

och estetlärare som jag då haft så är snarare min erfarenhet att det inte är dem 

som fått lite utrymme i samarbeten. Utan snarare stackars jag då, eller, för oftast 

har eleverna större intresse för, särskilt på estet och media programmen, varför 

går man de programmen, jo för att de gillar det och så vidare, det är ju lustfyllt 

för eleverna och de är duktiga på det och så vidare så tyvärr blir det snarare 

tvärt om. Om jag ska samarbeta med en estetlärare fokuserar eleverna väldigt 

mycket på bilden, nästan lite för mycket, för det går igen i redovisningarna att 

de är deras bild eller rörliga bild som får lite, jag ska inte säga för mycket 

uppmärksamhet… men de kunde ha utvecklat innehållet sin redovisning… 

Hans återupptar den aspekten som även Solveig berör, att man som lärare i de mer 

teoretiska ämnena använder bilden i undervisningen. Han säger att han brukar 

agera som sin ”egna amatörmässiga bildlärare” i vissa fall där bilder kanske är 

väsentliga i historian eller religionen. Arfwedson och Arfwedson (2002) skriver i 

sin text att ämnena sällan är så uppdelade som vi ibland försöker få dem att vara. 

Hans erfarenhet är ett perfekt exempel på hur detta kan se ut i skolan, när två 

ämnen blir så sammanvävda att det inte går att dela på dem och få två 

tillfredställande delar.  

Hans beskriver även vidare att han gärna gått en kurs under utbildningen i 

bildanalys och liknande för att känna sig mer säker i rollen som ”bildlärare”. Han 

känner att med hjälp av de lärare han arbetat med genom åren, har han lärt sig mer 

om hur man kan använda bildanalys i klassrummet, något som han ser som 

användbart i sin undervisning. Man kan tolka det Hans säger som att bilden 

används som ett förstärkande medel, dock inte i linje med Lindgrens (2006) 

beskrivning utan snarare som ett hjälpmedel rent av för att göra den teoretiska 

undervisningen lättare att förstå. Då den enligt Hans skulle bli obegriplig utan 

någon form av visuellt klargörande vad det är som menas, utöver det skrivna 

ordet. Även här är det sättet som den estetiska läroprocessen används som skiljer 

från Lindgrens (2006) diskursanalys, om den används på rätt sätt behöver inte de 

estetiska verksamheterna rättfärdigas utan blir en naturlig del av undervisningen 

som det i detta fall blir i Hans svar. 

På min fråga om bildens roll svarade Hans att han ansåg att det ofta var hans ämne 

som fick stryka lite på foten i jämförelse med bilden. Han gav en bild av att 

esteteleverna oftast blir uppslukade i den gestaltande delen av det 

ämnesövergripande arbetet och att innehållet som de senare presenterade, från 

hans ämnes sida kunde ha blivit mer utvecklat än vad de kanske blev, även om de 
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gjorde fina presentationer och redovisningar. En fin linje kan dras mellan vad som 

är lagom och för mycket i ämnesövergripande arbete och att göra denna linje 

tydlig för eleverna är något som kan vara svårt om ämnet är något eleverna 

brinner för. 

Liknande både Solveig och Hans så är Svea inne på att använda bilden i sin egen 

undervisning, hon ger eleverna uppgifter där de kan använda sig av kreativa 

metoder för att lära sig och visa vad de lärt sig. Lindström (2008, 2012) skriver att 

lärande kan ske på flera sätt, i detta fall så lär sig eleverna med bild om svenska: 

Intervjuare: Hur ser du på ämnesövergripande arbete? Vad betyder det för dig? 

Svea: Ja.. men jag har ju jobbat en del ämnesövergripande, särskilt när jag var, 

jobbade där(mediaprogrammet) då, och jag tycker nog att de va ganska kul och 

givande på många sätt. Men det tar mycket tid, och man måste samplanera med 

andra så då får man inte ha för mycket i sin tjänst. I den bästa av världar skulle 

man jobba på en skola som bara hade media elever, så man bara hade svenska 

med media elever, för då skulle man kunna koncentrera sig mer på dem.  

Intervjuare: Kan du tänka dig att samarbeta med bilden? 

Svea: Ja, absolut! Och jag måste faktiskt få berätta nu att, om de här med hur 

det uppstår och så, jag har ju sett de här bland mina estetelever nu att ibland så 

uppstår det lite spontant uppgifterna har varit så pass öppna att de nog har fått 

använda sin kreativitet. Så bland annat så skulle de ha en presentation om 

forntiden och antikens litteratur och så hade jag som sagt såhär; att det skulle 

kunna vara allt ifrån att man gjorde en dockteater, men ja, jag radade upp allt, 

gör en dramatisering, gör en liten film eller gör va ni vill. Huvudsaken var att de 

hade med det de skulle ha med, då var det faktiskt en bildelev som helt enkelt 

ritade hela Oidipus dramat, eller, sagan.. och de va ju […] bra… och då ser man 

ju att […] Eleverna gör det lite spontant ibland och går över i sitt egna ämne. 

Och just litteratur historian tror jag att det går att göra mycket av, de finns så 

mycket historier och texter, känslor och så.. […] Men annars var det väldigt 

vanligt att jag lät dem göra en framsida till den novell de skrev […] Men lite 

sådana grejer och som att de får göra baksidestexter till det de har läst. 

Svea känner att hennes elever ibland tar initiativet till egna ämnesövergripande 

arbeten, inte bara i det exemplet med bildeleven som ritade Oidipus dramat utan 

även i andra instanser av undervisningen. Svea såg det som en positiv del av 

undervisning att eleverna var så pass engagerade att de ville göra något med sin 

programinriktning i grunden och man kan tolka det som att Svea här anser att om 

eleverna lär sig bra genom att göra sådana arbeten att det bara är en positiv del av 

hennes undervisning. Lindström (2008, 2012) skriver att lärande med och genom 

ett ämne om ett annat, kan öka elevernas förståelse för inte bara svenskan som 

ämne utan göra eleverna mer förstående om hur ämnena faktiskt händer ihop. 

Även här kan man se en koppling till Arfwedson och Arfwedson (2002) där de 

skriver om hur ämnen inte fullt går att skilja åt som visas av att eleverna spontant 

slår samman de två ämnena. 

Däremot så skulle hon se att hon fick mer tid för de ämnesövergripande arbetena. 

Hon ger som exempel att det skulle underlätta om skolan bara hade media elever 
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för då skulle hon ha bara dem i svenska och på så sätt kunna göra ämnesöver-

gripande arbeten lättare än vad hon upplever idag.  

Synen hos lärare i bild 

Vidare har vi sedan Bo, en av mina bildlärare, som har en syn på 

ämnesövergripande arbete som sträcker sig även utanför skolan och som ger 

eleverna en chans till utveckling i hans ämnen som utan samarbeten kanske inte 

funnits chans till just där, just då: 

Intervjuare: Hur ser du på ämnesövergripande arbete? Vad betyder det för dig? 

Bo: Ja… till och börja med kan man ju säga såhär; att skulle jag inte sy ihop 

gymnasiearbetet, tidigare bildkurser, designkurser och digitalt skapande med 

varann, skull det inte bli någon förståelse för de här kurserna. De är väldigt 

avancerade var för dig och de blir obegripliga om man inte syr ihop dem. Så jag 

jobbar väldigt mycket mot mig själv, men de är inte nog med de, jag har även 

samarbetspartners utanför skolan och har till och med tagit in folk ifrån 

(företag) för att utbilda eleverna i Rhino2, gratis, Ideellt, för att skapa ett bättre 

samarbete. […]  

Intervjuare: Vad tror du andra lärare tror att bilden kan tillföra i ett samarbete? 

Bo: Ja… hörre du… Om jag ska säga såhär att, har du varit på en öde ö i havet 

någon gång? Jag har bott där i trettio år nu. 

Bo: Det jag menar, och det jag vill säga, som kan vara en brygga för kommande 

bildlärare i kommande tider, vi har alltså monterat ner kulturen i Sverige, 

fullständigt. Det har ju försvunnit 2000 bildlärartjänster bara på gymnasieskolan 

och hur många musiklärare och dramatiker och danspedagoger… och tittar man 

på den förödande PISA-undersökningen, om man tittar på den från andra hållet 

att Finland, Kanada till exempel som har klarat sig bra, där har man inte 

monterat ner kulturen, snarare tvärt om, man har stärkt kulturen i skolan.   

Bo berättar här ovan om sina upplevelser om hur han använder sig av de 

möjligheter runt honom som grund för de samarbeten och ämnesövergripande 

samarbeten som han genomfört. Han drar referenser till företag som han har 

aktiva förbindelser med som ger både honom och hans elever chanser till att lära 

sig saker och en till fördel som man ta från detta är att eleverna får en inblick i hur 

det fungerar ute på ett företag som de kanske senare kommer att söka jobb hos. 

Som Marner och Örtegren (2003) skriver att skolan sällan är tillräckligt kopplad 

till verkligheten och att eleverna vill se ett större samband. Något som Arfwedson 

och Arfwedson (2002) argumenterar för; en blandning av ämnen, material och 

kunskapstillgångar är sällan negativt för eleverna utan borde snarare uppmuntras 

mer än vad det gör i dagens skola. Bo pratar mycket om tekniklärarnas 

involvering och om att de lärare som han delar kurser eller elever med är 

intresserade och engagerade vilket är otroligt viktigt för elevernas framsteg. 

                                                           
2 Rhino eller Rhinoceros – ett 3D designprogram. 
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Han ser de program han jobbar mot som en stor tillgång och han ser det som att 

hans lokaler är tillgängliga för deras elever när de behöver dem, även fast han 

kanske inte har just dem i sina klasser. När de har ämnesövergripande arbeten på 

gång så är lärarna väldigt engagerade vilket gör att även fast möjligheterna till 

ämnesövergripande arbeten kanske har minskat att det ändå blir ett nöje för 

honom att genomföra sådana arbeten. 

Däremot så känner Bo att han i mångt och mycket annars sitter på sig egen lilla 

del av skolan och hamnar utanför synfältet för många lärare. Han har en känsla av 

att bli isolerad vilket inte kommer sig av att han är dålig på att ta kontakt, givet av 

hans tidigare exempel på vad han håller på med. Det kan det bero på att han mest 

har teknikelever och är riktad mot deras program, men det kan även ha att göra 

med att lärare från övriga delar av skolan tvekar för att kontakta honom om ett 

samarbete. I vilket av fallen som än må vara, så leder det till en känsla av isolation 

som ensam bildlärare. Dels för att han ganska bokstavligt har sitt eget hörn av 

skolan och dels för att kursutbudet han har är riktat nästan helt mot 

teknikprogrammet då den övriga bilden mer eller mindre fallit bort i den nya 

läroplanen. Dessa två anledningar leder inte till en större tillgänglighet för övriga 

elever och lärare.  

Något som Bo vidare säger är att han tar emot elever som han inte har i sina 

kurser, vare sig på deras lärares inrådan eller inte, vilket ger en öppenhet som vid 

rätt faktorer kan leda till större samarbeten. Han säger även att han tycker att det 

är intressant att samarbeta med språklärare när han ska göra rapporter, 

sammanställningar eller presentationer då detta faktiskt är en del av kurserna han 

håller. Han känner att ett samarbete mellan hans ämnen och språkämnena kan 

vara givande för eleverna då de får hjälp med både det praktiska och det skrivna 

från någon som är utbildad i just det ämnet. Detta leder tankarna tillbaka till det 

Bo tidigare sagt om att det finns en ovilja i resten av skolan att ta initiativet till ett 

samarbete ifall han inte gör det, vilket leder mig till det Bo kommenterade på 

under förra frågan om Ramfaktorer. Lärare idag har inte ork eller tid till att arbeta 

ämnesövergripande i den utsträckning de kanske skulle vilja. Bo avslutar med att 

kommentera det faktum att bilden är ett väldigt brett ämne och säger följande om 

det ”och vad är det för värden i att knöla på en bit lera? Eller ska man lära sig ett 

program så till den grad att man kan skulptera i datorn? De är ett otroligt brett 

ämne.” han säger att det är ett ämne i ständig förändring, det finns alltid något 

som är värt att samarbeta kring. Något som Marner (2005) skriver om, det faktum 

att bilden är en stor del av vår verklighet idag och att bilder genomsyrar mycket 

av det vi blir exponerade för, som till exempel bilder och film.  

Berit, den av mina informanter som är från högstadiet kommer även hon med nya 

infallsvinklar på vad som genomförs i skolan och hur ett ämnesövergripande 

arbete fungerar i ett sammanhang där lärarna kanske inte har tid att stanna upp och 

planera i den mån som kanske skulle kännas bra: 

Intervjuare: Hur ser du på ämnesövergripande arbete? Vad betyder det för dig? 
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Berit: Bild är ju ett kommunikativt ämne, så när man ska berätta om någonting, 

skriva om någonting så behöver man någonting att utgå ifrån. Därför så kan ju 

jag arbeta med vilka ämnen som helst. Dels har vi ju vår egen grammatik vi ska 

arbeta med, tekniker och hur man skapar intressanta bilder och bildanalys och 

sånna saker, men sen när det handlar om att göra bilder med innehåll behöver 

man ju något att arbeta med, så ämnesarbetet är väldigt viktigt. 

Intervjuare: Vad tror du andra lärare tror att bilden kan tillföra i ett samarbete? 

Berit: Ja de är ju väldigt olika… men jag tror att folk här tänker att det kan 

göras tydligt och snyggt ett arbete till exempel, en väggplansch eller liknande, 

det vet de ju. Men asså, jag tror att det är väldigt olika kunskap om det… jag 

tror säkert att vissa tänker att där kan man visualisera och förtydliga saker och 

göra propaganda bilder och informationsbilder. Men jag tycker inte att jag har 

lyckats föra ut de nå bra. Man kan säga att jag har gett upp, jag har försökt… ja 

har försökt att haka på ett ämne som jag vet att åttorna läser, ett speciellt ämne, 

och så pratar jag med läraren och säger att nu ska vi göra de här och kan vi låna 

böcker från er så att vi har läroböckerna på bilden. Så att de blir lätt att prata 

med eleverna om det och att vi kan sätta upp bilderna och prata om bilderna 

även om de har avslutat de ämnesområdet, och jag… jag får ingen respons. Jag 

vet inte, de är jättebra lärare, som har respekt för bilden men de blir bara 

ingenting. 

Berit, liksom Bo, anser att bilden blir som en liten ö i havet. Hon verkar känna att, 

även fast hon försöker nå de andra lärarna så får hon inte det gehör som hon 

kanske skulle velat få. Hon ger som exempel hur hon hakar på det åttorna på 

skolan arbetar med men det blir inte riktigt någon som reagerar. Man kan dra en 

parallell tillbaka till det Berit sa under första frågan, om hennes ramfaktorer, att 

lärarna hellre vill ha kontroll över sina klasser idag så att de uppnår målen snarare 

än att samarbeta. Hon säger att hon arbetade mycket ämnesövergripande förut 

men inte nu de senaste åren på skolan. Men hon känner inte att hon får någon 

riktig respons av de andra lärarna, vilket gör att viljan och orken till att starta upp 

ett ämnesövergripande arbete blir mindre än vad den kanske var till att börja med. 

Berits ramfaktorer är i detta fall ett hinder för henne att genomföra sin 

undervisning och sina processer på det sätt som hon ultimat kanske skulle velat.  

Däremot så ser hon vikten av sitt ämne som ett kommunikativt ämne, och hon 

anser att bild kan användas i många ämnen som en del i undervisningen ett till sätt 

att lära sig. Hon pratar om yrkesspråket, de ord och namn på saker som man 

använder inom bilden, hur man lär sig dem och att man sedan kan använda dem 

för att fördjupa sig i tekniker och hur man skapar bilder. Berit vill där lära 

eleverna att arbeta i och om bild, som Lindström (2008, 2012) beskriver. Men hon 

vill att de ämnen hon väljer att göra fördjupade arbeten, eller ämnesövergripande 

arbeten, i ska vara kopplade till såväl bilden som till det ämne de hon har valt att 

arbeta med, vilket Lindström (2008, 2012) kallar lärande med bild som medel. 

På frågan om vad hon tror att lärare i andra ämnen tror att bilden kan tillföra 

beskriver hon att hon tror att lärare i allmänhet vet att man kan göra vissa saker på 

bilden, men, att förståelsen för bilden som ämne nog är ganska liten från de lärare 

som inte har kontakt med den. Arfwedson och Arfwedson skriver att vi gärna i 
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dag delar upp skolan i små samhällen. Berit beskriver det som att hon är sitt 

samhälle och att de övriga lärarna har sina egna de med, vilket gör det svårt att 

bygga broar emellan ämnena. Något som Berit finner tråkigt då hon tidigare 

arbetat mer med ämnesövergripande arbete än vad hon gör idag. Det blir snarare 

som att hon arbetar mot ett ämne, men att ämnet inte arbetar mot bilden; ett slags 

ensidigt ”samarbete” från hennes sida för att försöka väva in de övriga ämnena i 

bilden. Så, som jag tidigare nämnt, blir Berit ett offer för de faktorer som råder på 

skolan i detta nu.   

Bengt däremot, som kommenterar på att han har arbetat på högstadiet men som nu 

arbetar på gymnasiet känner inte likadant för ämnesövergripande arbete där han är 

nu, men han påpekar att han fann det svårare på högstadiet att samarbeta. Han 

tycker även att det finns dålig förståelse för vad det faktiskt innebär att ha bild 

som ämne, sen så är han noga med att poängtera att han vill att eleverna ska få ut 

något ur de samarbetena de gör:  

Intervjuare: Vilka ämnen brukar du arbeta med när du gör ämnesövergripande 

arbeten? 

Bengt: Ja, huvudsakligen som jag sa, inom estetiska ämnen, och då tillsammans 

med musikalinriktningen då. Till exempel så gör vi deras affischer varje år, 

då… fotar och formger till alla deras föreställningar… så de blir ju… de bästa 

samarbetena är ju de som ska användas till något praktiskt, det är ju så. Annars 

har det hänt med svenska och nått litet med naturvetenskapliga… sen så med 

kulturhistoria, lite naturligt då det hänger ihop med både historieämnet och 

kultur, våran sida.. och sen så… jag kan inte ens räkna allt… engelska måste jag 

ju säga, det har alltid funnits nått intresse från språklärarna.  

Intervjuare: Vilka ämnen skulle du vilja arbeta med om du fick välja? 

Bengt har arbetat både som högstadie- och gymnasielärare, men han verkar inte 

uppleva samma fenomen nu när han arbetar på gymnasiet, detta förmodligen på 

grund av att Bengt nu arbetar på en skola med estetinriktning. Något som gör att 

han dels har fler kollegor i både bild och media- och musikalprogrammen som 

tillhör samma arbetslag och dels att skolan och lärarnas kulturer som Lindblad, 

Linde och Naeslund (1999) skriver om kan vara mer tillåtande.  

Däremot upplever Bengt att det finns en okunnighet om hur bild kan användas 

och att det snarare beror på personens egen upplevelse av bild. Om en person är 

ointresserad blir deras syn på vad bilden kan göra begränsad till den mån att de 

inte har kunskap om hur bilden kan upplevas eller användas i skolan. Något som 

Bengt i viss mån finner begränsande för hans undervisning och 

samarbetsmöjligheter. Även här kan man finna ramfaktorer, i detta fall begränsade 

kunskaper och möjligheter till kommunikation med andra lärare, dessa 

ramfaktorer påverkar Bengts processer utan att han nödvändigtvis är medveten om 

dem. Däremot vill han ju påpeka att de har lärare som är väldigt intresserade av 

kultur och film, går på filmstudio och då genom sitt intresse har förståelse för att 

bilden har en berättande kraft men att andra kanske inte ser nått värde alls i bilder 

annat än att de kan vara snygga eller nått, eller fula och att dessa kanske har 

svårare att se värdet i att göra en bild eller att ha bild i skolan, som Bengt säger att 
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de kanske ser det ”lite som slöseri med tid, eller så att man tycker att det är snyggt 

och så, men man förstår inte att det har nått annat värde än illustrativt.” Alla lärare 

ser kanske inte innebörden i bilden som skolämne och det blir därför inte ett ämne 

som de känner är aktuellt för dem att samarbeta med.  

En sak Bengt, och fler av de andra lärarna, var väldigt tydlig om var det faktum att 

det var eleverna som skulle vinna något av att göra ett ämnesövergripande arbete, 

för hur man än ser det är det eleverna som ska lära sig något av undervisningen. 

Som Arfwedson och Arfwedson (2002) skriver så är skolans viktigaste uppdrag 

att ge eleverna den utbildning de förtjänar och som de är berättigade till. Han ser 

de ämnesövergripande arbetena som något som kan hjälp eleverna i ämnen de 

tycker är svåra. Om de får en chans att förknippa det med något roligt har han en 

tanke om att de skulle kunna lära sig mer, och på de viset bli mer positivt inställda 

till det ämnet eller ämnena som de finner svåra, i detta fall nämner han matematik 

och naturvetenskap som exempel. Ämnen som de flesta, inte alla men de flesta, 

som går estetiska utbildningar upplever svårt. Han vill använda det estetiska som 

en möjlighet att lära med bilden om något annat ämne, som Lindström (2008, 

2012) beskriver att lärande med slöjd kan öka elevernas förståelse för det de ska 

lära sig. 

Bengt vill även påpeka att de mest lyckade arbetena är de som ska användas till 

något, de som blir en färdig produkt som sedan ska visas upp, det är i det fallet 

processen som nådde fram till målet som är i fokus och om man ser till Lindström 

(2008, 2012) så är det ett lärande i och med bild som kommer att vara 

slutprodukten av ett sådant lärande. 

Sammanfattning 

En återkommande sak som lärarna i de teoretiska ämnena gör är att de tar bilden i 

egna händer och använder den som instrument i sin undervisning. Detta dels i 

brist på möjligheter, eller tid, att göra ett ämnesövergripande arbete och dels på 

grund av eget intresse för bilden och det faktum att estetiska läroprocesser ska 

användas i alla ämnen idag (Lgr 11, Gy 11). Bilden är enligt mina informanter en 

stor del av deras undervisning och som Hans säger att han anser att hans ämne, 

historia, skulle inte bli något utan bilden på grund av att bilder och illustrationer är 

en så stor det av historian. Lärarna ger här sina elever en möjlighet att lära sig med 

bilden, som Lindström (2008, 2012) skriver, om sina ämnen och de känner inte att 

det är något som belastar deras ämne som så, undantaget då att esteteleverna 

ibland blev lite väl uppslukade i sina redovisningar. Men själva tanken bakom är 

god, och att lärarna vill ha en så nära kontakt med bilden som ämne är något 

positivt, Lärarna skulle vilja ha en ordentlig fortbildning i att använda bilden i 

klassrummet då de känner att det är något de gör och kommer fortsätta med. 

En negativ aspekt som framkommit under denna frågeställning är det faktum att 

två av tre av mina bildlärare känner sig isolerade, varav den tredje även han 

upplevde det under tiden han arbetade på högstadiet. Känslan från dem alla tre var 

att viljan att samarbeta mer eller mindre försvunnit på grund av de faktorer som 

idag råder för att lärarna ska kunna nå resultaten med sina elever. De faktorer som 

framkommit är den psykosociala miljön lärarna arbetar i, tidspressen, 

schemaläggning och elevgrupper, både blandade och icke blandade. Lärarna 
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känner att möjligheten till ämnesövergripande arbete har förminskats, och detta är 

inte endast centrerat till lärarna i bild utan verkar över hela skolan vara ett faktum. 

Trots denna negativa syn på utvecklingen så bedriver lärarna ändå 

ämnesövergripande arbeten i den mån de kan med de ämnen som de både fysiskt 

sett kan nå och det som schemat och elevuppdelningen tillåter. Att eleverna sedan 

tar egna initiativ till att göra ämnesövergripande arbeten är en positiv utveckling 

och kanske ett tecken på att mer av den sortens arbeten skulle vara önskvärt. 

Slutligen, lärarna är positivt inriktade till att arbeta ämnesövergripande, inte bara 

mot bilden, vilket var frågans utgångspunkt, men även mot sig själva, mot företag 

och alla ämnen på skolan som går att arbeta med. Det som idag påverkar lärarnas 

arbetsmöjligheter är deras ramfaktorer. 

Ämnesövergripande arbeten i skolan idag 

Med denna frågeställning ämnade jag söka kunskap om hur lärare idag arbetar, 

eller inte arbetar, ämnesövergripande. Vad de anser vara för-och nackdelar med 

att göra ett sådant arbete, vad det ger eleverna och vad som krävs för att lärarna 

ska skapa ett fungerande samarbete.  

Förståelse och nytta 

På denna fråga är det mer mina informanters allmänna tankar kring 

ämnesövergripande arbete som kommer att ta plats, lärarna pratar mer om sina 

egna ämnen och de samarbeten de brukar göra som Solveig till exempel som är en 

svenskalärare kopplad mot byggprogrammet: 

Intervjuare: Du brukar alltså arbeta ämnesövergripande? 

Solveig: Ja..! 

Intervjuare: Varför? 

Solveig: det berikar eleverna, och man får se dem från två håll, alltså, man ser 

dem i det yrkesämne de har valt och de känner att de har nytta av det i svenskan 

och engelskan och för vissa elever kan det vara jätteviktigt. En del elever som 

känner att de inte funkat så bra med svenska och engelska, kan, när de får göra 

såna här arbeten känna att de… de kanske är duktiga på bygg, och så får de 

känna att de kan använda de kunskaperna i svenskan och då växer de! 

Solveig beskriver vidare att hon inte kan se några direkta nackdelar med att arbeta 

ämnesövergripande, då det är något hon gör regelbundet, och ofta med positiva 

resultat. Hon betonar vikten av att eleverna får känna att de kan det de pratar om, 

att ge en känsla av trygghet i hennes ämne som kan ge en grund för att bättre 

förstå ämnet som helhet. Även utanför ett ämnesövergripande arbete, hon känner 

att hennes mål är att ge eleverna de bästa förutsättningarna hon kan i skolan så att 

de kan komma dit de vill i livet. Som Arfwedson och Arfwedson (2002) skriver 
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”skolan och utbildningen ska alltså främst betjäna både eleverna och samhället. 

Det – om något – är skolans övergripande syfte.” (2002, s.59).  

Lindström (2008, 2012) skriver om att lära sig med bild, samma tankesätt om 

läroprocesser går att applicera här, på ett samarbete mellan byggteknik och 

svenska. Solveig använder det de gör på byggprogrammet som ett redskap för 

eleverna att lära sig svenska, så hon använder det för att eleverna ska lära sig med 

byggteknik, om man ser det vinklat mot det Lindström (2008, 2012) skriver. 

Solveig försöker i sin undervisning ge eleverna möjligheter till att göra saker som 

känns relevanta för dem, för att öka deras intresse av att delta. Hon säger även att 

de flesta ämnesövergripande arbetena de gör sinsemellan brukar komma av sig 

själv. Hon säger att hon brukar försöka hinna snappa upp vad de andra lärarna ska 

arbeta med då de sitter tillsammans och fikar. Att de andra lärarna kanske inte är 

så duktiga på att komma till henne med idéer, men hon erkänner att de yngre av 

de anställda gör det mer ofta.  

Ett samarbete de har gjort verkar vara ett rätt stort arbete, där bygglärarna och hon 

är involverade. Arbetet, som Solveig beskrev det, bestod av en rundvandring och 

sen ett grupparbete där de fick ta med sig sina paddor, med vilket Solveig menar 

iPads, ut för att fota. Varje grupp skulle då fota tre hus för att sedan presentera 

dem med lite bakgrundsfakta. I dessa fakta skulle de använda yrkesord från 

utbildningen för att visa att de tillägnat sig dem och sen berätta varför de valt just 

de husen. Detta, som Solveig beskrivit är ett omfattande arbete som kräver tid, 

planering och engagemang från lärarna. Man kan tolka ut av detta att det är 

Solveigs, och de andra lärarnas, ramfaktorer som influerar hur de kan agera och 

genomföra arbetet. Som Lindblad, Linde och Naeslund (1999) vill påpeka, är det 

svårt att undvika dessa organisatoriska problem, då alla har faktorer som påverkar. 

Solveig beskriver att det har det tagit flera försök och väldigt mycket planering att 

till slut få det ämnesövergripande arbetet att fungera tillfredställande för alla 

parter. Men det har resulterat i ett samarbete som de vet fungerar och i vilket 

eleverna lär sig både kunskaper i byggteknik och svenska. Det Solveig hoppas att 

dessa ämnesövergripande arbeten medför är att de berikar eleverna och ger dem 

en vidare förståelse, inte bara för hennes ämne men även för byggprogrammets 

ämnen och världen runt om kring dem. 

Intressant, roligt och lärorikt  

Hans, även han, som ofta arbetar nära det estetiska målar upp en bild av 

ämnesövergripande som någonting roligt. Inte bara för eleverna utan för honom 

och de andra involverade lärarna. Han ser ett ämnesövergripande arbete som en 

chans till att lära sig av varandra: 

Intervjuare: Vilka fördelar och nackdelar finns det med ämnesövergripande 

arbete? 
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Hans: Fördelar… de är väl lite utifrån vilket perspektiv man utgår ifrån, 

elevperspektivet är ju lite de här med helhetssyn, de får färre uppgifter att 

fokusera på och de kan nå längre och så… som lärare är fördelarna att man kan 

lära sig av varandra, hur man funkar i klassrummet, konkreta metodupplägg och 

så. Och även de här med kunskapssyn och betygsättning. Men sen är det ju så 

att två lärare tänker oftast bättre än en och man kan komma längre i sina 

kreativa idéer… Ja, de är väl de främsta fördelarna, sen att det oftast är roligare 

att jobba tillsammans med nån annan än själv. Nackdelar är väl, jag va inne på 

tidsaspekten, schematekniska saker... kanske, ja ibland, upptäcker jag att jag 

skulle vilja samarbeta med en kurs, en lärare men den kursen/läraren är inte lika 

intresserad.   

Hans: Jag ser det som en viktig del i att eleverna får en helhetsbild av 

verkligheten, de här med holism helt enkelt. Vi lever i en konstgjord värld i 

skolan där man delar upp tillvaron såhär i delar på ett schema och kan man 

ibland bryta upp det och visa att det finns en koppling mellan, exempelvis matte 

och svenska ämnet i verkligheten så är det väldigt positivt om man kan få 

eleverna att se de kopplingarna. Jag tror det är såhär ömsesidigt gynnsamt för 

alla ämnen som ingår i ett ämnesövergripande arbete att man utifrån de 

betygskriterier och kunskapskrav som man har i sin kurs, så kan man via 

samarbeten få eleverna att nå längre. 

Hans kommenterar, liksom Solveig, det faktum att man aldrig kan vara säker på 

att den lärare man själv vill samarbeta med är intresserad av ett samarbete, om den 

andra läraren inte är intresserad, faller hela arbetet. Hans anser att även fast han 

arbetar mycket ämnesövergripande skull han vilja göra mer då han tycker att 

eleverna lär sig att verkligheten är en helhet och att man inte kan dela upp den på 

det sättet vi har gjort i skolan. I enlighet med det Arfwedson och Arfwedson 

(2002) säger om att verkligheten sällan är så uppdelad som vi gör den, och även 

Österlind (2006) kommenterar på det faktum att en enhetlig undervisning kan leda 

till att eleverna får en större förståelse för de inblandade ämnena.  

Däremot, påpekar Hans, är det viktigt för de inblandade lärarna att poängtera vad 

deras mål är med det ämnesövergripande arbetet och att se till att det som sker i 

klassrummen faktiskt leder till att han och de andra inblandade lärarna kan 

betygssätta det resultat som kommer av processerna i klassrummet. Än en gång 

visar min informant tydligt på att han blir styrd av de ramfaktorer som omger och 

påverkar hans undervisning (Broady 1999, s.113).  

Hans visar även på att man som lärare själv kan lära sig mycket av ett 

ämnesövergripande arbete, dels kan man lära sig av andra hur man kan gå till 

väga i undervisningen, man kan ta vara på eventuella samtal om hur man själv 

beter sig, ovanor eller bra vanor som man har som man själv inte är kapabel att se. 

Men Hans säger även att han känner att det blir som en slags fortbildning i ämnet 

man undervisar i tillsammans. 
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Hans diskuterar det faktum att man kan variera sin undervisning mer om man är 

två om ett moment, som han beskriver om en kurs som han håller tillsammans 

med en annan lärare. Möjligheterna till variation ökar, dels för att de är bättre på 

var sin del och dels för att kursen öppnar upp för fler infallsvinklar när två lärare 

samarbetar. Detta kan i sin tur leda till att eleverna får möjlighet att lära sig på fler 

sätt, både om, i och med ämnet, och genom ämnets innehåll även genom det som 

Lindström (2008, 2012) beskriver de fyra sätten att använda estetiska lärprocesser. 

Sedan så berättar Hans att han har en historia 2b kulturkurs där han då samarbetar 

med en annan lärare som är duktig på kulturdelen av kursen och att han mer till 

för den historiska aspekten som historielärare. De arbetar så tillsammans genom 

hela kursen för att sätta in kulturen i ett historiskt sammanhang. Han beskriver det 

som att de ibland båda två är med i klassrummet, men att de ibland har separata 

minimoment. Så, med hjälp av både bild, kultur och historia får eleverna 

möjligheten att lära sig om kulturen och historia men även med hjälp av ett 

historiskt perspektiv en chans att sätta in kulturen i ett historiskt sammanhang. 

Svea, som har svenska och religion som ämnen, hade ett mer tekniskt svar på min 

fråga och kom upp med hur de gick till väga när hon arbetade ämnesövergripande: 

Hur brukar du göra när du arbetar ämnesövergripande? 

Hur jag gjort… ja då satt vi ju lärare i samma programgrupp som hade olika 

ämnen då och så pratar man utifrån en gemensam idé. Då va de ju faktiskt så 

trevligt att vi hade planeringsdagar då vi åkte ut till (plats). […] Sen hade vi ju 

naturligtvis planeringsdagar och träffar på skolan också, så ofta var det 

gemensamt. Och det kunde det ju vara olika personer som kom med olika idéer, 

men vi la ju tid på det. Det tar ju sin tid med brainstorming och ja… 

Intervjuare: vilka ämnen har du arbetat tillsammans med? 

Svea: Ja.. Då har jag ju såhär.. Ett arbete […] Då hade vi svenska, religion, 

historia och samhällskunskap tror jag att vi fick dit också, men då har ju jag 

svenska och religion så de vart ju inte så svårt. Däremot vart de nog lite 

förvirrande för eleverna! […] Då var de så här, sjuttonhundratalet och jag har 

för mig att (namn) hade historia men jag vet inte vem som hade 

samhällskunskapen då… Men, de här va ju kopplat till deras karaktärsämne 

skulle man väl kunna säga. Så de hade att göra med nyheter och nyhetsflöde och 

information att göra.  

Det man kan tolka ut ifrån det Svea svarade är att hon, som de två föregående 

informanterna, anser att ett ämnesövergripande arbete ska vara roligt, givande och 

intressant. Inte bara för eleverna utan att även lärarna ska ha en trevlig upplevelse 

av det som pågår under arbetets gång. Än en gång är hon inne på vilka ramar hon 

och de andra lärarna har att utgå ifrån (Broady 1999, s.113). Hon tycker att själva 

idén med att ha planeringsdagar och ett öppet förhållningssätt är väldigt viktiga 

aspekter av samarbetet då det ger ytterligare svängrum för att komma på en idé, 

ett schema och en gemensam grupp som passar alla de involverade. Svea är inne 
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på det faktum att en koppling mellan elevernas undervisning och det de kommer 

att möta ute i världen existerar, som Österlind (2006) skriver att undervisning i 

skolan ska ha någon form av samhällsnytta. Vilket innebär att den på något sätt 

ska vara kopplad till elevernas framtid utanför skolan så att de förstår varför 

kunskapen har betydelse. 

Engagemang och samarbete 

Bo, en av mina bildlärare, som har flyttat runt mer i Sverige och arbetat på olika 

skolor gav som svar på frågan ett exempel på ett större projekt som han 

genomfört, där hela skolan i någon utsträckning var involverad: 

Intervjuare: Hur gör du när du arbetar ämnesövergripande?  

Bo: De samarbeten som burit bra frukt, är de som jag samarbetat med svenska 

och historia… och även naturorienterande ämnen över åren, de började redan 

första åren jag arbetade. Orken va enorm! Jag skrev ihop ett projekt och sökte 

pengar för de när jag bodde i (stad), så jag skrev ihop ett kulturprojekt […] Vi 

anställde en båtbyggare, en keramiker, målare och en proffsfotograf och sen 

sydde vi ihop och gjorde blockundervisning. Vi tittade på kultur historian, 

kustremsan, gamla tider, nya tider […] De slutade med att alla lärare vart 

involverade i de här projektet. Det utmynnade i en utsmyckning av skolan.  

Bo: De är som… jag läxade upp en språklärare för ett tag sedan, som kom med 

de ena efter de andra, liksom, kan ni inte texta en skylt för vi ska fara dit, eller 

vi ska göra de här och de där, och nu ska vi på en bokmässa och de va allt 

möjligt, jag sa nu vänder vi på de här, jag gör något och så fyller du på med 

orden.  

Bo har varit väldigt aktiv i att göra ämnesövergripande arbeten genom sin karriär 

som lärare, som exemplen ovan visar så går han oftast utanför skolans ramar och 

tar in folk utifrån som är experter på sin egen del av verkligheten. För att sedan 

göra en helhet av det med hjälp av dem han tar in, övriga lärare och en bra 

planering. Arfwedson och Arfwedson (2002) skriver ju om att ämnena sällan går 

att separera, och i det första exemplet som Bo ger är det sannerligen något som 

blev tydligt. Han ger även exempel på arbeten som han försöker att hinna med att 

genomföra, så som att han vartannat år brukar ha en utställning för att ställa ut 

saker som eleverna har gjort.  

Visserligen beskriver han en minskning av sådana stora arbeten detta till följd av 

att han nu är kopplad mot teknik och har mycket design, mer än bilden, då bilden 

inte existerar på en gymnasieskola idag som den gjorde för några år sedan. Så, på 

ett sätt är han låst i att arbeta mot ett program men samtidigt utnyttjar han de 

möjligheter som det ger honom att gå åt andra håll i sin strävan att arbeta mot 

andra och inte minst eleverna. Man kan se det som att han vill på ett sätt ta fasta 

på det som Lindström (2008, 2012) skriver och ge en möjlighet åt eleverna att lära 
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sig både i, om, med och genom hans ämnen. Han ger dem en chans att lära sig 

hantera materialet, testa sig fram till hur det kan användas och han ger dem en 

möjlighet i de fallen han kan att använda bilden, eller designen, i arbetet. Detta för 

att lära sig om ett annat ämne, och i och med att han ger dem möjligheter att möta 

världen utanför skolan kan de även lära sig genom bild och design.  

Han beskriver dock en negativ del av att vara bildlärare som han fått erfara och 

det är känslan av att de andra lärarna kommer till honom, men de vill inte 

samarbeta. De vill ha något gjort som de tycker att han kan genomföra med deras 

klass snarare än att de ska göra det. Visserligen kan man se det som positivt att 

läraren i fråga vet att bilden kan vara till hjälp men Bos frustration i det låg 

snarare i att det bara blev mer och mer saker som läraren tyckte de kunde göra på 

bilden ut över den faktiska bildundervisningen så till slut fick han inte ha bilden i 

fred. Han valde att visa den läraren, med ett rätt handgripligt sätt hur bilden kunde 

användas i dennes ämne, genom att göra bilder och en låta eleverna skriva dikter 

till bilderna, istället för tvärt om, vilket i denne lärares fall inte var långt bort. 

Eleverna fick en chans att testa sig fram i ett material och fick träna på uttryck och 

känslor i illustration som de sedan skulle sätta ord på. Eleverna fick träna på inte 

bara bildämnets innehåll utan även på det andra ämnet, ett samarbete som i 

slutänden blev väldigt lyckat och givande. Även här blir Lindströms (2008) idé 

om: om, i, med och genom bilden gällande, Bo vill använda bilden som ett 

medium för andra ämnen. Det Bo vill framhålla är att lärare lätt glömmer vad man 

kan använda bilden till, och han vill gärna se att ämnesövergripande arbeten är 

just det, inte bara ett förskjutande av uppgifter. Man kan se detta som en faktor 

som Bo måste arbeta mot, och det är även något som de andra bildlärarna jag 

intervjuat har kommenterat på, det faktum att övriga lärare sällan har en så pass 

stor förståelse för bilden som ämne som kanske ibland skulle vara önskvärt. Detta 

beror dock som Bengt nämnde i den föregående frågeställningen mer på om de 

har ett intresse för bild eller inte. 

Berit, som till skillnad från mina andra informanter inte arbetar mycket med 

ämnesövergripande arbeten idag, gav en kort beskrivning av vad hon brukar göra 

när de ska arbeta ämnesövergripande: 

Intervjuare: Hur brukar du göra när du arbetar ämnesövergripande? 

Berit: ja, oftast brukar det bara vara så att; ’hallå, jag behöver ett ämne, nu ska 

vi göra affischer, eller nu ska vi jobba med film, eller grafisk design och jag 

behöver ett ämne’ vad jobbar de med i de olika ämnena och… ja... så kan de bli. 

Hennes taktik är att bestämma hur de ska gå till väga, vilket arbetssätt, med vad 

och att sedan bestämma utifrån det vilka ämnen hon vill arbeta mot, om hon inte 

gör som i citatet och fråga efter ett ämne att arbeta utifrån. Berit är villig att trosa 

de ramfaktorer som arbetar emot henne och om ett ämnesövergripande arbete är 

något som går att frambringa. Hon känner inte att det finns ett hinder att fråga 
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efter ett ämne men som hon tidigare under de två första frågorna sagt är det inte 

säkert att hon får ett samarbete som går lika långt som hon kanske hade velat. 

Bengt däremot, som arbetar på en estetinriktning kände att han ändå fick rätt 

mycket gehör för sina försök till ämnesövergripande arbete och brukar försöka 

arbeta tillsammans med till exempel svenska då han tycker att det finns mycket 

gemensamt där: 

Intervjuare: Hur ser du på ämnesövergripande arbete? Vad betyder det för dig? 

Bengt: Jag ser det som ett.. främst kanske för elevernas skull, som ett sätt att 

lära sig om en större verklighet än att.. bara inrutade kunskaper.. Till exempel 

om jag jobbar med bild, och om vi ska göra ett arbete så behöver vi ofta ett 

innehåll som vi kan illustrera och omvänt behöver många teori ämnen kunna 

göra något mer av sitt.. de får ju oftast bara ett teoretiskt resultat som de sätter 

in i en pärm. Om de ska skriva artiklar journalistiskt på samhällsprogrammet 

och vi vill göra en tidning, fota och illustrera en tidning, så skulle vi kunna 

samarbeta med svenskaläraren och kunna lära eleverna att skriva en artikel och 

även illustrera den. 

Bengt är inne på samma spår som Bo och Berit, mina två andra informanter som 

arbetar som bildlärare, att man ofta behöver ett ämne att arbeta kring på bilden på 

ett eller annat sätt. Eller att det tvärt om kommer in en förfrågan från ett annat håll 

från en annan lärare om att göra något för något de håller på med.  Han ser 

ämnesövergripande arbeten som en bra chans att visa eleverna att livet inte är 

inrutat i ämnen i verkligheten, som Arfwedson och Arfwedson skriver. Sen som 

Magnusson, Malmgren & Nilsson (2013, s.26) skriver om vikten av att göra 

undervisningen och det eleverna lär sig viktigt för dem så anser Bengt att det är 

viktigt för eleverna att känna att undervisningen ger dem något. Han ser 

möjligheten i att kombinera bilden med till exempel svenskan när de ska skriva 

artiklar för att ge en vidare koppling till hur man kan arbeta med sådant. 

Han konstaterar även att de ibland bara inom det estetiska programmet arbetar 

ämnesövergripande. Dels för att de har ett samarbete mellan de olika 

inriktningarna och dels för att det faller sig naturligt att samarbeta när man arbetar 

så nära varandra redan till att börja med. Han ger ett exempel där han berättar om 

tidningen de gör en gång om året som en temavecka. Skolan som Bengt arbetar på 

har en gång om året en tema vecka, de har haft teman så som hälsa, droger och 

demokrati. På hans skola är numera media och estet två inriktningar av ett och 

samma program. När de två programmen skulle slås ihop så hade media en 

tidningsdag som de då valde att utveckla till en vecka och att lägga den under 

skolans temavecka. Arbetet de gör under den veckan ger eleverna en chans att lära 

sig mer än bara att göra en tidning, de lär sig att samarbeta. Det blir ett samarbete 

mellan elever som är duktiga på grafisk form, och de som har foto inriktningen 
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och de som går bild. De fick, som Bengt beskriver det, intervjua och fota och sen 

även skriva artiklarna.  

Bengt påpekar att det medför en bonus att genomföra ett sådant arbete då eleverna 

måste ge sig ut, lära sig att ringa upp människor, besöka dem, våga ta plats och 

som Bengt säger ”säga att ’här kommer jag med min kamera och ska fotografera 

er’ och så”. De blir som riktiga situationer som eleverna utsätts för som utvecklar 

dem. Han säger dock att det är väldigt krävande. För lärarna går hela veckan åt till 

att bara gå runt och hjälpa eleverna och att han känner att det blir lite tid över till 

annat, men han tycker ändå att det är en givande vecka. Eleverna lär sig viktiga 

saker om både temat och verkligheten utanför skolan. De lär sig om ett riktigt 

arbete och även hur man kontaktar andra för att få en bra kontakt och de lär sig 

om det ämne som de hanterar vilket är olika från år till år. För att analysera detta 

genom att använda Lindströms (2008, 2012) begrepp: De lär sig hur man kan gå 

till väga i verkligheten utanför skolan genom att använda en kamera, bild och 

skrift. De lär sig med bild hur man skapar en förståelse hos andra för vad de är 

man vill framföra och de lär sig med och genom bild hur man på ett attraktivt sätt 

framställer en tidning så att andra blir intresserade av att läsa. Till sist så lär de sig 

i och om bild, de lär sig hantera redigeringsprogram när de ska redigera bilderna, 

de lär sig att hantera en kamera när de ska ta bilderna till tidningen och de lär sig 

hur man skriver artiklar som ska användas i tidningen. 

Sammanfattning 

Något som de flesta av lärarna upplevt är att en blandning av ämnen alltid ger ett 

positivt utslag i slutändan, det som gör skillnaden är hur man har planerat och hur 

man sedan genomför sina processer, eller undervisningssituationer. Något som 

återkom hos alla mina informanter var att de alla kände sig på ett eller annat sätt 

begränsade av något i dagens skola, så ramfaktorerna är något som påverkar 

vilken undervisning man än försöker bedriva.  

Det framkom många olika varianter av sätt som lärarna använde för att beskriva 

och genomföra sina ämnesövergripande arbeten. Allt från att Bo gjorde stora 

arbeten som innefattade även personer utifrån skolan till Bengt som ibland lät de 

ämnesövergripande arbetena stanna inom på den estetiska delen av skolan. Dessa 

variationer framkommer till följd av de ramfaktorer som lärarna arbetar mot men 

även som en följd av lärarens eget arbetssätt och deras undervisningstekniker.   

En sak till som de alla hade gemensamt var att de var väldigt hängivna till att de 

ville att eleverna skulle få ut så mycket som möjligt av samarbetena och att deras 

lärande är det viktiga de underrubriker som framkommit är en förankring i det de 

pratar om mest, det måste finnas en förståelse för den nytta ett samarbete ger. Det 

borde vara intressant, roligt och lärorikt för elever och lärare och sen att de 

involverade lärarna måste vara engagerade i det samarbete de genomför. Vilket 
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låter rätt uppenbart då eleverna är där för att lära, som Arfwedson och Arfwedson 

(2002) konstaterar att lärare är i skolan för att lära eleverna och det är deras 

uppdrag. Men att detta är viktigt för mina informanter är något som framgår 

tydligt av det de har haft att säga. 

 

Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att öka kunskapen om ämnesövergripande 

arbete i dagens skola, och att utreda bildämnets roll i ämnesövergripande arbeten. 

I resultatet har det framkommit en del intressanta synsätt som jag kommer att 

redogöra för här nedan.  

Resultatdiskussion 

Mina sex informanter har, som jag tidigare nämnt, lite olika erfarenheter av 

ämnesövergripande arbete och dess betydelse, innehåll och utförande. Men jag 

upplevde ändå att de jag intervjuade var positivt inställda till att arbeta 

ämnesövergripande. Under arbetets gång har det framkommit flera olika sätt att se 

på ämnesövergripande arbeten som jag ser som intressanta. Det första är de 

ramfaktorer som påverkar lärare i deras undervisning. Det andra är skillnaden 

mellan hur litteraturen ger en dyster syn på hur ämnesövergripande arbete 

används i dagen skola och hur verkligheten i skolan ser ut. Det tredje är hur bilden 

används i klassrummen respektive i ämnesövergripande arbeten, det fjärde, som 

ingår under bildens roll, är hur estetiska lärprocesser kan appliceras på dessa 

arbetssätt. Jag kommer även at kommentera på skillnaden mellan gymnasiet och 

högstadiet som är något som framkommit under arbetets gång. 

Ramfaktorer 

I början av detta arbete kom jag fram till att jag skulle använda ramfaktorteori för 

att undersöka hur ämnesövergripande arbete utförs och betraktas i skolan idag. 

Men vilka är då de faktorer som påverkar en lärares möjligheter till 

ämnesövergripande arbete? Tiden, eleverna och schemat är de ramfaktorerna som 

alla lärare har känt sig berörda av och nämnt. Dessa tre är beroende av varandra 

för att ett ämnesövergripande arbete ska kunna bli lyckat krävs det en 

kombination av dessa tre faktorer för att arbetet ska kunna genomföras. Det krävs 

att de två eller fler av lärarna som är inblandade främst har samma elevgrupper 

och ett schema som går att arbeta runt, och sist att tiden både för planering och 

genomförande finns.  

Sedan har mina informanter tagit upp skilda saker som, när man funderar över vad 

de andra lärarna har sagt, framkommer att även de är berörda av. En sådan sak är 

den psykosociala miljön, som Bo, en av mina bildlärare, nämner. Den 

psykosociala miljön är på något sätt involverad i det alla mina informanter säger, 
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som Hans, exempelvis, som anser att det är roligare och ibland mer givande att 

arbeta tillsammans med någon annan. Att arbetet är givande och roligt är något 

som kan kopplas till den psykosociala miljön på skolan, då det påverkar hur de 

som arbetar på skolan mår. Däremot finns det även en baksida till detta, något 

som Svea, som har svenska och religion, nämner ”gör man de för stenhårt så blir 

det inte bra och då blir det lite på bekostnad av det som är ämnet”. Hon menar 

alltså att om man inte ser upp med hur mycket tid man tillbringar med 

ämnesövergripande arbeten kan man riskera hur lyckad undervisningen blir. Om 

man hela tiden tar på sig annat med och från andra lärare, så får man inte tid till 

att göra det som man behöver på lektionerna för att eleverna ska få en givande 

arbetsmiljö och kunna i slutet av terminen betygssättas i hennes ämne. 

Mina informanter har även nämnt skolledningen och rektorns inblandning i skolan 

som faktorer som har stor betydelse för hur ett ämnesövergripande arbete kan 

genomföras. Som Solveig säger ”det gäller ju att man har en organisation som 

möjliggör de här samarbetena”. Men det som jag anser framkommer är att de 

flesta av mina informanter faktiskt anser att de får den hjälp och det stöd de 

behöver ifrån sina respektive rektorer och skolledningar. Något som jag blev 

positivt överraskad av att höra, då jag från den litteratur jag läst fått en uppfattning 

av att det var en mindre positiv bild i skolan idag. Samma sak i de styrdokument 

som finns idag, Lgr 11 och Gy 11 så står det enligt mig inte mycket uppmuntrande 

i läroplanerna, men det jag upplevde hos mina informanter var en positivare syn 

på det. Även fast det inte står mycket eller särskilt tydligt om ämnesövergripande 

arbeten i skolan så kände de ändå att det fanns där och att det ändå uppmuntrade 

till samarbeten. 

Mina informanter verkade vara fullt medvetna om sina ”begränsningar” men att 

de trots detta arbetade för att kunna utföra ämnesövergripande arbeten i den mån 

de kunde och att de såg ramfaktorerna som någonting att jobba med, snarare än att 

de upplevde sig begränsade av dem. 

Några fler saker som alla kan knytas ihop till en röd tråd tillsammans med de 

ovanstående ramfaktorerna är att alla mina lärare anser att ämnesövergripande 

arbeten ska ge något till alla inblandade. De ska vara intressanta, roliga och 

lärorika för de elever och lärare som deltar och det ska finnas en förståelse för den 

nytta ett samarbete ger. Sedan måste de involverade lärarna vara engagerade i det 

samarbete de genomför och tycka det är intressant. Dessa är alla saker som mina 

informanter antingen nämner eller som man kan tolka av det de sagt i 

intervjuerna. Dessa faktorer ger en intressant inblick i en annan del av lärarnas 

ramfaktorer. De har inte bara tiden, schemat och alla de tidigare nämnda 

ramfaktorerna att ta i aktning utan även en mer social aspekt av vad det innebär att 

vara lärare. Skolan är den arbetsmiljö där lärarna ska vistas tillsammans med sina 

elever och de olika delar som krävs för att göra den miljön till en plats där man 

trivs är, även de, faktorer att ta i beaktning. 
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Litteraturen och verkligheten 

Synen på ämnesövergripande arbete som något som inte gjordes ofta började i 

mina egna tankar kring detta. Det bottnade i att jag ansåg att jag som elev inte fått 

göra ämnesövergripande arbeten i min skolgång mer än bara ett fåtal gånger och 

då de flesta på gymnasiet. Denna syn på ämnesövergripande arbete blev inte mer 

positiv av den litteratur jag under arbetets gång läste. Marner och Örtegren (2003) 

skriver om att musik och bildlärare har olika syn på temaarbeten och 

ämnesövergripande arbete. Detta beroende på vad de anser att deras ämne kan ge 

ett ämnesövergripande arbete, vilket känns som en negativ inställning att utgå 

från. De skriver dock vidare om att ”detta talar för att det också i skolan i högre 

utsträckning än nu bör förekomma ämnesövergripande intermodala projekt.” 

(2003, s.57). Marner och Örtegren uppmuntrar med andra ord till 

ämnesövergripande arbeten, men, de upplever en brist på det i dagens samhälle 

och i skolan. Arfwedson och Arfwedson skriver även de om att det behövs mer 

och de skriver följande, ”om man antar att läroplaner speglar sina konstruktörers 

verklighetsuppfattning, så måste man dra slutsatsen att läroplanskonstruktörernas 

verklighet åtminstone är indelad i kategorier” (2002, s.114). De går sedan vidare 

och beskriver i vilka uppdelningar som detta sker, så som ”praktisk-estetiska och 

samhällsvetenskapliga” (2002, s. 114). Det de vill ha sagt med detta är att de är 

kritiska till den uppdelning som sker i skolan idag, även om det inte är helt till 

ondo så är sättet det utförs på kanske inte det bästa, de vill se en kombination, en 

verklighetsförankring i det som sker i skolan. 

Däremot, det jag möttes av när jag intervjuade mina informanter var en mer 

positiv syn på ämnesövergripande arbete än vad jag hade förväntat mig. Svea 

säger att under tiden hon arbetade mot mediaprogrammet så fanns det en vilja från 

det programmet att arbeta ämnesövergripande vilket gjorde arbetet lättare då det 

fanns en inre drivkraft som drog med andra lärare. Jag tror att detta som Svea 

säger lite av slår huvudet på spiken på hur alla mina lärare tänker kring 

ämnesövergripande arbete. Nämligen att ett samarbete kräver engagemang och 

vilja från dem som ska delta, om viljan och orken inte finns så fallerar samarbetet 

och som Bo påpekar så ”faller de, de faller så fort att den andra parten inte orkar.” 

Det är som Solveig beskriver om den läraren hon skulle arbeta med som bara 

vägrade gå henne till mötes mitt i arbetet. Det arbetet blev tillslut misslyckat på 

grund av att en lärare inte samarbetade och den andra inte kunde hålla i alla 

trådarna själv. 

Lärarna jag intervjuat är positivt inriktade till att arbeta ämnesövergripande med 

andra lärare, men även mot sig själva och mot företag. Det som idag påverkar är 

hur lärarnas förhållanden, deras ramfaktorer, påverkar deras arbetsmöjligheter. 

Om det finns möjligheter att arbeta över ämnesgränserna finns det alltid saker att 

arbeta med, man måste bara hitta tiden och en lärare som är villig att arbeta med 

en.  

Efter att jag intervjuat mina informanter har jag fått en viss förståelse för vad som 

kan ligga till grund för den negativa synen från litteraturen. Detta kan ha att göra 
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med att det kanske inte alltid är möjligt att arbeta ämnesövergripande då vissa 

faktorer måste sammanfalla för att tillåta ett samarbete. Visserligen så har Berit, 

som arbetar som bildlärare på högstadiet, svårare att arbeta ämnesövergripande 

och ger en bild mer lik den som går att finna i litteraturen. Så som att hon 

beskriver att de andra lärarna gärna håller kontroll över sina elever och sällan vill 

arbeta ämnesövergripande till följd av att de vill hinna med allt de ska. Arfwedson 

och Arfwedson (2002) skriver att även de små samhällen som bildas skapar en 

slags inlärning och är i sig inte negativa men kan bli som öar ifall lärarna 

sinsemellan inte samarbetar. Det jag får ut av det Berit har berättat är att hon sitter 

på en av dessa öar som ar bildats och att ibland är det för långt emellan för att 

kunna göra ett ämnesövergripande arbete tillfredställande. Bo hade den synen när 

det kom till hans undervisning och om folk kom till honom för att göra 

ämnesövergripande arbeten idag. Men även fast han är delvis negativ till hur de 

som jobbar i skolan idag hanterar ämnesövergripande arbeten så är han ändå 

positivt inställd till att genomföra dem när det är en möjlighet. Den synen jag får 

av ämnesövergripande arbete från de flesta av lärarna jag intervjuat är mer positiv 

än den i litteraturen, det verkar vara mer troligt att man arbetar 

ämnesövergripande om man blir given den chansen än att man bara håller sig till 

sitt ämne, vilket bevisas av att Berit trots dåliga förutsättningar gör försök till 

samarbeten. 

Gymnasiet och Högstadiet 

Även fast jag känner att jag har dåligt underlag för att diskutera detta som så och 

att det dessutom inte ingick i mina ursprungliga frågeställningar, så vill jag ändå 

poängtera några saker. När jag började detta arbete var jag inställd på att det fanns 

få lärare som arbetade ämnesövergripande på gymnasiet och fler på högstadiet. 

Vad jag fann i de intervjuer jag genomförde var att lärarna på gymnasiet arbetar 

väldigt mycket ämnesövergripande och trots motsättningar och svårigheter som 

fanns var de ändå positivt inställda till det. En direkt motsättning till vad jag 

föreställt mig. Däremot Berit, som var min enda lärare på högstadiet gav mig en 

bistrare syn på hennes verklighet. Tyvärr kan jag inte dra några slutsatser utifrån 

det Berit berättat då det inte skulle vara ett trovärdigt resultat baserat endast på 

utsagorna av en informant. Men det är en intressant sak som jag uppmärksammat 

och min syn på ämnesövergripande arbeten och hur de genomförs har förändrats 

av detta arbete.   

 

Bild i klassrummet 

En sak jag fann intressant som framkom i mina intervjuer var det faktum att 

lärarna gärna arbetade med bilden, men om de inte fann att de hade möjlighet till 

ämnesövergripande arbeten så tog de bilden i egna händer. Som Hans beskriver 

att han brukar agera som sin ”egna amatörmässiga bildlärare” i vissa fall där 

bilder kanske är väsentliga i historian eller religionen. Detta då han har ämnen 

som enligt honom skull bli tråkiga och rätt innehållslösa ifall det inte var bilder i 

dem. Han kan inte alltid göra ämnesövergripande arbeten varje gång han måste 

eller ska analysera en bild och därav blir han sin egen bildlärare. Detta är ett 
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exempel som känns igen från både Solveig och Svea, de tycker att bilden är en 

viktig del i undervisningen och tar den ofta i egna händer för att göra 

undervisningen som de säger, mer visuell och ibland även roligare.  

Ett annat exempel på hur bilden används i klassrummet är Svea som ofta känner 

att hennes elever tar initiativet till egna ”ämnesövergripande arbeten”. Med detta 

menar hon att när hon gör mer öppna uppgifter till exempelvis estetelever, 

använder eleverna ofta på egen hand sin inriktning för att få fram ett slutresultat. 

De jobbar då ofta med uppgifterna på övrig tid och kunde använda material från 

bild eller andra salar för att arbeta. Svea berättar att hon haft en elev som ritade 

Oidipus dramat på eget initiativ till en redovisning i litteraturhistoria. Detta händer 

då inte bara med elever från bildinriktningen utan även på musikal- och 

medieinriktningarna. 

Men, hur används bilden i ämnesövergripande arbeten? Den syn jag hade på det 

var att bilden ofta fick hamna lite i bakgrunden, att den kunde användas för 

redovisningsmaterial och liknande. Däremot när jag intervjuade mina informanter 

om ämnesövergripande arbeten var svaren väldigt motsägelsefulla. Till att börja 

med så var samarbete med bilden något som Hans hade mycket erfarenhet av. På 

frågan om han tyckte att bilden ibland blev synlig enbart vid redovisningen, 

påpekade han att han ofta fann att det var tvärtom, att det var hans ämne, historia 

eller religion, som fick ”dra lite på foten”. De grupper han oftast kunde ha sådana 

ämnesövergripande arbeten med var med esteter. Han påpekade att han ofta fann 

att deras intressen tog över redovisningarna och att innehållet slutligen kanske inte 

var lika viktigt för eleverna som deras utförande. Hans upplevelse av hur bilden 

används i ett samarbete kom lite som en överraskning för mig, jag hade förväntat 

mig mer ett svar i linje med det som jag frågat, att bilden lätt blir undanknuffad 

till redovisningen som Marner och Örtegren (2003) beskriver.  

Bengt gav ett exempel där alla de estetiska inriktningarna var deltagande, 

undantaget musikal och han medger att det blir ett omfattande arbete då de brukar 

göra en tidning. De involverade lärarna och inriktningarna fick tillsammans 

utarbeta innehåll och utseende på en tidning under en veckas tid. Han vill dock 

påpeka att förståelsen för bilden i skolan känns dålig, att de lärare som inte är 

kopplade till bilden, eller det övriga estetiska, på något sätt kanske inte alltid 

förstår vad det kan användas till. Detta var mer likt den syn jag hade på bilden och 

den stämde även överens med både Bos och Berits syn på bilden i samarbeten. 

Den att förståelsen kanske inte alltid var så stor och att många lärare kanske därför 

undviker just att blanda in bilden i ett samarbete då de inte kunde se nyttan med 

det. De tyckte även att de sällan fick ta den plats i samarbeten som de kanske 

behövde för att kunna betygssätta sina elever ordentligt.  

Exemplen här ovan visar på sitt sätt att det jag kommit fram till betyder att både 

de teoretiska lärarna och bildlärarna anser att deras ämnen får stryka lite på foten, 

vilket är paradox. Vem får då stryka mest på foten? Kanske ska man se det som så 

att båda ämnena inte kan få allt de skulle vilja ha ut av ett samarbete då de måste 

på sitt sätt dela rättvist på tiden.   
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Om, i, med och genom bilden 

Något som framkom i svaren vissa av mina informanter gav angående bilden, var 

att de gärna använder bilden i sin undervisning för att hjälpa eleverna att förstå 

bättre. De anser att bild som ämne kan vara en brygga mellan de teoretiska och det 

estetiska. Men inte bara det. Solveig, en av mina svenskalärare som är kopplad 

mot bygg, visar på att man kan använda bygginfluenser i svenskan för att öka 

elevernas intresse och förståelse för vad de ska använda ämnet till. Detta kan man 

tolka som att det blir en form av ämnesintegrering när de använder andra ämnen i 

klassrummet, så som bild eller byggteknik. Solveig menar att hon vill använda 

bilden för att låta eleverna lära genom och med den, som Lindström (2008, 2012) 

skriver. Även Svea är inne på detta, hon säger till exempel att det kan öka 

elevernas förståelse för inte bara svenskan som ämne, utan göra eleverna mer 

förstående om hur ämnena faktiskt hänger ihop om man använder sig av bilden i 

undervisningen. De använder sig av estetiska lärprocesser i sin undervisning även 

om de inte håller på med ett ämnesövergripande arbete. Det ger en känsla av att de 

har förståelse för bilden som ämne och hur det kan användas för att förstå den 

övriga undervisningen. Som jag tidigare påpekat är Hans inne på detta när han 

säger att han blir sin egen amatörmässiga bildlärare. Han vill, även om det inte 

behövs ett ämnesövergripande arbete, ha bilden som ett aktivt ämne i sin 

undervisning.  

Mina tre bildlärare är väl medvetna om bildens vikt i skolan och hur den kan 

användas, men det syns tydligt att de anser att det finns för lite förståelse för 

bilden i övriga skolan. Bengt säger ju dock att de finns lärare i deras närhet som 

kan förstå bilden, men om en av hundra förstår skapar det ändå inte större 

möjligheter för bilden. De använder sig även de av de estetiska lärprocesserna i 

sin undervisning, något som kanske ses som uppenbart när de har estiska ämnen. 

Men vilka sätt kan man se att de använder dem? Lindström (2008, 2012) skriver 

om estetiska lärprocesser om med i och genom bild, kan alla dessa appliceras på 

all undervisning? Nej, inte på all undervisning men, om man tittar på det Bengt 

säger om deras tidningsvecka, till exempel. Det är ett arbete som omfattar fler 

estetiska ämnen än bara bilden och eleverna får lära sig om de medier de ska 

använda. De får lära sig om hur samhället, ett företag och i stort hur världen 

utanför skolan fungerar. De lär sig skriva och de lär sig om det ämne veckan 

handlar om.  

De lär sig med andra ord om och i sina medier, vilka kan vara kameror, 

bildredigering eller traditionella tekniker så som att måla med akrylfärg. De lär sig 

med sina medier om ett ämne och om hur man går till väga för att göra en tidning 

och de lär sig även genom estetiska ämnen hur man uttrycker sig så att andra 

förstår och om samhället.  

Om man ser till detta exempel har Bengt och hans kollegor lyckats att få in de fyra 

olika sätten att lära med estetiska lärprocesser i ett enda stort projekt. Men denna 

storlek på ett ämnesövergripande arbete är inte alltid möjliga och inlärning med 

hjälp av alla fyra sätten ger som förstås av exemplet en väldigt kompakt inlärning. 

Det kan kännas mycket för eleverna om det blir för mycket av det också.  



50 
 

En undervisningssituation med två av dessa fyra sätt att lära genom estetiska 

lärprocesser är fullt möjlig att genomföra som visas av Sveas och Solveigs tankar 

kring bilden men ett mer omfattande arbete kan hantera fler om inte alla fyra 

sätten. 

Metoddiskussion  

Något att ta i beaktning är det faktum att jag har använt mig av intervju som 

metod. I en intervju är det lätt att man råkar ställa ledande frågor och på så sätt få 

onyanserade svar. Jag har försökt att hålla mina frågor så neutrala som möjligt och 

att så lite som möjligt påverka det mina informanter har sagt. De fick heller inte se 

intervjufrågorna innan intervjuerna, detta för att de skulle vara ärligt och spontant. 

Som jag tidigare nämnt så kunde jag tyvärr inte hitta fler lärare från högstadiet 

som ville delta i min intervju. Detta medför att mitt resultat inte kommer att vara 

lika välnyanserat som man kunde ha önskat på den fronten och det kommer på 

grund av detta mest ge en inblick i det som pågår i gymnasieskolan i förhållande 

till ämnesövergripande arbete. Jag har, som jag konstaterat i föregående avsnitt, 

inte heller något underlag för att dra några slutsatser mellan skolformerna då jag 

endast har en person att utgå ifrån, vilket skulle kunna ge en felaktig bild i andra 

fall.  

En aspekt jag från början ansåg skulle inverka negativt på min uppsats var det 

faktum att de flesta av mina informanter är anställda på gymnasieskolan. Detta på 

grund av att jag fått den bilden av gymnasieskolan att det pågår färre 

ämnesövergripande arbeten i den skolformen och att mitt resultat därför kunde ha 

blivit lidande av detta. Detta inträffade som tur var inte och jag anser att jag fått 

ett varierat resultat sett till gymnasieskolan. 

Slutsats  

Det jag slutligen kommit fram till är att ämnesövergripande arbete är en väldigt 

subjektiv upplevelse. Två lärare kan uppfatta det som att de båda måste stryka på 

foten i ett samarbete, även om de arbetar med varandra. Jag har även funnit att hur 

mycket man arbetar ämnesövergripande kan variera väldigt mycket från skola till 

skola och att detta beror på de ramfaktorer som lärarna har att arbeta med. 

Ramfaktorer i dessa fall kan vara styrdokumenten, skolledningen och rektorns 

attityder, andra lärares villighet att samarbeta, schema, tid, klassuppsättning och 

slutligen den psykosociala miljön som lärarna jobbar i på skolan. Om inte dessa 

faktorer går att sammanföra och jobba med försvårar det även för lärarna att göra 

ett tillfredställande ämnesövergripande arbete. Jag har kommit till den slutsats att 

bilden används mer, och är mer eftertraktad i samarbeten, än vad jag först trodde 

när jag valde att göra denna undersökning. Det har även framkommit att estetiska 

lärprocesser används av alla de lärare som använder bilden i sin undervisning, 

varre sig dessa lärare är estetiska eller lärare i andra ämnen. Det går att applicera 

Lindströms (2008, 2012) modell om, om, med. i och genom på deras undervisning 
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även fast lärarna inte använder hans begrepp för att beskriva hur de genomför sin 

undervisning.   

Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare om detta men att man skulle ha en 

större bredd på informanterna. En annan sak att ta i beräkning är att ha lika många 

från högstadiet som gymnasiet för att kunna göra en fullständig analys av hur 

skillnaden mellan skolformerna ser ut. 
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Övriga källor 

Figur 1: Tre delar av ramfaktorer, Lindblad, Linde & Naeslund. (1999). sida 98. 

 

Figur 2: Tre delar av ramfaktorer, reanalys. Gustafsson. (1999). sida 48. 

 

Figur 3: Fyra olika läroprocesser om, i, med och genom. Lindström (2008). sida 

11. 



 
 

Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilka ämnen undervisar du i/har utbildning (eller motsvarande) i? 

3. Vilka program undervisar du? 

Erfarenheter: 

1. Hur ser du på ämnesövergripande arbete? Vad betyder det för dig? 

2. Brukar du jobba ämnesövergripande?  

3. Varför/Varför inte? 

4. Om inte, vad får dig att avstå/låta bli att delta i ett ämnesövergripande 

arbete? 

1. Hur gör du när du arbetar ämnesövergripande?  

2. Vilka ämnen har du arbetat tillsammans med? 

3. Berätta om ett lyckat ämnesövergripande arbete? 

Visioner om samarbeten: 

1. Vilka ämnen kan du tänka dig att samarbeta med, och vilka ämnen tror du 

skulle funka i ett samarbete? 

2. Vilka fördelar kan du se med ämnesövergripande arbete? 

3. Vilka nackdelar finns det? 

4. Hur skulle den perfekta undervisningssituationen se ut om du hade ändlösa 

resurser och material? 

Organisatoriska frågor: 

1. Vad är det som kan vara svårt med att jobba ämnesövergripande? 

2. Vilka hinder finns det för dig i ditt ämne? 

3. Vad är det som påverkar ett ämnesövergripande arbete? 

4. Finns det något som kan underlätta? 

5. Vad tycker du om det läroplanen har att säga om ämnesövergripande 

arbete? 

Bilden i sammanhanget:  

Till övriga lärare 



 
 

1. Kan du tänka dig att samarbeta med bilden? 

2. Vad tror du bilden kan tillföra till ett sådant arbete? 

3. Vilka hinder finns det för att ha med bild i ett samarbete? 

4. Vilka fördelar? Nackdelar? 

5. Tror du att det är lätt att bilden faller bort som ett redovisnings/avslutnings 

ämne? 

Till bildlärare 

1. Vad tror du andra lärare tror att bilden kan tillföra i ett samarbete? 

2. Varför, tycker du, borde bilden vara med i samarbeten?   

3. Vilka hinder finns det för att ha med bild i ett samarbete? 

4. Vilka fördelar? Nackdelar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev till informanter. 

Hej! 

Jag heter Anne Ståhl Sellin och studerar på lärarutbildningen vid Umeå 

universitet. Jag studerar till bild och engelskalärare och skriver nu mitt 

examensarbete på 30hp inom bilden. Min uppsats kommer att handla om 

ämnesövergripande arbete och om hur bilden kan få en större del i sådana arbeten 

och hur skolan idag arbetar med ämnesövergripande projekt. 

Anledningen till att jag ville skriva om just detta var för att jag i min egen 

skolgång har jag tyckt att de få ämnesövergripande arbeten vi gjort var väldigt 

givande och jag tycker att det skulle vara en intressant möjlighet att i mitt framtida 

arbete kunna samarbeta mellan ämnen och jag vill undersöka hur det ser ut för 

sådana arbeten i skolan idag. I min uppsats kommer jag analysera den forskning 

som finns inom ämnet och jag kommer även utföra intervjuer med lärare som idag 

är aktiva inom yrket.  

Eftersom du är aktiv inom läraryrket undrar jag ifall du skulle vilja delta i min 

undersökning. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Materialet jag samlar in kommer hanteras på ett sådant sätt att du ges största 

möjliga konfidentialitet. Materialet kommer dessutom att förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Detta sker i linje med vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilka går att finna på följande hemsida:  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf    

Jag skulle vilja genomföra intervjuerna i slutet på februari och början på mars. 
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