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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka naturämneslärares och engelsklärares 

uppfattningar gällande fördelar, nackdelar och förutsättningar med ämnesövergripande arbete. 

Jag ville även undersöka om det fanns några skillnader i uppfattningar mellan de två 

ämnesgrupperna. Undersökningen grundades på intervjuer med sammanlagt åtta lärare: fyra 

naturämneslärare och fyra engelsklärare. Resultatet visade att lärare bland annat uppfattar 

elevernas helhetssyn och deras utvecklade av kompetenser för ett framtida yrkesliv som 

fördelar och bland annat tidsaspekten och låsta ämnes- och kursplaner som nackdelar. 

Exempel på förutsättningar som lärarna uppfattade var tid och att schemat möjliggör 

arbetssättet. Frågeställningarna flöt ofta in i varandra, till exempel kunde samarbete uppfattas 

som både en fördel, en nackdel och en förutsättning. Resultatet visade inte på några distinkta 

skillnader i uppfattningar i de två ämnesgrupperna. De skillnader som fanns verkade snarare 

finnas på individnivå, både inom och mellan ämnesgrupperna.  

 

Nyckelord: ämnesövergripande arbete, naturämneslärare, engelsklärare, lärares uppfattningar, 

intervju 
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1. Inledning  

Tanken med det här examensarbetet är att undersöka hur lärare i engelska och naturämnen ser 

på och förhåller sig till ämnesövergripande arbete. Idén till arbetet föddes under min senaste 

period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en större kommunal gymnasieskola. Inför 

terminsstarten på hösten gjordes det omplaceringar i arbetsrummen för att lärarna skulle sitta 

arbetslagsvis istället för ämnesvis, som man till stor del gjort tidigare. En av orsakerna till 

denna omstrukturering var just att främja och förenkla samarbete mellan olika ämnen, det vill 

säga ämnesövergripande arbete. Ett av arbetslagens konkreta mål för läsåret är att planera och 

genomföra minst ett ämnesövergripande projekt inom arbetslaget. Av lärare har jag fått 

uppfattningen att de ser denna förflyttning som både någonting positivt och någonting 

negativt. Positivt exempelvis på det viset att man nu sitter tillsammans med de lärare som 

undervisar samma elever som en själv, negativt till exempel eftersom man inte längre sitter 

med lärare som undervisar i samma ämne som en själv, vilket gör att det blir svårare att 

planera och genomföra samarbeten med lärare i samma ämne. Detta, samt det faktum att 

ämnesövergripande arbete sannolikt är någonting som jag kommer träffa på och arbeta med i 

stor utsträckning i mitt yrkesliv, gjorde att jag började fundera över vad ämnesövergripande 

arbete egentligen innebär för lärare och hur de ser på detta arbetssätt.  

Från lärare och litteratur har jag fått uppfattningen att ämnesövergripande arbete verkar 

vara ett arbetssätt som är ”inne” just nu, men var innebär det egentligen att arbeta 

ämnesövergripande? Givetvis finns det flertalet olika definitioner och förklaringar på detta 

begrepp, men jag har valt att definiera ämnesövergripande arbete som samarbete mellan två 

eller flera ämnen vid ett arbetsområde. Detta samarbete kan ske med kollegor, men det är 

även möjligt att arbeta ämnesövergripande med sig själv, alltså med de ämnen som ingår i ens 

egen ämneskombination.  

Då jag utbildar mig till lärare i engelska och franska föll det sig naturligt att inrikta mig 

mot engelsklärare, eftersom jag förstått att Moderna språk är ett ämne som mycket sällan 

inkluderas i ämnesövergripande arbeten. Att jag även valde naturämnen berodde till stor del 

att det är ämnen som kan uppfattas som mer strikta och där lärare kanske inte är lika benägna 

att arbeta tillsammans med andra som lärare i andra ämnen. Att jag valde att inrikta mig mot 

gymnasieskolan berodde dels på att jag gjort min praktik på gymnasieskolor och att jag i 

framtiden gärna vill arbeta där, dels på grund av att mycket av den litteratur som finns om 

ämnet handlar om grundskolan och inte om gymnasieskolan. 
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2. Bakgrund  

Ämnesövergripande arbete är ett av flertalet begrepp som alla syftar till en helhetssyn genom 

samarbete mellan olika ämnen vid ett arbetsområde, ett annat är tematisk undervisning. Jan 

Nilsson fokuserar i boken Tematisk undervisning på skönlitteratur som kunskapskälla och den 

pedagogiska grundsyn som boken utgår från bygger på ”ett tvärvetenskapligt synsätt där 

undervisningen inte organiseras strikt ämnesvis utan tematiskt, så att olika, traditionella 

skolämnen integreras till en helhet” (Nilsson, 1997:5). Enligt Nilsson (1997:12) utmärks 

tematisk undervisning inte bara av att flera ämnen integreras till en helhet, utan också av att 

undervisningens innehåll har en tydlig koppling till elevernas vardag och egna erfarenheter 

och förståelse av samhället.  

Ämnesövergripande arbete uppfattas av många idag som ett modernt och ”inne” 

arbetssätt, men faktum är att dess historia sträcker sig långt bak i tiden. Redan i början av 

1900-talet förespråkade den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey undervisning 

där individen fick möjlighet att utvecklas i samspel med sin omvärld för att bland annat lära 

sig förstå sammanhang (Dewey, 2004:17). Enligt Krantz och Persson (2001:21-22) har 

förekomsten av ämnesintegrerad undervisning inom den svenska skolan varierat i takt med 

samtidens politiska händelser. Reaktioner har följts av motreaktioner. Efter andra världskriget 

var rädslan för den nazistiska skolan stor vilket ledde till att den svenska skolpolitiken lade 

om kursen och betonade vikten av demokrati. Det ledde i sin tur till en ny undervisningsstil 

med högre grad av elevaktivitet och ämnesintegrering. Under 1950-talet blev ämnena återigen 

viktiga. Kalla kriget satte sin prägel på skolpolitiken och man ville ha fram fler experter, 

vilket krävde en effektivare undervisning. I slutet av sextiotalet kom en reaktion mot det 

vetenskapstroende expertsamhället och samverkan och arbete över ämnesgränser blev åter 

vanliga. Under sjuttiotalet återgick man till mer ämnesorienterad undervisning, för att i senare 

läroplaner, mer eller mindre, återigen betona vikten av samarbete över ämnesgränserna. 

Ett ämnesövergripande arbete kan idag förstås se ut på många olika sätt. Birgitta 

Svensson beskriver i artikeln Språk- och ämnesutveckling på ett NV-program hur man på Da 

Vinci-enheten på Kattegattskolan i Halmstad arbetar ämnesövergripande. Målet är att stärka 

elevernas språk- och kunskapsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena och lärarna arbetar 

för en helhetssyn på elevens lärande Eleverna har schemalagd projekttid fyra timmar i veckan 

då det alltid finns två lärare tillgängliga, en svensklärare och en naturämneslärare. I dessa 

projekt ingår alltid ämnena svenska, engelska och datorkunskap samt ett eller flera av de 

naturvetenskapliga ämnena. Da Vinci-lärarnas pedagogiska grundsyn resulterar i 
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demokratiska och elevaktiva arbetsformer och läraren är i hög grad samtalspartner och 

handledare. Man samarbetar även med universitet och företag för att göra lärandet mer 

verklighetsanpassat och levande. Lärarna på Da Vinci anser att språk och kunskap är nära 

sammanbundna och för att en elev ska lära sig exempelvis fysik måste han eller hon lära sig 

det språkbruk som kännetecknar naturvetenskapen. Genom att delta i olika aktiviteter, både 

när det gäller att tala, lyssna, skriva och läsa, både i och utanför klassrummet, tillägnar sig 

eleven ett naturvetenskapligt språk (Svensson, 2008:1ff). 

Vad säger då styrdokumenten om ämnesövergripande arbete? Till höstterminen 2011 

startades en helt ny gymnasieskola i Sverige med ny struktur, nya program och inriktningar, 

en ny läroplan samt nya ämnes- och kursplaner. Ämnesövergripande arbete nämns endast en 

gång rakt ut i den nya läroplanen och då som en av lärares riktlinjer gällande kunskaper: 

”Lärare ska /…/ organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (Gy11, 2011a:10-11). Däremot finns det flertalet formuleringar av mål, 

riktlinjer, etc. som kan kopplas till ämnesövergripande arbete.  

Enligt Gy11 (2011a:7-8) är kunskap inget entydigt begrepp utan kan komma till uttryck 

i flera olika former – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa olika kunskaper 

förutsätter varandra och samspelar med varandra och det är därför viktigt att undervisningen 

inte endast betonar en av dessa kunskapsformer. Enligt läroplanen är kunskapsutvecklingen 

hos eleverna beroende av möjligheten att se samband och därför måste skolan ge eleverna 

möjligheterna att få överblick och sammanhang. Det arbete som eleverna deltar i ska 

förbereda för livet efter skolan. Även utvecklandet av elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens, samt förmåga att ta ansvar betonas. Eleverna ska få tillfälle att arbeta tillsammans 

med andra och förmågor som främjar bland annat entreprenörskap ska främjas.  

Även i examensmålen för de olika gymnasieprogrammen finns formuleringar som kan 

möjliggöra ämnesövergripande arbete. Dessa formuleringar är starkt kopplade till den 

inriktning de olika programmen har. Till exempel, enligt examensmålen för fordons- och 

transportprogrammet ska eleverna ”utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som fungerar i olika 

situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och engelska” (Gy11, 

2011a:23) och inom naturvetenskapsprogrammet ska eleverna ”kunna förstå, läsa och skriva 

om samt diskutera grundläggande naturvetenskap på engelska” (Ibid.:47).  

Det pedagogiska arbetet på en skola ska ledas och samordnas av en rektor och enligt 

läroplanen har rektor ett särskilt ansvar för bland annat att ”samverkan mellan lärare i olika 

kurser kommer till stånd så att eleverna får ett sammanhang i sina studier” samt för att 
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”skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och samordnas så att de 

utgör en helhet för eleven” (Gy11, 2011a:15-16). 

De ämnesplaner som är relevanta för den här undersökningen är de i engelska, kemi, 

biologi, fysik samt naturkunskap. I ämnesplanen för engelska nämns inte ämnesövergripande 

arbete specifikt, men det finns flertalet formuleringar som kan användas för att motivera 

arbetssättet. Exempelvis står det i att eleverna ska utveckla kunskaper om och kunna diskutera 

och reflektera över bland annat samhällsfrågor och livsvillkor i olika sammanhang (Gy11, 

2011a:53–54). Ämnesplanerna i kemi, biologi och fysik är till stor del uppbyggda på samma 

sätt och i alla tre ämnesplanerna står det bland annat att undervisningen ska syfta till att 

eleverna ska kunna delta i samhällsdebatter och diskutera etiska frågor från ett 

naturvetenskapligt perspektiv (Gy11, 2011b; Gy11, 2011c; Gy11, 2011d). Enligt ämnesplanen 

för naturvetenskap ska eleverna bland annat diskutera frågor med samhällsanknytning och 

utveckla sina ”kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor” (Gy11, 2011e). 

I alla de fem relevanta ämnesplanerna finns alltså goda möjligheter för att motivera 

ämnesövergripande arbete.  

Enligt läroplan och ämnesplaner finns det alltså goda möjligheter att motivera 

ämnesövergripande arbete och de forskningsrön som förs fram pekar på stora vinster. Men är 

det så verkligen allt som behövs? I många fall är det lärare som har sista ordet när det gäller 

på vilket sätt eleverna ska arbeta och i den här studien vill jag därför undersöka vilka olika 

uppfattningar lärare har om ämnesövergripande arbete. 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Mycket av den litteratur som handlar om ämnesövergripande arbete inriktar sig mot 

grundskolan och inte mot gymnasieskolan som är mitt fokus. Jag anser dock inte att 

skillnaden mellan grundskolan och gymnasieskolan är så pass stor att denna litteratur inte kan 

användas som grund för denna undersökning. 

 

3.1.1 Att se helhet  

I Snuttifiering – helhetssyn – förståelse redogör Lars Ingelstam (1988:76) för begreppet 

tvärvetenskap, som enligt författaren är ”ett samlingsnamn för en mängd ganska olika 

strävanden som bara har det gemensamt att de söker överskrida ämnesgränser”. Ingelstam 

(1988:10) menar att det finns starka grunder, idéhistoriskt sett, för att arbeta för integration av 

kunskap och att många människor väljer helhet före splittring och integration i stället för 

fragmentisering. Dock finns det teoretiska argument både för och emot den uppdelning och 

splittring av kunskap i discipliner (och traditionella skolämnen) som finns i vårt samhälle 

(Ibid). Ingelstam (1988:47-48) använder sig av begreppet snuttifiering, som innebär att 

kunskap uppträder i ett antal oberoende småpaket och som oftast beror på att man vill hinna 

med så mycket som möjligt på en begränsad tid. Ingelstam (1988:47) menar att snuttifiering 

är välkänd i skolans värld. Sven-Erik Liedman (1984:62), professor i idé- och lärdomshistoria, 

noterar att om man bläddrar i en lärobok i exempelvis historia upptäcker man att den ”rymmer 

en oordnad hop av detaljer, vars inre samband för det mesta förblir oklart”. Utan ett aktivt 

skapande av helheter finns det risk att kunskapen istället blir till okunskap eller okunnighet 

(Ibid.). Om elever ständigt utsätts för intryck och upplysningar som är svåra att sätta in i ett 

sammanhang är det inte omöjligt att de börjar uppleva att världen faktiskt är omöjlig att förstå 

och att det därför inte heller är någon mening med att försöka förstå den (Ingelstam, 1988:48). 

Även Gardner (2000:198ff) diskuterar ämnesstudier respektive tvärvetenskapliga 

studier och finner styrkor och svagheter med båda synsätten. Han menar att ett 

tvärvetenskapligt arbetssätt ger allra bäst svar på de väsentliga frågorna. Dock är det viktigt 

att eleven till viss del bemästrar de ämnen man sammanfogar, för att denne ska få ut något av 

arbetet.  

Krantz och Persson (2001:23) påpekar att verklighetens problem sällan följer 

ämnesgränserna och om undervisningen är knuten till elevernas verklighet och baserad på 

faktiska problem eller teman finns det goda skäl att sammanfoga ämnena. Där det finns 
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pedagogiska fördelar att vinna med samarbete mellan ämnen bör man utnyttja det. Dock kan 

inte ett ensidigt hyllande av ämnesuppdelning eller ämnesintegrering ses som någonting 

positivt, utan det bästa är en balans mellan de två principerna (Ibid.).  

 

3.1.3 Skolan och läraren  

I boken Sex, godis och mobiltelefoner beskriver 4-9-lärarna Johan Krantz och Pelle Persson 

hur de arbetar med ämnesövergripande arbete på Vikingaskolan i Lund. Författarna beskriver 

de grundläggande tankarna bakom det utvecklingsarbete som pågått på skolan under fyra år 

och som utgick från två mål: att eleverna skulle ta ansvar för sitt skolarbete samt att de skulle 

veta vad som förväntades av dem i skolan (Krantz & Persson, 2001:7ff). Detta innebar bland 

annat att eleverna själva planerar en stor del av arbetstiden och att de dessutom får vara med 

vid planeringen av innehåll och metoder, att arbetspassen är långa och sammanhängande och 

att det finns tydliga mål med skolarbetet. För att det skulle fungera var organisationen i skolan 

tvungen att anpassas, exempelvis genom att anpassa schemat och införandet av termins-

planeringar där innehållet för arbetsområdena bestäms (Ibid.:10). Även lärarens roll 

omdefinieras och Krantz och Persson menar att under den tid eleverna arbetar med det 

specifika arbetsområdet är läraren först och främst pedagog och fungerar då som en vuxen 

samarbetspartner. Läraren är ämnesförespråkare först i andra hand (Ibid.:33).  

I boken När olikhet föder likhet vill Birgitta Sandström, genom att intervjua elever och 

skolpersonal, klarlägga vilken innebörd och betydelse ämnesövergripande kunskapsområden 

har och vad som påverkar hur ämnesövergripande kunskapsområden får plats och status i 

skolans praktik (Sandström, 2005:12). Sandström menar att det på de skolor hon har 

undersökt finns en mängd olika aktörer som rör sig mellan olika poler och att det pågår en 

kontinuerlig kamp eller strid mellan krafter som verkar för ämnesövergripande arbete och 

krafter som verkar för ämnesfokusering. Striden står även mellan företrädare för arbetslag och 

företrädare för ämneslag, samt mellan föreställningen att ämnet är föränderligt och 

föreställningen att ämnet snarare är avgränsat och fast. Enligt Sandström är utgången av den 

här striden mycket relevant för hur stor plats ämnesövergripande arbete faktiskt får i skolans 

praktik (Ibid.:51).  

Sandström (2005:52) skiljer mellan vad hon kallar samarbetsoptimister och soloartister, 

det vill säga de som har en mer optimistisk syn på utveckling respektive mer kritiska 

traditionalister. Sandström menar att när det gäller att vinna skolledningens gehör är det ofta 

samarbets- och utvecklingsoptimisterna som ”vinner” över de kritiska traditionalisterna och 

ämnesföreträdarna. Dessa ämnesföreträdare finns ofta på gymnasieskolor och oftast är de 
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personer som undervisar i matematik, teknik och svenska, alltså vad Sandström kallar 

högstatusämnen. Oavsett vilken inställning till ämnesövergripande arbete lärare har utgår man 

från samma argument: ”Detta gör jag för barnets bästa” (Sandström, 2005:53).  

För att ett ämnesövergripande arbetssätt ska få plats och status på en skola krävs att 

skolans organisation gör detta arbete möjligt, exempelvis genom att låta schemat styras av 

arbetslag och ämnen, eller genom så kallade schemapositioner. I den statliga utredningen 

SOU 1992:94 Skola för bildning lyfts arbetslaget fram som det överlägset bästa arbetssättet 

och denna inställning finns även hos många skolledare och lärare. Motsättningar finns dock 

och vissa lärare betonar istället vikten av ”rena” ämneskunskaper och att arbeta ensam med 

eleverna (Sandström 2005:52-53). De lärare som uttryckt motstånd mot arbetslagstanken 

menar exempelvis att man förlorar möjligheten att utveckla och fördjupa ämnet i samarbete 

med sina ämneskollegor, samt att man påtvingas ett samarbete och inte längre får agera ensam 

med eleverna. Ytterligare ett argument är att ämnets status sänks vid samarbete med andra 

(Ibid.:54-55).  

Även Hargreaves (1998:197f) beskriver både för- och nackdelar med samarbete mellan 

lärare. Han menar bland annat att lärare genom att samarbeta kan utvecklas i sitt arbete i 

större utsträckning än om man bara arbetar individuellt. Lärare lär sig istället av varandra och 

delar med sig av sina kunskaper. Hargreaves menar även att när lärare känner gemenskap och 

stöd från kollegor blir de mer benägna att experimentera och våga prova nya saker i sin 

undervisning. Enligt Hargreaves är dock inte samarbete någonting positivt i sig eftersom det 

finns många olika former med olika syften och resultat. Exempelvis skiljer Hargreaves på 

samarbetskulturer, där samarbetet är frivilligt, spontant och ger fruktbara resultat, och 

påtvingad kollegialitet, som innebär att samarbetet är administrativt konstruerat och därmed 

begränsar lärarna snarare än utvecklar deras kompetenser.  

Också Goodson (2005:177) skriver om samarbete och menar att man ska sträva efter en 

samarbetskultur där kollegor delar med sig av kunskap till varandra för att på så sätt kunna 

lösa aktuella problem inom den praktiska verksamheten, snarare än att bara medverka i styrd 

samverkan uppifrån som syftar i att genomföra externa diktat. Goodson menar också att det 

ska finnas en yrkesmässig mångsidig öppenhet, istället för en autonomi som skyddar och 

isolerar den egna verksamheten. Det innebär att lärarna samarbetar med andra (till exempel 

föräldrar och elever) i ett större sammanhang och med fokus på elevernas lärande. 

Carlberg och Marton (2005:178) menar att lärarens uppgift är att skapa miljöer för 

lärande, vilket innefattar både att utforma uppgifter till eleverna och att skapa ett sammanhang 

som ger lärandet mening.  
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3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som denna studie bygger på är fenomenografi. Grundenheten 

inom den fenomenografiska forskningen är ”ett sätt att erfara någonting” (Marton & Booth, 

2000:145). Forskningen syftar till beskrivandet, analyserandet och förståelsen av erfarenheter 

(Marton, 1981:180). Fenomenografiska forskare intresserar sig för att beskriva fenomen så 

som de betraktas av andra och beskriva variationer gällande detta, särskilt i pedagogiska 

sammanhang. Det innebär att man intresserar sig för variation och förändringar när det gäller 

att erfara världen, eller ”förmågan att erfara specifika fenomen i världen på ett särskilt sätt” 

(Marton & Booth, 2000:145). Fenomenografer söker de sätt som människor erfar, eller är 

förmögna att erfara det föremål som är av intresse, sedan tolkar de dessa sätt utifrån distinkt 

skilda kategorier som fångar den variation som finns (Ibid.: 159). Dessa skillnader i 

uppfattningar av ett fenomen sammanställs i beskrivningskategorier som sedan samlas i en 

helhet i det totala utfallsrum där samtliga utsagor och beskrivningskategorier inkluderas 

(Kroksmark, 2007:35). Resultatet av en fenomenografisk undersökning är alltså en 

uppsättning beskrivningskategorier av ett andra ordningens perspektiv som beskriver hur 

fenomenet i fråga uppfattas (Marton & Booth, 2000: 159). Med ett andra ordningens 

perspektiv menas att ett påstående återspeglar personens sätt att erfara problemet eller att 

förstå det, i jämförelse med ett första ordningens perspektiv där man anser att ett påstående är 

ett påstående om den fysiska världen eller om en specifik situation (Marton, 1981:178; 

Marton & Booth, 2000:155). Det innebär att det finns ett accepterande av att människor 

uppfattar saker och ting på olika sätt och på grund av detta även förstår och orienterar sig i 

världen på olika sätt. Den centrala frågan blir då inte om något är sant eller falskt rent 

objektivt sett, utan snarare om det som individen uppfattar som sant eller falskt (Kroksmark, 

2007:7-8).  



                                                        
      

12 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka engelsklärares och naturämneslärares olika uppfattningar 

när det gäller ämnesövergripande arbete. De konkreta frågor som undersökningen vill besvara 

är följande: 

- Vilka fördelar kan lärare se med ämnesövergripande arbete? 

- Vilka nackdelar kan lärare se med ämnesövergripande arbete? 

- Vilka förutsättningar krävs, enligt lärare, för att ett ämnesöverskridande arbete ska 

fungera? 

- Finns det någon skillnad gällande uppfattningar i de två olika ämnesgrupperna? 
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5. Metod  

5.1 Metod för datainsamling 

Den metod som användes vid datainsamlingen är en kvalitativ metod, nämligen 

respondentundersökning genom samtalsintervju, som den beskrivs av Esaiasson, Giljam, 

Oscarsson och Wägnerud (2012:228ff). Jag ville undersöka lärare och vad de tycker och 

tänker om ämnesövergripande arbete och för det passade en respondentundersökning bra, 

eftersom den innebär att man kartlägger människors uppfattningar om ett område för att sedan 

kunna definiera kategorier (Ibid.:228–229). Ännu en anledning till att jag valde 

samtalsintervju som metod är att den ger möjlighet att gå vidare och ställa följdfrågor 

(Ibid.:251). Vid intervjuerna utgick jag från en intervjuguide (se Appendix 1) och samtliga 

respondenter svarade på samma frågor. Eftersom det rörde sig om samtal utvecklade sig dock 

dialogerna olika vid varje intervjutillfälle och därför varierade följden på frågorna samt deras 

formuleringar mellan intervjutillfällena (Ibid.:228). Beroende på hur samtalet utvecklade sig 

ställdes dessutom olika följdfrågor till olika intervjupersoner.  

 

5.2 Urval 

Urvalet för den här undersökningen består av intervjuer med åtta lärare: fyra engelsklärare 

och fyra naturämneslärare. För att hitta lärare som var villiga att ställa upp på intervju frågade 

jag dels lärare personligen på skolor där jag har kontakter sedan tidigare, dels skickade jag ut 

förfrågningar via mail till lärare på flertalet andra olika skolor. I mailet presenterade jag mig 

och min undersökning samt garanterade anonymitet för de medverkande. Till slut genomförde 

jag intervjuer med åtta lärare som var intresserade av att ställa upp, sju från skolor i Uppsala 

län och en från en skola i Gävleborgs län. Strävan var att hitta respondenter som skulle kunna 

ge en variation i uppfattningar kring ämnesövergripande arbete. De lärare som tackade ja till 

intervju gjorde dock så till stor del eftersom de var intresserade av ämnet för undersökningen 

Lärare med andra, kanske mer negativa åsikter, valde helt enkelt inte att höra av sig. Bland de 

lärare som jag frågade personligen och som tackade ja till intervju fanns dock mer blandade 

åsikter om ämnesövergripande arbete. Generaliserbarheten gällande urvalet kan därför sägas 

vara låg. Jag anser dock att det finns en viss variation i urvalet då lärarna har arbetat olika 

länge och en del arbetade på olika skolor medan andra arbetade på samma. 

 

5.3 Material 

Sammanlagt genomförde jag åtta intervjuer, vardera 15-30 minuter lång beroende på hur 

mycket läraren hade att säga om ämnet. Sju av intervjuerna genomfördes på lärarens skola. 
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Den åttonde genomfördes på ett café. Lärarna fick själva bestämma tid och plats för intervju 

och varje intervju inleddes med ytterligare en kort presentation av syftet med undersökningen 

samt en anonymitetsgaranti. I Tabell 1. (se nedan) följer en kortfattad presentation av de åtta 

intervjupersonerna.  

 

Tabell 1. Kortfattad beskrivning av intervjupersonerna 

Namn Ämnen Antal år som 

lärare 

Arbetsplats Erfarenhet av 

ämnesövergripande 

arbete 

Lena biologi och 

naturkunskap 

över 20 år Gymnasieskola 1 Stor 

Johan biologi och 

naturkunskap 

fyra år på 

gymnasiet, 

även 

erfarenhet från 

högstadiet 

Gymnasieskola 2 Stor 

Karl fysik och 

matematik 

fem år Gymnasieskola 3 Mycket begränsad 

Anders fysik och 

matematik 

16 år Gymnasieskola 3 Begränsad 

Åke engelska och 

svenska 

drygt 30 år Gymnasieskola 3 Begränsad 

Sara  engelska och 

franska  

19 år Gymnasieskola 3 Relativt stor 

Caroline engelska och 

spanska 

fyra år Gymnasieskola 4 Relativt stor 

Stefan engelska och 

entreprenörskap 

tre år Gymnasieskola 5 Stor 

 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod  

Vid bearbetningen och analysen av materialet valde jag att utgå från den fenomenografiska 

ansatsen (se 3.2). Jag har dock valt att dela upp studiens resultat i vad jag kallar centrala 

kategorier, istället för beskrivningskategorier och utfallsrum. Detta val grundas på en önskan 

att kunna analysera resultatet på ett friare sätt genom att ha centrala teman, snarare än 

distinkta uppfattningar, som utgångspunkter. För att kunna gå tillbaka till respondenternas 

svar samt lättare kunna analysera dem spelades alla intervjuer in och transkriberades (Larsson, 

1986:36). Därefter läste jag igenom materialet ett stort antal gånger och sökte efter skillnader 

och likheter i lärarnas uppfattningar (Ibid.:31). Dessa fördes sedan samman och blev grunden 
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till de centrala kategorier som studiens resultat bygger på. Inom dessa centrala kategorier har 

jag sedan identifierat ytterligare likheter och skillnader. Dessa likheter och skillnader 

exemplifierades och tydliggjordes med citat från intervjupersonerna (Ibid.:39). För att 

underlätta förståelsen och läsandet av citaten har dessa anpassats något till skriftspråk, bland 

annat har onödiga upprepningar exkluderats.  

 

5.5 Etiska aspekter 

Vid undersökningen utgick jag från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002:7ff). Innan intervjuerna informerades deltagarna om syftet med 

undersökningen och om att resultatet endast skulle användas i den här undersökningen. 

Informationen gavs vid två tillfällen, både vid intervjuförfrågan och vid intervjutillfället innan 

intervjun påbörjats. Lärarna informerades även om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan om de så önskade. Jag handskades med uppgifter om de medverkande lärarna 

samt intervjumaterialet med konfidentialitet och i arbetet är namnen fingerade och ingen 

information som skulle kunna identifiera personen eller skolan där denne arbetar är 

inkluderad. Eftersom fyra av de medverkande lärarna dock arbetar på samma skola, finns det 

en möjlighet att de vid en läsning av undersökningen skulle kunna identifiera sina kollegor. 

Dessa lärare var dock medvetna om detta när de accepterade att delta i undersökningen. 

 

5.6 Reflektion över metoden 

Metoden jag valde för undersökningen var samtalsintervju och jag anser att metoden var 

mycket väl lämpad för vad jag ville göra, nämligen att undersöka lärares uppfattningar om ett 

fenomen. Genom metoden kunde jag samla in goda data och analysera dessa för att svara på 

de frågeställningar undersökningen syftar till att besvara. Undersökningens validitet kan 

därför sägas vara hög. Eftersom det var lärares uppfattningar och synpunkter jag var ute efter, 

intervjuade jag endast lärare. Jag anar dock att lärarna inte alltid svarade helt sanningsenligt 

under intervjuerna utan att de kanske ”förskönade” sina svar något och framställde sig själva 

som lite mer positivt inställda än vad de faktiskt var. Detta tror jag kan ha berott på min 

närvaro, för trots att jag (åtminstone inte medvetet) informerade om min personliga inställning 

till ämnesövergripande arbete så tror jag att lärare kan ha uppfattat det som om jag var mycket 

positivt inställd, inte minst på grund av att jag faktiskt valde att skriva om ämnet. Det är 

därför möjligt att lärare skulle ha svarat annorlunda på frågorna om det var någon annan som 

intervjuade dem (Kvale, 2009:263).  
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Eftersom den metod jag använde mig av var samtalsanalys hade intervjuerna en 

samtalskaraktär vilket innebar att frågorna formulerades något olika i olika intervjuer. Jag 

försökte dock i största möjliga mån att ställa frågorna så lika varandra som möjligt. Samtalen 

spelades även in och transkriberades, vilket ökade reliabiliteten i och med att jag efteråt inte 

behövde tolka slarviga anteckningar, utan kunde gå tillbaka till vad intervjupersonerna 

faktiskt sade (Esaiasson m.fl., 2012:63). Reliabiliteten ökade även eftersom undersökningen 

genomfördes på ett systematiskt sätt.  

Urvalet av respondenter kan dock inte sägas vara särskilt representativt i och med att 

antalet intervjupersoner är relativt lågt (åtta personer) och urvalet inte var slumpmässigt. Jag 

menar dock att jag ändå försökte hitta en viss variation hos intervjupersonerna eftersom de 

undervisade i olika ämnen och har arbetat som lärare olika länge. Dessutom arbetade hälften 

av intervjupersonerna på samma skola medan resten arbetade på olika skolor. Enligt Kvale 

(2009:280f) är en vanligt förekommande invändning gällande intervju som metod att det finns 

för få intervjupersoner för att resultaten ska kunna generaliseras. Han menar dock att den 

viktigaste frågan kanske inte är om det går att generalisera vid en intervjustudie, utan hur det 

kan göras. Kvale (2009:281f) nämner tre olika sorters generalisering av intervjustudier. 

Eftersom urvalet i min undersökning inte var slumpmässigt skulle en statistisk generalisering 

inte gå att genomföra. En naturalistisk generalisering skulle däremot vara möjlig, vilket 

innebär en utveckling av personliga erfarenheter som leder till förväntningar snarare än 

formella förutsägelser. Även en analytisk generalisering, vilket innebär att man bedömer hur 

väl resultaten kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation genom att 

analysera likheter och olikheter mellan situationerna, skulle kunna genomföras.  

Min undersökning hade fenomenografin som teoretisk utgångspunkt och en 

fenomenografisk studie kan vara till nytta på det sätt att den tillför ny kunskap om skolan och 

samhället eftersom man förstår det undersökta fenomenet bättre. Dessutom kan det förändra 

uppfattningar hos de som tar del av studien. De uppfattningar som förs fram i studien kan 

väcka nya tankar och resonemang hos läsare och ge dem nya möjligheter att handla. Det ger 

ett underlag för reflektion över egna uppfattningar och praktiker (Larsson, 1986:24). 
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6. Resultat och analys  

I det här avsnittet redovisas och analyseras resultatet av undersökningen. Resultatet är indelat 

i fem centrala kategorier: Att se sammanhang och helhet, Kunskap inför framtiden, 

Organisatoriska faktorer, Samarbete samt Naturämnen och engelskämnet och avslutas med 

en Sammanfattning av resultat och analys. Inom varje central kategori exemplifieras likheter 

och skillnader med citat från intervjupersoner, samt analyseras. För att göra det lättare för 

läsaren att skilja på naturämneslärare och engelsklärare vid citat betecknas de förstnämnda 

med Nl (naturämneslärare) efter namnet, och de sistnämnda med El (engelsklärare).  

 

6.1 Att se sammanhang och helhet  

Något som alla de intervjuade lärarna nämner, på ett eller annat sätt, är att ett 

ämnesövergripande ämnesområde syftar till att eleverna ska se sammanhang och kopplingar 

mellan ämnena. Eleverna ska se att saker och ting hänger ihop och att inget ämne existerar 

separat från andra ämnen. Stefan beskriver det såhär: 

 

Ja det första, det viktigaste… varför jag överhuvudtaget gör det är ju någonstans för att eleverna 

ska kunna förstå att allting hänger ihop egentligen. Det är ju grund och botten. Att de inte ska se 

ämnena som separata, liksom ifrån varandra, utan att slutmålet är ju ändå att det blir en samlad 

kunskap och att du ska kunna använda dig av allting (Stefan, El). 

 

Stefan menar alltså att eleverna genom ämnesövergripande arbete ska förstå att alla ämnen 

hänger ihop och att den kunskap eleverna inhämtar inte begränsas till en enda disciplin. 

Kunskap tillhör alltså inte egentligen ett specifikt ämne utan kan snarare ses som en pusselbit 

som ska fogas samman med alla andra pusselbitar och bilda en samlad kunskap som eleverna 

sedan kan använda sig av. Lena beskriver också vikten av att eleverna får se sammanhang, 

men hon betonar istället att helhetssynen är viktigt för eleverna i deras framtida liv och att de 

ska inse att eftersom saker och ting hänger ihop gäller det även att fundera över hur saker och 

ting påverkar varandra: 

 

Mina förväntningar är ju då att eleverna ska kliva ut från skolan med en helhetssyn, det är ju 

faktiskt de stora förväntningarna. Min dröm är att de… alltså sedan som mogna medborgare kliver 

ut med en sådan bild - att de förstår att saker hänger samman och att det inte går att se på den 

saken apart och den saken apart, utan du måste tänka på ”Men aha om jag gör såhär, kan de 

påverka också det där?” (Lena, Nl). 
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Lena menar alltså att ämnesövergripande arbete kan hjälpa eleverna att se orsaker och 

konsekvenser av sitt handlande och att det kan vara dem till stor nytta som ”mogna 

medborgare”. 

Några av lärarna nämner också att eleverna lär sig saker på ett annat sätt just eftersom 

lärandet och kunskaper sätts i ett sammanhang. Lärandet blir meningsfullt på ett helt annat 

sätt. Caroline uttrycker det såhär: 

 

Man kommer ifrån det här att ”nu ska du lära dig det här för att du ska få ett prov på det om två 

veckor och så ska du svara på provet och sen har du ingen användning av det här, för det här är 

bara någonting som vi lär oss i det här sammanhanget”, utan att det blir mer satt i ett sammanhang 

så att de förstår att det där är någonting jag kan ha nytta av när jag sitter med mina kompisar på 

fredagkvällen och har en middag och pratar om politik eller vad det nu kan vara (Caroline, El). 

 

Caroline menar att om kunskap sätts in i ett sammanhang får det mer mening för eleverna då 

de kan se hur de faktiskt kan få användning av dessa kunskaper, inte bara i framtiden som 

andra lärare påpekat, utan faktiskt också redan nu under studietiden. Kunskaper om 

exempelvis politik kan vara meningsfulla även i samspelet med kamrater. Det handlar alltså 

om att undvika att trycka in detaljer och fakta inför ett prov och istället få eleverna att uppleva 

att lärande är mer meningsfullt än så. Några av lärarna, bland annat Caroline, menar också att 

en förhoppning inför ett ämnesövergripande arbete är att eleverna, genom att se sammanhang 

och samband även ska bli mer motiverade inför skolarbetet: 

 

Alltså att eleverna ska få se att det är ett område som inte bara är en särodlad klick som man bara 

läser om i spanskan eller engelskan, men att det är någonting som påverkar i alla olika ämnen och 

samhällsskikt eller vad det nu kan vara för någonting och därav tycka att det blir mer intressant. 

För det är ju alltid så, så fort de tycker något är meningsfullt och intressant då lär de sig mer 

(Caroline, El). 

 

Genom att se sammanhang och därför uppleva kunskaperna som meningsfulla kan lärandet 

alltså bli mer intressant för eleverna, och när man uppfattar någonting som intressant ökar 

även intresset av att lära sig det. Enligt Caroline kan alltså ämnesövergripande arbete gynna 

lärandet på så sätt att elevernas intresse för kunskaperna ökar.  

Lena, som har stor erfarenhet av att arbeta ämnesövergripande i större projekt uppfattar 

även att eleverna och lärarna sätts in i ett sammanhang när de arbetar på detta sätt. Både 

elever och lärare känner tillhörighet och identiteten hos både gruppen och individerna växer. 
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Helhetssynen finns alltså även på en högre nivå än bara i undervisningen. Lena svarar, på 

frågan om det finns fler fördelar med ämnesövergripande undervisning:  

 

Det är väl möjligen den där starka identiteten både eleverna och oss, arbetslagen och lärarna att vi 

liksom gör saker tillsammans, vi skapar ju en känsla oss emellan, en historisk känsla, som lever 

kvar (Lena, Nl). 

 

Enligt Lena gynnar ämnesövergripande arbete även sammanhållningen hos elever och lärare. 

Gruppens identitet och vi-känsla stärks och det är en känsla som finns kvar under en längre 

tid. En bra sammanhållning lever alltså kvar även efter ett ämnesövergripande arbete är 

avslutat och kan gynna både elever och lärare på andra sätt i framtiden. 

Ett par av lärarna uttrycker även att de upplever att deras helhetssyn på enskilda elever 

kan påverkas genom detta arbetssätt. De får möjlighet att se andra sidor hos eleverna, som 

eleverna kanske inte uppvisar i det specifika ämne man vanligtvis undervisar i. Johan 

uttrycker det såhär: 

 

Man ser på elever ur olika perspektiv. Och så det här att man kan helt plötsligt se en elev som 

kanske är svag i sitt ämne, ibland har man ju sådana också, som är stark i ett annat och det är också 

nyttigt att se eleven från ett nytt håll. Så det är en vinst. Man får en större helhetssyn på eleven 

(Johan, Nl). 

 

Johan menar alltså att han som lärare kan inhämta en mer varierad och nyanserad bild av 

eleverna genom att arbeta ämnesövergripande. Som exempel nämner han elever som är svaga 

i det ämne han undervisar i, men som han nu kan se är starka i andra ämnen. Johan uppfattar 

alltså arbetssättet som någonting positivt i och med att han ser eleverna ur ett annat perspektiv 

och detta är någonting som han inom den traditionella ämnesundervisningen inte får tillfälle 

till. Precis som människor i allmänhet har förstås elever både starka och svagare sidor och att 

som lärare inte bara se en sida hos eleverna kan förstås vara oerhört nyttigt. 

De intervjuade lärarna uppfattar alltså att det inte bara är när det gäller själva 

kunskapsinhämtandet som lärare upplever att förmågan att se helhetssyn och sammanhang 

utvecklas genom det här arbetssättet, utan både när det gäller synen på enskilda elever och hur 

gruppen som helhet uppfattas och uppfattar sig själv. Samtidigt betonar några av de 

intervjuade lärarna att det fortfarande är viktigt att det finns en ämnesgrund inom arbetet så att 

varje lärare kan se och känna att deras ämne inte faller bort samt att man som lärare finner 

stöd för arbetet i kursplanen: 
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Man måste vara mån om att det inte blir för flummigt, man måste ha sin ämnesbas någonstans så 

att man inte bara fladdrar omkring bland allting (Sara, El). 

 

Enligt Sara måste ett ämnesövergripande arbete i slutändan baseras på de olika ämnes-

disciplinerna och det innebär att hon till en viss del ändå anser att ämnena måste delas upp 

och därmed även att kunskaper skiljs åt. Här kan man se en skillnad i synsätt mellan Sara och 

exempelvis Stefan, som i exemplet i början av avsnittet snarare beskriver hur han ser kunskap 

som en samlad massa som inte behöver delas upp i olika ämnesdiscipliner. Sara däremot 

uttrycker en farhåga om att en undervisning utan ämnesbas kan bli för ”flummig” och att det 

inte finns en tillräcklig grund att stå på. Flera lärare nämner också att det är viktigt att man 

finner stöd för ett ämnesövergripande arbete i styrdokumenten:   

 

Att det finns gemensamma nämnare i kunskapskraven så att man känner att man kan formulera det 

till någonting som har en innebörd, så att man inte bara gör någonting för att det är roligt, utan det 

måste ju finnas någon slags stöd i det centrala innehållet eller ämneskraven eller liknande 

(Caroline, El). 

 

Caroline menar att det är viktigt att hitta gemensamma nämnare i kursplanerna för de olika 

ämnena som ska medverka i det ämnesövergripande arbetet. På det sättet får det ämnes-

övergripande arbetet en ”innebörd”, vilket Caroline uppfattar som nödvändigt. Det räcker inte 

att man tycker att ämnesövergripande arbete är roligt utan det måste till någonting mer för att 

det ska kunna rättfärdigas. Flera lärare nämner att det är just sökandet efter gemensamma 

nämnare mellan kursplaner som måste inleda ett ämnesövergripande arbete, vilket kanske inte 

är helt oväntat då lärare alltid ska förhålla sig till läroplanen i undervisningen, på vilket sätt de 

än väljer att arbeta.  

  

6.2 Kunskaper för framtiden  

Lena beskriver ovan hur hon ser elevernas helhetssyn som någonting som kan gynna dem i 

deras liv som ”mogna medborgare” när de lämnat skolan. Eleverna kommer alltså att ta med 

sig dessa kunskaper in i sitt framtida liv och flertalet av lärarna menar också att de kunskaper 

som eleverna inhämtar genom att arbeta ämnesövergripande är kunskaper som de kommer att 

ha nytta av i sitt framtida yrkesliv:  

 

Jag menar, eget ansvar, att arbeta i projekt, det är alltid nyttigt. Det är ju något man gör i 

arbetslivet (Anders, Nl). 



                                                        
      

21 

 

 

Och så skulle jag vilja påstå att de är bättre rustade för yrkeslivet sedan. Det beror naturligtvis på 

var de hamnar någonstans men de flesta yrken är ju… samarbete. Så de får de ju med där (Lena, 

Nl). 

 

Lärare menar att ämnesövergripande arbete kan gynna inte bara inhämtandet av kunskaper för 

skolstudierna, utan kan även gynna eleverna när de sedan kliver ut i arbetslivet. Anders 

betonar här att eleverna får chans att arbeta i projekt vilket är vanligt förekommande i 

arbetslivet, medan Lena pekar på att eleverna får lära sig samarbete genom ämnes-

övergripande arbete, något de också kommer att ha nytta av inom många yrken. Enligt Gy11 

(2011a:7) ska undervisningen främja elevernas kommunikativa och sociala kompetens och 

Lena menar att ämnesövergripande arbete kan vara ett sätt för eleverna att träna på det sociala 

samspelet och att kommunicera med människor. Eleverna lär sig att arbeta med olika sorters 

människor i olika situationer och övar på så sätt färdigheter som är viktiga inför yrkeslivet. 

Stefan är den lärare som kanske allra mest betonar den personliga utvecklingen hos 

eleverna vid ett ämnesövergripande arbete. Han menar att just kunskapsinhämtningen kanske 

inte alltid blir större genom att arbeta på det här sättet, men att eleverna utvecklar andra 

kompetenser som kan vara nog så viktiga: 

 

Alltså det som ämnesövergripande arbete ger möjlighet till, som kanske traditionell undervisning 

inte gör riktigt på samma sätt, det är ju den här personliga utvecklingen och det är här de här 

kompetenserna kommer in. Det handlar om… jag får träna mitt samarbete, jag får träna mig kring 

att kommunicera med andra, jag får ta ansvar, jag får en chans att leda grupper, jag får chans att … 

jag gör massor med sådana där olika saker som inte görs kanske fullt ut i ett traditionellt klassrum 

(Stefan, El). 

 

Stefan upplever också att eleverna genom ämnesövergripande arbete får öva på att samarbeta 

och kommunicera, dessutom menar han att eleverna får en chans att ta ansvar, vilket också är 

någonting som undervisningen i skolan ska syfta till enligt läroplanen (Gy11, 2011a:7). Enligt 

Stefan får eleverna även öva på att leda grupper genom att arbeta på det här sättet, vilket det 

också finns stöd för i läroplanen i och med trycket på entreprenörskap (Ibid.). Här kan ännu 

ett samband ses i och med att Stefan även undervisar i just entreprenörskap. Stefan uppfattar 

alltså att eleverna från ett ämnesövergripande arbete får med sig kunskaper och kompetenser 

som uttryckligen nämns i gymnasieskolans läroplan, och som han menar traditionell 

undervisning inte ger lika bra möjligheter till. För Stefan är alltså ämnesövergripande arbete 

ett bättre sätt att följa läroplanens riktlinjer än traditionell klassrumsundervisning.  
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Även Lena upplever att ämnesövergripande arbete utvecklar andra kompetenser än bara 

kunskapsinhämtning. Hon beskriver hur elever ibland kan vara lite misstänksamma mot 

arbetssättet eftersom de är osäkra på hur kunskaperna kan mätas. Lena menar dock att hon 

som lärare kan se andra kompetenser än de som faktiskt kan betygsättas: 

 

Och det handlar ju om att de är vana vid siffror på prov liksom och här är det ju mycket större 

kvalitéer som man faktiskt kan se (Lena, Nl).  

 

Enligt Lena kan alltså eleverna känna osäkerhet i och med att de är vana med ett annat sätt att 

tänka kring kunskapsinhämtning och studieresultat. Lena vill försöka komma ifrån tanken att 

det bara är resultat på prov som räknas och få eleverna att förstå att de lär sig mycket annat i 

skolan också. Det är kompetenser som de kanske inte uppfattar eller uppmärksammar 

eftersom de inte får betyg för dem, men som de ändå kommer att ha stor nytta av i sitt 

framtida liv. 

 

6.3 Organisatoriska faktorer  

Något som alla lärare, oavsett inriktning eller arbetsplats ofta beklagar sig över är bristen på 

tid: de uppfattar att tiden inte räcker till för allt arbete som ska göras. Vid ett ämnes-

övergripande arbete måste lärare finna tiden för att planera och diskutera arbetets upplägg. 

Alla intervjuade lärare är eniga om att det tar tid att planera och genomföra ett ämnes-

övergripande arbete och att det är en av svårigheterna med arbetssättet:  

 

Så det är klart, det tar jättemycket mer tid (Lena, Nl).  

 

Det tar ju ofta lite mer tid, vilket kan vara en anledning till att man inte kommer igång med det 

(Caroline, El). 

 

Lena och Caroline är överens om att det tar mer tid att planera och genomföra ett 

ämnesövergripande arbete, även om de uttrycker sig något olika om hur mycket mer tid de 

uppfattar att det tar. Caroline menar också att tidsaspekten är en oerhört viktig faktor inför ett 

ämnesövergripande arbete. Om lärare upplever att det tar för mycket tid startar man helt 

enkelt inget ämnesövergripande arbete. Alla lärare var dock inte helt överens om att det 

faktiskt tar mer tid att planera ett ämnesövergripande arbete än ens vanliga undervisning, i alla 

fall inte om man ser det över en längre tidsperiod: 
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Och den här arbetsbördan, den är stor först initialt, men så länge du vet att du ska göra det här igen 

så tjänar du snart igen det. /…/ Man kan ju inte gå in i något stort för ett år, utan man måste veta 

att det här är någonting som kommer att fortsätta (Johan, Nl).  

 

Johan uppfattar att det är mycket arbete i början av ett projekt, men att man får igen den tiden 

om man dokumenterar arbetet väl och kan återanvända det vid fler tillfällen. Han menar att 

det redan från början är bra att tänka långsiktigt och ha klart för sig att projektet kommer att 

genomföras mer än en gång. Han uttrycker till och med att man inte ska ge sig in i ett stort 

ämnesövergripande arbete om det bara är tänkt att genomföras vid ett enda tillfälle – i sådana 

fall blir arbetsbördan övermäktig.  

Stefan, som inte vill se tidsaspekten som en nackdel utan mer som en utmaning, menar 

dock att tiden finns, det är bara det att den används till annat arbete: 

 

Det är så, du jobbar åtta timmar om dagen och om inte den tiden räcker till då tänker du fel. Det 

handlar inte om att…e n rektor kan inte trolla fram tid och säga ”oj, nu blev den här timmen två 

timmar så nu har ni tid att gör det här”. Det funkar ju inte så utan det handlar ju om prioriteringar, 

vad som är viktigast. Om man vill jobba ämnesövergripande då måste den planeringen vara 

viktigast, annars är det ingen mening att jobba ämnesövergripande (Stefan, El). 

 

Stefan menar att det helt enkelt handlar om att prioritera planeringen av sitt arbete för att ett 

ämnesövergripande arbete ska fungera och anser man inte att man har den tiden då är det 

heller ingen mening att arbeta på det här sättet. Alla lärare har samma antal timmar till sitt 

förfogande och det är då upp till var och en att använda tiden till det man anser vara viktigast. 

Stefan slänger också ut en liten känga till lärare som inte anser att tiden räcker till – de tänker 

helt enkelt fel. Tiden ska räcka till och för att den ska göra det gäller det att prioritera.  

Tidsaspekten finner man dock inte bara när det gäller planeringen av arbetet utan också 

när det gäller genomförandet av arbetet. De flesta intervjuade lärarna nämner schema och 

schemaläggning som en svårighet vid genomförandet av ämnesövergripande arbeten: 

 

Jag tror att det största problemet om man vill ha ämnesövergripande samarbeten är just att vi inte 

har makt över våra… jag har inte makt över mina timmar, de ligger här, den kursen ligger där… 

(Karl, Nl). 

 

Alltså, om ämnesövergripande arbete ska fungera då måste de som arbetar med det äga schemat 

(Stefan, El). 
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Lärarna anser alltså att en förutsättning för att ämnesövergripande arbeta ska fungera är att 

lärarna själva på något vis kan styra över sitt eget schema. Ett förslag som förs fram är att det 

ligger särskilda block på schemat då detta arbete är tänkt att genomföras. Ämnesindelningen 

på schemat kan ses som en förlängning av indelningen av ämnen i ämnesdiscipliner och vill 

man komma ifrån det tankesättet för att arbeta mer ämnesövergripande menar lärare att man 

också måste distansera sig från den vanliga, traditionella schemaläggningen.  

Även när det gäller uppläggen och planeringen av de olika gymnasieprogrammen är det 

viktigt att planera för att möjliggöra ämnesövergripande arbeten. Sara, som undervisar på 

naturvetenskapsprogrammet beskriver ett återkommande problem: 

 

Jag vill jättegärna samarbeta med historian och det går jättebra bortsett från att jag har engelska i 

ettan tvåan och de har historia i trean. Så sådana saker. Det funkar liksom inte rent… ämnena 

ligger inte på samma sätt (Sara, El).  

 

Sara vill alltså mycket gärna göra ett ämnesövergripande arbete med engelska och historia 

men hindras av att eleverna inte läser dessa två ämnen samtidigt under sin utbildningstid. Här 

skulle ämnesövergripande arbete gynnas av att det vid planeringen av upplägget på 

gymnasieprogrammen i större utsträckning togs hänsyn till möjligheterna för 

ämnesövergripande arbete. Just den här specifika situationen uppstår antagligen inte på 

exempelvis samhällsprogrammet, men liknande svårigheter kan säkert uppfattas inom de 

flesta gymnasieprogram.  

En positiv aspekt som lyfts fram av flera av de intervjuade lärarna är att ämnes-

övergripande arbete ger variation i undervisningen: 

 

Det blir variation, och det kan ju vara mycket såväl värt (Karl, Nl). 

 

Man gör det för att det ska bli ett alternativt arbetssätt, att det ska bli lite variation. Lektionerna… 

att det inte ska bli tradigt sådär (Anders, Nl).  

 

Här är det alltså de två fysik- och mattelärarna som uttrycker att ett ämnesövergripande arbete 

kan vara positivt eftersom det gör att undervisningen inte alltid ser likadan ut och därmed blir 

mindre ”tradig”. Betoningen ligger på variation och flera av lärarna uttrycker även att det inte 

är eftersträvansvärt att arbeta ämnesövergripande hela tiden, framförallt för elevernas skull: 

 
Sedan kan det bli för mycket för eleverna, de tycker ”åh, nej ska vi hålla på med hållbar utveckling 

i det här ämnet också” (Åke, El). 
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Åke uppfattar alltså fortfarande ämnena inom ett ämnesövergripande arbete som separata, 

snarare än som delar i samma helhet. Han upplever också att eleverna uppfattar ämnena som 

separata. De lärare som betonar variation som en positiv aspekt menar alltså att det är den 

ämnesövergripande undervisningen som är variationen. Andra av de intervjuade lärarna skulle 

kanske snarare säga att det är den ämnesövergripande undervisningen som är basen och att det 

är den traditionella ämnesundervisningen som står för variationen. Ett exempel på det 

förstnämnda är Anders som anser att det inte är bra att ständigt arbeta tematiskt och att 

eleverna gynnas av lärare som arbetar på olika sätt. Lena, däremot säger att hon har en 

holistisk grundsyn rent generellt och menar att det borde vara en självklarhet att helhetssynen 

ska vara en del i all verksamhet på skolan.  

När det gäller organisationen av skolan anser de intervjuade lärarna att arbetslag är att 

föredra framför ämneslag, åtminstone när syftet är ämnesövergripande arbete: 

 

Arbetslag gynnar ämnesövergripande arbete. Det borde göra det (Åke, El). 

 

Fördelar som förs fram är bland annat närheten till de man ska arbeta tillsammans med och att 

det är lättare att påbörja ett ämnesövergripande arbete när det finns en naturlig plats där lärare 

träffas och kan planera tillsammans. Ett par lärare nämner också att de upplever att gynnandet 

av arbetslag kommer på bekostnad av samarbetet med ämneskollegor, som då istället blir 

svårare att planera och genomföra.  

Flertalet av de intervjuade lärarna uppfattar även att det krävs ett intresse hos skol-

ledningen och särskilt Lena trycker på detta: 

 

Man önskar ju att det fanns en större, att det fanns en plats för våra positioner för sådana här 

arbeten på ett tydligare vis eller tydliggjort från ledning eller Skolverket eller vadsomhelst, att man 

ska jobba på det här viset (Lena, Nl). 

 

Lena efterfrågar alltså inte bara tydligare intresse och uppmuntran hos skolledningen utan 

även tydligare riktlinjer från Skolverket för att främja ämnesövergripande arbete. Det innebär 

att hon uppfattar att dessa faktorer i nuläget påverkar förekomsten av ämnesövergripande 

arbete negativt. För att ämnesövergripande arbete ska blir mer förekommande krävs det enligt 

Lena att trycket uppifrån blir starkare och tydligare. Andra lärare har dock fört fram motsatt 

åsikt – att beslut om ämnesövergripande arbete inte ska komma från skolledning eller 



                                                        
      

26 

 

liknande, utan måste komma från lärarna själva om det ska bli bra. Inom det här området har 

lärare alltså olika uppfattningar.  

 

6.4 Samarbete  

Ämnesövergripande arbete innebär att lärare måste samarbeta med en eller flera lärare, ibland 

från ämnesdiscipliner som skiljer sig mycket åt. Detta kan förstås också leda till svårigheter. 

Flera av de intervjuade lärarna betonar vikten av att hitta en samarbetspartner som man 

kommer överens med: 

 

När man jobbar tillsammans… personkemin är så viktig (Karl, Nl). 

 

Mycket är det ju byggt på personbasis tror jag, man måste ju känna att den här personen vill jag 

samarbeta med. Det tror jag nästan är det viktigaste faktiskt (Sara, El). 

 

Den absolut viktigaste faktorn för ett fungerande samarbete är alltså att lärare finner en 

samarbetspartner som man trivs att arbeta med och som man fungerar bra ihop med, inte bara 

på en professionell nivå utan även på det personliga planet. En möjlig svårighet som tas upp 

under ett par intervjuer är just att samarbetet inte fungerar och att man inte kommer överens 

om vad man ska göra och hur det ska göras. Flera av lärarna menar också att det inte är någon 

idé att försöka övertala eller tvinga en lärare som egentligen inte vill arbeta på det här sättet 

att ändå göra det. Det måste finnas ett intresse och en vilja hos den enskilde läraren: 

 

Att tvinga oengagerade lärare att jobba såhär med teman det tror jag bara blir dåligt. Man ska nog 

tillåta att lärare jobbar på ett sådant sätt som de själva trivs med (Anders, Nl). 

 

Så lärare som inte trivs att jobba ämnesövergripande, vilket vi ibland får i arbetslaget, de byter 

oftast arbetslag efter ett år för att det passar inte dem (Johan, Nl). 

 

Anders återkommer här till en faktor som tagits upp av andra intervjuade lärare, nämligen att 

om man som lärare inte är engagerad i ett ämnesövergripande arbete blir det inte bra. Och blir 

det inte bra är det heller ingen mening med att göra det. Anders menar att lärare ska få arbeta 

på det sätt de trivs bäst med, vare sig det innefattar ämnesövergripande arbete eller inte. Trivs 

man med sitt arbete gör man ett bra jobb och det är viktigare att undervisningen blir bra än att 

den ser ut på ett specifikt sätt. Johan beskriver någonting liknande. Han arbetar i ett arbetslag 

där man arbetar mycket ämnesövergripande och som därför består av lärare som trivs med att 
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arbeta på det sättet. Nya lärare som inte uppskattar att arbeta på det sättet byter helt enkelt 

arbetslag till ett där arbetssättet är annorlunda efter ett tag, något som inte verkar vara 

problematiskt. Dessa två lärare verkar alltså uppfatta valfriheten gällande arbetssätt hos lärare 

som någonting grundläggande. 

Några av lärarna påpekar även att samarbetet med andra lärare kan vara positivt för dem 

själva i sin roll som pedagoger i och med att de kan lära sig saker av sina kollegor: 

 

Det finns ju många gånger som man lär sig utav andra lärare ”jaha jobbar du på det där viset” och 

det gör ju ingenting om det är olika typer av ämnen, jag har fått jättebra tips från psykologilärare 

till exempel ”jamen det där är ju en jättebra idé, det ska jag använda mig av” och så anpassar man 

det lite och lägger in det i sitt eget. Så att det blir ju mer inspirerande (Caroline, El). 

 

Oavsett om man jobbar ihop med en ämneskollega eller ett annat ämne så lär man sig alltid 

litegrann av den andra. (Åke, El) 

 

Åke och Caroline uppfattar alltså att det finns mycket att lära sig av andra lärare, både lärare i 

ämnen som liknar det ämne man själv undervisar i och lärare i ämnen som skiljer sig mer åt. 

Ämnesövergripande arbete kan alltså ses som ett steg i den professionella och pedagogiska 

utvecklingen hos lärare. Caroline betonar att det är inspirerande att arbeta ämnesövergripande. 

Inom läraryrket finns ständigt utvecklingsmöjligheter och det sägs ofta att man som lärare 

aldrig är fullärd. Ämnesövergripande arbete kan då vara ett bra sätt att motivera och inspirera 

till förändring och förbättring.  

 

6.5 Naturämnen och engelskämnet 

Nästan alla de intervjuade lärarna uppfattar att det finns skillnader inom olika ämnen när det 

gäller möjligheter för ämnesövergripande arbete. En del ämnen är helt enkelt lättare än andra 

att inkludera i ett ämnesövergripande arbete. Alla lärare, både naturämneslärare och 

engelsklärare, är överens om att det är lättare för språklärare än för naturämneslärarna att 

använda sig av det här arbetssättet: 

 

Det är det som är det bra med språk ju att det går att göra nästan allting (Caroline, El). 

 

Jag tror det kan vara enklare för exempelvis språklärare som har … det känns som om deras stoff 

är friare (Karl, Nl). 
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Caroline, som undervisar i engelska, uppfattar att hon som språklärare i princip kan arbeta 

med alla ämnen på ett eller annat sätt. Karl, som är naturämneslärare, uppfattar att det är 

lättare för språklärare eftersom han upplever deras stoff som friare. Han uppfattar, precis som 

flera andra lärare, att anledningen till det här är att kursplanerna inom naturämnena är mer 

strikta och låsta än exempelvis engelskans kursplaner:  

 

Alltså, jag skulle gärna arbeta mer… man hinner inte göra de här grejerna som är lite extra, som är 

lite roliga, utan man gör sådana här… man ska ta upp det centrala innehållet och låta eleverna 

träna och lära sig dessa. Det här andra, det hinner man inte med så mycket tycker jag. Utan det 

måste man nog ta tid till… det kan man inte ta kurstid till, utan det måste man ta någon 

annanstans. Tycker jag, det är min personliga åsikt (Anders, Nl).  

 

Lärare menar här att det inom naturämneskurserna inte finns lika mycket utrymme för 

ämnesövergripande arbete som inom till exempel engelskkurserna. De upplever att 

kursplanerna är så strikta och fulla med innehåll att det inte finns tid till ämnesövergripande 

arbeten inom kursen om man vill hinna med allt som ska göras. Det är alltså återigen 

tidsaspekten som uppfattas som en svårighet. Kursplanerna uppfattas som så snäva att 

ämnesövergripande arbete prioriteras bort. Det tar för mycket tid från den ordinarie 

undervisningen helt enkelt. Anders menar därför att tid för sådana här projekt inte kan tas från 

kurstiden utan måste komma någon annanstans ifrån. Sara, som undervisar i engelska, 

upplever att det oftast är hon som får anpassa sig efter naturämneslärarna vid ett samarbete: 

 

Och sen så tror jag att det är väldigt olika på olika ämnen, man ser ju naturvetarna är väldigt 

planerade. Från dag ett så vet de vad de gör hela tiden så det blir mer att man som engelsklärare får 

haka på dem än åt andra hållet. Det finns inte riktigt lika stor flexibilitet i alla ämnen (Sara, El). 

 

Sara upplever att det finns mer flexibilitet inom engelskämnet och att ämnesövergripande 

arbeten tillsammans med naturämneslärare blir mer uppstyrda av just naturämneslärarna. 

Enligt Sara har de en planering för hela kursen redan vid kursstart som de sedan inte vill eller 

kan gå ifrån, vilket hon som engelsklärare uppenbarligen inte har. Spontana ämnes-

övergripande arbeten verkar svåra att genomföra. För att lättare möjliggöra ett 

ämnesövergripande arbete skulle projektet behöva planeras i god tid innan kursstart så att det 

kan tas med i lärarnas kursplaneringar redan från början.  

Johan, som undervisar i både biologi och naturkunskap uppfattar det som enklare att 

genomföra ett ämnesövergripande arbete inom naturkunskapskurser än inom biologikurser:  
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Jag tror också det är det att det är svårare att få in de naturvetenskapliga kurserna för natureleverna 

för där är det mer tryck i ämnesplanerna och kursplanerna att det ska vara vissa kunskaper, men i 

naturkunskapskursen där står det att det ska kopplas till samhälle, där är det tydligare att man kan 

göra sådana kopplingar. Men sen går det ju att göra i biologi och fysik och kemi också är jag helt 

övertygad om, men det finns lite mer ovilja där, eller motstånd (Johan, Nl). 

 

Enligt Johan är alltså trycket inom biologiämnet högre och han menar att han lättare kan 

motivera ett ämnesövergripande arbete med naturkunskap eftersom det i ämnesplanerna och 

kursplanerna står uttryckt på ett annat, tydligare sätt än inom biologiämnet. Johan menar 

också att det finns mer ovilja och motstånd bland exempelvis biologilärare, han själv är då ett 

undantag då han är mycket positiv till arbetssättet, både inom biologi och inom naturkunskap. 

Det verkar alltså som att det inte bara finns skillnader i flexibilitet mellan naturämnena och 

engelskämnet utan även mellan de olika naturämnena. Lärare uppfattar alltså att villkoren 

inför ett ämnesövergripande arbete ser ganska olika ut för olika ämnen och det innebär 

naturligtvis också att villkoren för ämnesövergripande arbeten ser olika ut från situation till 

situation, beroende på vilka ämnen som är inblandade.   

Alla lärare som intervjuades för den här undersökningen menar att de har en mer eller 

mindre positiv uppfattning om ämnesövergripande arbete. Graden av positiv uppfattning 

verkar dock inte avgöras av om man undervisar i naturämnen eller i engelska. Två av de lärare 

som är allra mest positiva till ämnesövergripande arbete är Lena och Johan som båda 

undervisar i biologi och naturkunskap. De två är också två av de lärare som har mest 

erfarenhet av ämnesövergripande arbete och som använder sig av arbetssättet mest 

regelbundet. De lärare som uttrycker sig med mest skepsis om ämnesövergripande arbete är 

Karl och Anders som också är naturämneslärare, men som istället undervisar i fysik och 

matematik. De är också de två lärare som har minst erfarenhet av ämnesövergripande arbete. 

Värt att nämna här är att fysik och biologi har ämnesplaner som ser i princip precis likadana 

ut, ändå uppfattar fysiklärarna i mycket större utsträckning än biologilärarna att det inte finns 

tillräckligt utrymme i kurserna för ämnesövergripande arbete (Gy11, 2011b; Gy11, 2011:c). 

En anledning kan dock vara det centrala innehållet, som naturligtvis skiljer sig åt mellan 

ämnena. En av biologilärarna, Johan, uttrycker också att han upplever att det är lättare att 

arbeta ämnesövergripande i naturkunskap än i biologi.  

När det gäller engelsklärarna kan man säga att Stefan och Caroline är de som är mest 

positiva medan Sara och Åke har fler reservationer mot arbetssättet. Även här kan man se 

kopplingar mellan uppfattning och i vilken utsträckning läraren faktiskt använder sig av 
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ämnesövergripande undervisning. Det verkar alltså som om uppfattningar om ämnes-

övergripande arbete handlar mer om individuella preferenser än om vilket ämne man 

undervisar i. Dessutom verkar erfarenhet och uppfattning hänga nära ihop – de lärare som har 

mer erfarenhet av ämnesövergripande arbete tycker oftast att det är mer positivt. Givetvis kan 

man även se det åt andra hållet – har man en positiv uppfattning om ämnesövergripande 

arbete väljer man förstås att oftare arbeta på det sättet. 

 

6.6 Sammanfattning 

I det här avsnittet vill jag koppla samman undersökningens resultat och analysen av 

detsamma, med undersökningens frågeställningar.  

De fördelar som lärare kunde se med ämnesövergripande arbete ur elevers perspektiv 

var att det gav eleverna möjlighet att se sammanhang och helhet, att elever inhämtar 

kunskaper och utvecklar kompetenser som de kommer att ha nytta av i sitt framtida yrkesliv, 

att elevernas personliga utveckling gynnas, att det blir variation i undervisningen och att 

eleverna upplever lärandet som mer meningsfullt. De fördelar lärare kunde se ur lärares 

perspektiv var att lärare får möjlighet att samarbeta och på det sättet lära sig av varandra och 

att lärare får se elever ur olika perspektiv. 

De nackdelar lärare kunde se ur elevernas perspektiv var att eleverna kunde känna sig 

osäkra på bedömningen och att de kunde uppfatta det som tjatigt att arbeta med samma sak i 

flera ämnen. De nackdelar lärare kunde se ur lärares perspektiv var att ämnesövergripande 

arbete är tidskrävande, att vissa ämnes- och kursplaner är för låsta för att möjliggöra ämnes-

övergripande arbete, att vissa lärare inte är intresserade av att arbeta ämnesövergripande och 

att schemaläggning och programupplägg inte alltid möjliggör ämnesövergripande arbete. 

De förutsättningar som lärare anser krävs är tid, ett schema och en programstruktur som 

möjliggör arbetssättet och att det går att finna gemensamma nämnare i ämnes- och 

kursplanerna i de ämnen som ska medverka. Andra viktiga faktorer som nämns är att lärare är 

organiserade i arbetslag, att skolledningen visar ett intresse för arbetssättet samt att de 

involverade lärarna trivs att arbeta tillsammans.  

Undersökningen visar att det inte finns några distinkta skillnader gällande uppfattningar 

i de två ämnesgrupperna. Däremot finns det skillnader mellan individer både inom och mellan 

ämnesgrupperna. Dessa skillnader verkar dock snarare vara sammankopplade med individens 

personliga uppfattning om arbetssättet än om undervisningsämne, även om uppfattningarna 

även verkar skilja sig åt mellan de olika naturämnena.  
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7. Diskussion   

Syftet med denna studie var att undersöka naturämneslärares och engelsklärares uppfattningar 

om ämnesövergripande arbete. De frågor jag ville belysa var vilka för- och nackdelar lärare 

såg med ämnesövergripande arbete, vilka förutsättningar som lärare anser krävs för att ett 

ämnesövergripande arbete ska fungera och om naturämneslärares och engelsklärares 

uppfattningar om ämnesövergripande arbete skiljde sig åt. Som vi sett ovan hängde dessa 

frågeställningar tätt samman och gick ofta in i varandra. Exempelvis kan tidsaspekten 

uppfattas som både en nackdel och en förutsättning och samarbete kan uppfattas både som en 

nackdel och som en fördel. Det fanns inga distinkta skillnader mellan de två ämnesgrupperna, 

de skillnader som fanns i uppfattningar verkade snarare finnas på individnivå.  

De intervjuade lärarna uppfattade alla att ämnesövergripande arbete kan motiveras 

utifrån ämnes- och kursplaner, dock menade de att flexibiliteten i ämnena ser mycket olika ut. 

Jag fann det intressant att just biologilärarna och fysiklärarna hade så olika uppfattningar om 

hur väl deras ämnen gick att inkludera i ett ämnesövergripande arbete, i och med att 

ämnesplanerna för fysik och biologi ser i princip likadana ut (Gy11, 2011b; Gy11, 2011c). 

Givetvis kan skillnaden ligga i de enskilda kursplanerna och det centrala innehållet, men det 

skulle också kunna vara så att lärarna tolkar styrdokumenten på olika sätt. Här blir genast 

lärarens individuella preferenser viktiga igen, då man som lärare med positiv uppfattning om 

ämnesövergripande arbete kanske lättare ser formuleringar som kan motivera arbetssättet i 

styrdokumenten. Lärare med en mer negativ uppfattning kanske redan från början är inställda 

på att de inte kan (eller vill) hitta motiveringar i styrdokumenten och därför gör de heller inte 

det.  

Jag menar dock att det går att se ännu tydligare kopplingar mellan läroplanen och 

ämnesövergripande arbete. Enligt läroplanen för gymnasieskolan är skolans uppdrag bland 

annat att utveckla elevernas sociala och kommunikativa kompetens, att elever ska få ta ansvar 

och arbeta tillsammans med andra, att elever ska se samband och sammanhang och att 

entreprenöriella förmågor ska främjas (Gy11, 2011:6f). Alla dessa förmågor och kunskaper 

tas upp av en eller flera av de intervjuade lärarna. Lärare som arbetar ämnesövergripande kan 

alltså på god grund motivera arbetssättet med att de helt enkelt arbetar utifrån det som faktiskt 

står i läroplanen. Genom att arbeta ämnesövergripande uppfyller man skolans uppdrag. 

De intervjuade lärarna uppfattar dock att det inte räcker med stöd i styrdokumenten för 

att ett ämnesövergripande arbete ska fungera – det finns många fler förutsättningar som krävs. 

Tid är en aspekt som lyfts fram av många, svårigheter med schemat en annan. Sandström 
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(2005:52f) nämner just att för att ämnesövergripande arbeten ska få plats och status i skolans 

värld så krävs det exempelvis att schemat anpassas. Även Persson och Krantz (2001:7ff) 

beskriver hur man på skolan där de arbetar anpassat schemat för att möjliggöra 

ämnesövergripande arbete. Sandström (2005:54f) beskriver även hur arbetslagstanken kan 

splittra lärarkåren på en skola, då det kan ge positiva konsekvenser för ämnesövergripande 

arbete, men negativa för det ämnesfördjupande arbetet. Denna uppfattning delas av de 

intervjuade lärarna. Sandström (2005:45f) beskriver även lärare som inte vill arbeta 

ämnesövergripande eftersom det innebär att de måste samarbeta och därför inte längre är 

ensamma med eleverna. De intervjuade lärarna verkar dock ha en genomgående positiv 

uppfattning om samarbete. Precis som Hargreaves (1998:197f) menar de att samarbete ger 

möjligheter till pedagogisk utveckling. Flera av de intervjuade lärarna menar dock att man 

inte ska tvinga lärare som inte vill arbeta på det här sättet, vilka Sandström (2005:52) kallar 

för ”soloartister”, att ändå göra det, framför allt eftersom det måste finnas en vilja för att 

arbetet ska göras bra. Att genomföra ett ämnesövergripande arbete ”bara för att”, utan någon 

pedagogisk poäng, finns det ingen mening med. Det är alltså viktigt att inte tvinga någon att 

arbeta på det här sättet, det är valfrihet som ska vara mottot.  

Sandström (2005:53) beskriver hur lärare oavsett inställning till ämnesövergripande 

arbete grundar sina argument på barnets bästa. Detta tycker jag mig se spår av även i de 

intervjuade lärarnas uppfattningar. Alla menar att de är positiva till ämnesövergripande arbete 

men graden av positiv uppfattning motiveras ofta på något sätt genom hur läraren anser att 

eleverna uppfattar arbetssättet. En lärare, vars personliga uppfattning verkar vara mindre 

positiv, menar exempelvis att eleverna uppskattar att ha lärare som arbetar på olika sätt. 

Därmed vore det inte lämpligt om alla lärare valde att arbeta ämnesövergripande och det kan 

vara en anledning till att han själv inte gör det särskilt ofta. Dock verkar de flesta lärarna 

överens om att det är bra med en viss variation i undervisningen. Krantz och Persson 

(2001:23) skriver just att det är en balans mellan ämnesuppdelning och ämnesintegrering som 

är att eftersträva.  

En av de viktigaste aspekterna som kommer fram i undersökningen är helhetssynen. 

Alla de intervjuade lärarna tar på något vis upp just det att eleverna får se helhet och 

sammanhang som en fördel med ämnesövergripande arbete. Ingelstam (1988:48) menar att 

sammanhang är viktigt för att förstå världen och som nämnts ovan är ett av skolans uppdrag 

enligt läroplanen att utveckla elevernas förmåga att se sammanhang (Gy11, 2011a). Lärarnas 

uppfattning har alltså stöd i både styrdokument och tidigare forskning.  
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En intressant iakttagelse är att de fyra lärare som arbetar på samma skola många gånger 

uttrycker sig på liknande sätt och alltså verkar ha liknande uppfattningar om ämnes-

övergripande arbete. De har heller inte speciellt stor erfarenhet av ämnesövergripande arbete, 

särskilt inte i jämförelse med den resterande fyra lärarna. Till viss del beror detta på att de 

fyra lärarna från andra skolor svarat på ett mail utifrån sitt eget intresse för ämnet medan de 

fyra lärarna från samma skola tillfrågades personligen utan att jag hade någon som helst 

uppfattning om deras tankar kring ämnet. Det är dock intressant att fundera över hur pass 

mycket skolan lärarna arbetar på influerar deras uppfattningar om ämnesövergripande arbete. 

Kanske är det den skolkultur som råder som i sista hand avgör lärares uppfattningar, snarare 

än en personlig övertygelse.  

Vilken plats har då ämnesövergripande arbete i dagens skola? Samtidigt som det går att 

finna stöd i styrdokumenten går skolan mot en tid där dokumentation blir allt viktigare, där 

resultat ska vara mätbara och där betygen sjunker i åldrarna. Ämnesövergripande arbete 

verkar framför allt gynna förmågor som är svåra att mäta, exempelvis förmågan att ta ansvar 

och den sociala kompetensen. En lärare beskriver hur hennes elever blir osäkra på hur deras 

kunskaper kan mätas under ett ämnesövergripande arbete. Uppenbarligen ser eleverna höga 

betyg som sitt mål, snarare än att utveckla de andra förmågorna, som kanske är minst lika 

viktiga inte bara för deras framtida yrkesliv utan för hela deras personliga utveckling. Frågan 

vi kanske måste ställa oss blir då vad som egentligen är skolans huvudsyfte – är det att mäta 

kunskaper för att dela ut betyg eller är det att bidra till elevernas utveckling till goda 

samhällsmedborgare? 
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8. Konklusion 

Med den här undersökningen ville jag belysa naturämneslärares och engelsklärares olika 

uppfattningar av ämnesövergripande arbete. Resultatet visade skillnader och likheter mellan 

lärares uppfattningar gällande fördelar, nackdelar och förutsättningar för ämnesövergripande 

arbete. Det framkom också tydligt att ämnesövergripande inte är något självändamål i sig, 

utan det måste finnas ett pedagogiskt syfte med stöd i styrdokumenten.  

Ämnesövergripande arbete är ett arbetssätt som kan beskrivas som ”inne” i dagens 

skola. I mina ögon är det därför viktigt att inte lägga in några värderingar i lärarnas 

uppfattningar. Vi är alla olika som individer och självklart tycker vi olika om saker och ting. 

Mindre positiva uppfattningar om ämnesövergripande arbete måste respekteras lika fullt ut 

som de mest positiva uppfattningarna. Det är också viktigt att påpeka att man inte automatiskt 

blir en bättre lärare för att man väljer att arbeta ämnesövergripande. En lärares pedagogiska 

kompetens består av många fler komponenter än bara metodval. 

I framtiden skulle det vara intressant att göra en liknande undersökning med fler 

respondenter och med ett mer representativt urval. Med andra ord en större och mer 

omfattande undersökning, där ännu fler olika uppfattningar skulle kunna synliggöras. Det 

skulle även vara intressant att undersöka lärares uppfattningar på en specifik skola för att ta 

reda på mer om skolkulturens påverkan på uppfattningar. Jag har också under arbetets gång 

funderat allt mer på elevernas egna åsikter om ämnesövergripande arbete. Eftersom det först 

och främst är för deras skull som lärare väljer att arbeta på det sättet vore det intressant att 

undersöka deras uppfattningar om arbetssättet. 
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Appendix. 1 

Intervjuguide 

1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Hur gammal är du? 

 

4. Har du tidigare erfarenheter av ämnesövergripande arbete? 

Hur arbetade ni då? Vilka ämneskombinationer? 

 

5. Vilka förväntningar har du som lärare inför ett ämnesövergripande arbete? 

Samarbete? Vad lär sig eleverna? 

 

6. Vilka för- och nackdelar ser du med ämnesövergripande arbete? 

Personlig uppfattning?  

 

7. Finns det någon ämneskombination som du anser är särskilt gynnsam för ”ditt” ämne? 

 

8. Vilka förutsättningar anser du krävs för att ett ämnesövergripande arbete ska fungera? 

 

 


