
 

 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  

 

 

     EXAMENSARBETE 

     HSV401 15 hp 

     Höstterminen 2008 

 

 

 

 

Svenskämnet i ämnesövergripande arbetssätt  

The Swedish Subject’s Role in Interdisciplinary Teaching 

 

           Katarina Gustafsson och Jenny Bergman 

  

 

 

 

 

 

Handledare: Birgitta Norberg Brorsson 

      Examinator: Karin Sheikhi 

                                               



  
 

 ii 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 iii 
 
 

 

 Akademin för utbildning, kultur och kommunikation  

 

                    

     Examensarbete 

     15 högskolepoäng 

SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad som händer med svenskämnet 

i ämnesövergripande arbetssätt. Vi valde att använda oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi och intervjua lärare som har erfarenhet av ämnesövergripande 

arbetssätt där ämnet svenska ingår. Resultatet som lades fram visade att de flesta 

lärare som ingick i undersökningen väljer att arbeta ämnesövergripande för att de 

anser att detta arbetssätt på ett bra sätt förbereder eleverna för arbetslivet. De flesta 

av de medverkande lärarna ser på svenskämnet som det ämne i ämnesövergripande 

arbetssätt som ska kontrollera elevernas språk och genresäkerhet. Språket är 

elevernas viktigaste verktyg eftersom man utan det inte kan uttrycka sig i skrift och 

tal och därför ansåg många av de lärare som ingick i vår undersökning att 

svenskämnet måste finnas med i ett ämnesövergripande samarbete då det är det 

ämne som bär huvudansvaret för utvecklingen av elevernas språk.  

Resultatet visade även att det ämnesövergripande samarbetet kan se ut på olika sätt, 

men att det vanligaste är att arbetet genomförs genom tema- eller projektarbeten. 

Även bedömningen av elevernas arbete kan ske på olika sätt, men flera av lärarna ser 

en gemensam bedömning som det mest ultimata vid ämnesövergripande arbetssätt. 
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1 Inledning 
 

I dagens skola med exempelvis projektarbete som arbetsform inkluderas 

ämnesövergripande arbetssätt. Vi vill undersöka om detta arbetssätt gynnar eleverna 

eftersom det kan ge dem en förståelse för hur skolans olika ämnen kompletterar 

varandra och då även ge dem en helhet och samtidigt förbereda dem för hur arbetsätt 

kan skilja sig på olika arbetsplatser och hur det kan se ut i samhället.  Förutom detta 

arbetssätt har även språket en viktig roll för elevernas utveckling i skolan. I 

grundskolans kursplan för svenska kan man läsa att språket är en av grundpelarna 

för att eleverna ska kunna utveckla sitt lärande, språket fungerar då som ett 

kommunikationsmedel eleverna emellan. 

Tillsammans med andra ämnen i skolan är svenskans syfte att utveckla elevernas 

kommunikationsförmåga, kreativitet och tänkande.  I kursplanen för svenska i 

grundskolan anges att läraren genom att låta eleverna skriva i olika situationer kan 

hjälpa eleven att fördjupa sina kunskaper i de grundläggande mönster och 

grammatiska strukturer, vilka är språkets grundpelare. När eleven har fått dessa 

grundläggande kunskaper om språkets uppbyggnad lär han/hon sig även att tillämpa 

skriftspråkets normer på ett korrekt sätt. Men även om svenskämnet och 

svenskläraren har det yttersta ansvaret för elevernas språkliga utveckling, anges det i 

grundskolans kursplan för svenska att det är viktigt att även övriga ämneslärare 

förstår vikten av språkets betydelse för elevens lärande. Eftersom språket är så viktigt 

för elevernas lärande, har vi valt att ingående studera svenskämnet och 

svensklärarens roll i denna utveckling vid ett ämnesövergripande samarbete. 

 

1.1 Syfte 
 

Huvudsyftet är att ta reda på vilken roll svenskämnet har i samarbetet med andra 

ämnen vid ämnesövergripande arbetssätt, men även hur de svensklärare och andra 

lärare som deltar i undersökningen väljer att planera sin undervisning då de arbetar 

ämnesövergripande. Undersökningen går även ut på att undersöka varför dessa 
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lärare väljer att arbeta ämnesövergripande, och hur de väljer att genomföra 

bedömningen av elevernas arbete.  

 

1.2 Forskningsfrågor 
 

 Vilken roll har svenskämnet då det integreras med andra ämnen? 

 Hur arbetar svensklärarna ämnesövergripande? 

 Varför väljer svensklärarna att arbeta ämnesövergripande? 

 Vilka ämnen väljer svensklärarna att samarbeta med och varför? 

 Hur sker bedömning vid ämnesövergripande arbetssätt? 

 

1.3 Begreppsdefinition 
 

I detta avsnitt förklaras begrepp som behandlas i uppsatsen. 

Ämnesövergripandearbetssätt/projektarbete: två eller flera ämnen samarbetar med 

samma tema för att uppnå ett gemensamt mål. 

 

2 Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt anges delar av vad tidigare forskning har tagit upp angående 

ämnesövergripande arbetssätt. 

 

2.1 Ämnesövergripande arbetssätt 
 

I och med Läroplanen för grundskolan 1980 blev tema och projekt som arbetsform 

obligatoriska i skolan. Undervisningsmetoden innebar att flera ämnen skulle 

samarbeta mot gemensamma mål i ett tema eller projekt. Det visade sig att detta 
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arbetssätt var möjligt att genomföra i samtliga ämnen (Arfwedson och Arfwedson, 

1992). Principen med projektarbete förklarar Skrovset och Lund (2000) är att man 

inte ska utgå från ett skolämne eller styrt läromedel ”utan i stället från de problem 

som föreligger här och nu. När man behandlar problemen ska man införliva de olika 

ämnenas kunskaper, metoder och teorier i den omfattning som är relevant för just 

problemställningen i fråga” (s.26). 

Krantz och Persson (2001) skriver att det inte riktigt finns någon direkt definition av 

termen ämnesövergripande arbetssätt, men de förklarar att det ämnesövergripande 

arbetssättet bör ses som en av skolans grundpelare. Krantz och Persson försöker 

förklara ämnesövergripande arbetssätt med att kunskapen som eleverna får vid detta 

arbetssätt blir till en hel kunskap, att den inte är uppdelad per ämne, utan snarare 

sträcker sig över samtliga medverkande ämnens gränser. Ämnesövergripande 

arbetssätt planeras genom temaarbeten eller projekt, skriver Falkenberg och 

Håkonsson (2004). De menar att undervisningen ofta utgår från ett ämne där sedan 

olika ämnen inkluderas. Vid ämnesövergripande arbetssätt är det viktigt att samtliga 

medverkande ämnen får lika mycket utrymme i planeringen.  Undervisning vid 

ämnesövergripande arbetssätt ska inte genomföras på enstaka lektioner, utan det 

skall ses som långsiktiga projekt för att eleverna skall få en helhet, skriver Holmqvist 

(2006). 

 

2.2 Svenskämnets utformning 
 

Ända sedan början av 1900-talet har svenskämnet varit ett av de mest centrala 

ämnena i den svenska skolan (Malmgren, 1996). I dagens skola finns det tre olika 

slags svenskämnen; färdighetsämnet, litteraturhistoriskt och erfarenhetspedagogiskt. 

Färdighetsämnet baseras på formell färdighetsträning där eleverna får öva sig i att 

skriva korrekt grammatik. Om eleverna får arbeta med grammatik under en viss tid, 

anses eleven sedan kunna skriva korrekt även i verkliga skrivsituationer (Malmgren, 

1996). Det litteraturhistoriska ämnet ger eleverna kunskaper i svenskämnet utifrån 

litteraturen, eleverna får arbeta med den litterära kanon och därigenom uppleva 

språket i olika litterära verk genom tiderna. Erfarenhetspedagogiken fungerar så att 

eleverna får använda språket funktionellt istället för i övningar, man fokuserar mer 
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på vad eleverna är i behov att lära sig, och utgår inte från en fast studiegång. 

Elevernas skrivande baseras på verkliga skrivsituationer. Om eleven till exempel skall 

öva sig i att skriva argumenterande texter, får de göra detta genom att skriva en sådan 

text och sedan skicka in den till en tidning. Arbetet sker ofta genom temaarbeten 

(Malmgren, 1996).  

Dahl (1999) menar att barn utvecklar sitt språk genom att arbeta funktionellt och 

kunskapsinriktat med svenskan. Hon skriver vidare att en utveckling av språket sker 

när det används i sammanhang som eleverna uppfattar som meningsfulla, att det 

handlar om att formella färdigheter underordnas språket i användning.  

Hösten 1998 gjordes en granskning av läs- och skrivprocesser i undervisningen av 

Skolverket (2000a), vid ämnesövergripande undervisning i alla stadier från 

förskoleklasser till gymnasieskolan (Dahl, 1999).  Granskningen visade tre olika 

miljöer för läs- och skrivprocesser, vilka kan kopplas till de tre olika svenskämnen 

som finns i dagens skola. Den första miljön kallas för A-miljön, vilken kan kopplas 

samman med det erfarenhetspedagogiska ämnet. I denna miljö arbetar man ofta med 

ämnesövergripande teman. Arbetet utgår ofta från elevernas och lärarnas 

erfarenheter och fokus ligger på samtal, skrivande, lyssnande och läsande, vilka alla 

går hand i hand. Detta arbetssätt gör eleverna delaktiga, vare sig de arbetar i 

smågrupper eller i helklass, och eftersom samtliga elever är aktiva kallas detta 

arbetssätt för flerstämmigt. En flerstämmig klassrumsmiljö förespråkas även av 

Dysthe (1996), eftersom eleverna i ett flerstämmigt klassrum lyssnar på varandra och 

därigenom kommer vidare i sitt tänkande. I denna miljö lär sig eleverna på ett bättre 

sätt att yttra sina åsikter, och genom att lyssna på varandras åsikter lär sig eleverna 

att se saker i ett helhetsperspektiv. Enligt Dysthe (1996) spelar det ingen roll vilket 

ämne det handlar om, ett språk är av största betydelse för eleverna och det gäller då 

för läraren att skapa ett samspel mellan stoffet och eleven och anpassa 

undervisningen efter detta.  

Den andra miljön är B-miljön, och i denna finner vi få inslag av ämnesövergripande 

arbeten, däremot förekommer det inom enskilda ämnen vissa temastudier. Denna 

miljö ses som tvåstämmig, vilket innebär att det bara är två som pratar åt gången (till 

exempel lärare och elev). Arbetssättet inom denna form och miljö utgår ofta från 

reproduktioner av vad andra redan skrivit eller sagt, till exempel genom att arbeta 
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med litterära verk, och kan kopplas samman med det litteraturhistoriska 

svenskämnet.   

Den tredje och sista miljön kallas för C-miljön, och här fokuserar man på varje ämne 

för sig. Man utgår inte från lärarnas och elevernas erfarenheter, utan det mesta av 

lärandet är styrt av olika läromedel. Detta arbetssätt kan kopplas samman med 

färdighetsämnet, och ger enligt Dahl (1999) inget stöd för elevernas kontinuerliga läs- 

och skrivutveckling.  

Det erfarenhetspedagogiska svenskämnet må vara i minoritet, men det är där 

utvecklingsmöjligheterna finns. Det inser fler och fler lärare på olika håll i landet. 

I det svenskämnet finns eleverna som häpnar och förundras över vad de ser, 

behovet av samtal och diskussioner, komma åt kärnan i problemet eller svara på 

frågorna, lusten att berätta, utmaningarna att ta ställning. Saken, 

kommunikationen, den estetiska gestaltningen blir hörnstenarna i 

arbetsprocessen.   (Dahl, 1999 s. 42) 

 

2.3 Svenskämnets roll 
 

Svedner (1999) skriver att skolan består av ämnen, och det har den gjort i alla tider, 

oavsett om det handlar om modersmål, musik eller till exempel svenska. Men ofta 

riktas kritik mot detta sätt att se på skolan. Kritikerna menar att verkligheten inte är 

uppdelad i ämnen, och då borde även skolan sträva mot att inte vara det, eftersom 

detta ger eleverna en bättre verklighetsuppfattning.  

Ett sätt att arbeta på för att ge eleverna en bättre verklighetsuppfattning är enligt 

Svedner att arbeta med ämnesövergripande arbetssätt. Men vad ska då svenskämnet 

ge eleverna? Svedner ger en övergripande beskrivning av vad svenskämnet är och 

dess innehåll. Han beskriver svenskämnet som ett antal ambitioner som kan 

kombineras på olika sätt; till exempel för att utveckla elevernas språkförmåga och 

litteraturkunskaper. Vidare skriver Svedner att eleverna genom litteraturen skall få 

kunskaper att kunna tolka mänskliga idéer, problem och livskunskap, alltså ge 

eleverna kunskap att möta verkligheten. Utifrån detta menar Svedner att det är 

möjligt att arbeta med svenskan på olika sätt för att nå detta mål: 
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I litteraturläsningen finns språkiakttagelser med, när man arbetar med en text 

kommer talande och skrivande in som naturliga bearbetningsredskap och så 

vidare.   (Svedner 1999:18) 

Lpo94 betonar att språket och dess betydelse inte bara är ett redskap för 

kommunikation, utan också för identitet och som tankeredskap. Man kan alltså säga 

att det som betonas är språket och litteraturen som sägs vara ämnets centrala delar.  

Även i Lpf94 står det att språk och litteratur är ämnets huvudinnehåll.  

Svedner (1999) beskriver hur svenskämnet har förändrats från att bestå av olika 

ämnesdelar till att vara mer som en helhet. Det som är viktigt inom svenskan är enligt 

Svedner (1999) att eleverna får använda språket så mycket som möjligt, vilket innebär 

att de i många olika situationer får läsa, tala, lyssna och skriva. Det är alltså viktigt att 

läraren ser till att skapa situationer där språket används i olika syften, eftersom detta 

ger eleverna en bättre inblick i hur språket bör användas. Men det är inte bara i 

svenskan som denna språkutveckling skall ske. Språket används av lärare i alla ämnen 

genom instruktioner, gensvar och handledning. Men Svedner menar att det i skolans 

värld tyvärr finns en tendens att lägga allt ansvar på svenskämnet som givetvis har ett 

huvudansvar men inte ensamt kan ge eleverna de kunskaper de behöver för att 

utveckla sin språkliga förmåga. Detta finns även att utläsa i Lpo94: 

Inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling, men 

alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets 

betydelse för lärande. 

Skrivandet är ytterligare någonting som Svedner (1999) tar upp.  Han menar att det 

inte bara bör ingå i svenskan, utan även i andra ämnen, eftersom det är det ständiga 

skrivandet som leder till att eleverna utvecklas. Det är viktigt att skrivandet får en 

tydlig helhet, till exempel genom att användas vid temaarbeten.  

 

2.4 Arbetsformer och arbetssätt 
 

Enligt Arfwedson och Arfwedson (1992) kan samarbetet lärare emellan se ut på flera 

olika sätt. Alla sätt kräver olika former av planering och har olika förutsättningar för 

att fungera. De ger tre exempel på hur arbetsfördelningen kan se ut: 
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– Delat ämnesinnehåll. Vid detta arbetssätt tar varje medverkande lärare hand om 

sitt huvudavsnitt. Förutsättningen är att detta fungerar för det aktuella 

arbetsområdet, att eleverna har god kontakt med alla inblandade lärare och att 

lärarna vill hålla sig inom gränsen för det egna ämnesområdet. Vid planeringen läggs 

fokus på att samordna de olika avsnitten och på hur tiden skall disponeras. 

– Uppdelning av arbetsuppgifterna. Här arbetar lärarna tillsammans med samma 

moment, men har olika ansvarsområden i klassens arbete. En lärare kan ansvara för 

ledningen i klassrummet, till exempel redovisningen av momentet eller hur eleverna 

skall arbeta med det. En annan lärare ansvarar för att organisera hela momentet, tar 

fram arbetsmaterial och ser till att allting fortlöper utan problem, medan den tredje 

är huvudansvarig för den individuella handledningen av eleverna. Även här måste 

arbetssättet passa för arbetsmomentets innehåll. Det är även lämpligt om lärarna har 

olika kompetenser, eftersom det är viktigt att varje lärare har kompetens för just sitt 

ansvarsområde. Då det gäller planeringen bär varje lärare ansvaret för att just den 

egna arbetsuppgiften blir väl genomförd. Det är dock fortfarande viktigt att man 

tillsammans diskuterar planeringen för arbetsmomentet, eftersom man arbetar mot 

samma mål med uppgiften. 

– Periodisk delning: Alla medverkande lärare är ansvariga för huvuddelen i olika 

arbetsområden eller olika klasser. När läraren inte är huvudansvarig för det aktuella 

området bidrar denne ändå med sina kunskaper och erfarenheter och finns med i 

klassen. Det här arbetssättet lämpar sig då det av olika organisatoriska skäl inte går 

att samarbeta fullt ut, eller om varje lärare känner att de vill vara mer ansvariga för 

just en klass. Det passar alltså även bra om flera klasser arbetar med samma tema vid 

samma tidpunkt. Vad gäller planeringen för detta arbetssätt kommer huvudansvaret 

att gå runt i gruppen av medverkande lärare, eftersom varje lärare får ta mer ansvar 

då just denne är ansvarig för huvuddelen av arbetsområdet. 

Dessa beskrivningar kan sedan varieras i det oändliga, eftersom arbetet hela tiden 

måste anpassas till flera olika faktorer, skriver Arfwedson och Arfwedson (1992). 

Omständigheter som har betydelse för arbetssättets genomförande kan till exempel 

vara antalet medverkande lärare och klasser, klassernas sammansättning och behov, 

schemaläggning och lärares övriga ansvarsområden. 
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Krantz och Persson (2001) förklarar att ett ämnesintegrerat arbetssätt inte behöver 

betyda att lärarna måste frångå styrdokumenten som styr undervisningen i det egna 

ämnet. Om alla lärare läser kursplaner till fler ämnen än det som de själva undervisar 

i, kommer de att upptäcka många likheter med den som beskriver det egna ämnet, de 

kommer alltså att finna gemensamma drag mellan ämnena. Detta gör att flera dörrar 

öppnas för samarbeten över ämnesgränserna. Därför, skriver Krantz och Persson, är 

arbetssättets möjligheter inte begränsade av de offentliga dokumenten som läraren 

måste följa, utan snarare av elevernas och lärarens förmåga att se möjligheter före 

svårigheter.  Om lärarna blir mer insatta i flera olika kursplaner kommer detta 

förhoppningsvis även leda till att eleverna ser och förstår sammanhanget mellan det 

de lär sig i de olika ämnena, vilket förmodligen även gör att de kan återkoppla den 

teoretiska kunskapen till den egna verkligheten. Ett annat sätt att bygga broar mellan 

olika ämnen är att ta ett problem som är aktuellt just idag och sedan utgå från det och 

koppla samman det med kursplanerna. Då får lärarna hitta sätt att lyckas koppla 

samman detta med flera olika kursplaner, för att komma på hur de skall kunna bygga 

upp ett arbetsmoment för den ämnesövergripande undervisningen. Det är också 

viktigt att förstå att det inte är hur många ämnen som ingår i samarbetet som är 

viktigt, utan att hitta ett samarbete som fungerar för både lärare och elever samtidigt 

som det ger en kunskap som är bredare än den som ett enskilt ämne klarar av att ge 

eleven på egen hand (Krantz och Persson, 2001: 25-27). 

När det gäller själva planeringen av arbetsmomenten ger Krantz och Persson (2001) 

även konkreta exempel. Det viktigaste vid ämnesövergripande samarbete är att det 

arbetsmoment (problem) som man skall arbeta med är problemorienterat istället för 

skolämnesorienterat. Detta är viktigt eftersom ett skolämnesorienterat problem ofta 

gör att läraren och eleverna knyts alltför hårt till läroboken, och att all information 

knyts till denna, vilket gör att de kan känna sig begränsade. Ett problemorienterat 

tema gör däremot att ämnesgränserna suddas ut, och att både elever och lärare måste 

finna andra vägar än läroböcker för att hitta information och lösningar. Som exempel 

ges arbete med laddade ord, såsom ”mobbning” eller ”förräderi”. Båda dessa exempel 

är bra eftersom det är något som eleverna känner till eller kanske till och med har 

erfarenhet utav, vilket gör att det är lättare för dem att relatera och därmed förstå och 

komma igång med arbetet. När det handlar om språkutveckling hos eleven finns det 

goda skäl att hela skolan ska sträva efter att skapa en språkutvecklande miljö. För att 

skapa dessa situationer gäller det att språket används i syfte att söka kunskap både 
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muntligt och skriftligt och i olika situationer och i olika verksamheter (Skolverket 

2002). 

Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver om vad läraren skall tänka på när det 

gäller bedömning. De ger exempel på två olika slags bedömning. Det ena handlar om 

att bedöma vad eleverna kan vid ett visst tillfälle, och utgår från skriftliga prov, vilket 

kallas summativ bedömning. Den andra formen av bedömning kallas formativ 

bedömning, och den uppmuntrar till bedömning för lärande, det vill säga att den 

följer elevernas läroprocess.  

 

2.5 Bedömning 
 

När det gäller bedömning inom svenskämnet menar Svedner (1999:160) att ämnet 

kan delas upp i olika områden, till exempel kunskaper, färdigheter, attityder och 

beteenden, men bedömningen skall resultera i ett betyg som sammanfattar elevernas 

utveckling inom svenskämnet som helhet.  

När det handlar om bedömning av ämnesövergripande projekt gäller det för lärarna 

att införa mer formella ämneskriterier för varje tema eller projekt så att det skapas en 

överblick över vilka ämnen som skall betygsättas (Skrovset och Lund, 2000). För 

lärarna innebär detta arbetssätt att man bör ha en god förståelse för läroplaner och 

goda ämnesinsikter. Det är även viktigt att det finns en god kommunikation mellan 

lärarna. 

 

2.6 Vad säger läroplanerna om ämnesövergripande 

arbetssätt? 
 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet som kom 1994 (Lpo94) 0ch 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna som även den utkom 1994 (Lpf94), vilka ska 

styra skolans verksamhet, anges att eleverna ska få en undervisning i vilken 

innehållet betonar helhetsuppfattning och ger dem möjlighet att få en 

sammanhängande bild över kunskapsformer, bild och stoff. Detta beskriver även 
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Brodow (1996) som en viktig del av skolans uppdrag. I Lpo94 och Lpf94 anges det att 

det är viktigt att ge eleverna ett övergripande perspektiv och att göra dem medvetna 

om att språk och lärande är beroende av varandra. Eleverna ska vara medvetna om 

sin språkliga förmåga och att en fördjupad sådan leder till att kommunicera sin 

kunskap. 

 Skolan ska ge eleverna möjlighet att utvecklas och detta ska uppnås genom varierade 

arbetsformer och innehåll. Vidare står att detta på ett bra sätt förbereder eleverna 

inför arbetslivet (Lpo94 2006:10). I Lpf:94 anges; 

Utvecklingen i yrkeslivet innebär bland annat att det behövs gränsöverskridanden 

mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som 

andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och 

arbetsorganisation.   (Lpf94 2006:5) 

 

2.7 Vad innebär arbetssättet för läraren? 
 

Ämnesövergripande arbetssätt innebär att lärarna kan samarbeta tillsammans med 

såväl planering, undervisning, bedömning och utvärdering (Sandström, 2005). Med 

andra ord innebär ämnesövergripande arbetssätt mindre ensamarbete för läraren.  

Holmqvist (2006) skriver att arbetssättet ofta beskrivs som ett mer givande 

arbetssätt när lärarna tillsammans får arbeta och planera än när de arbetar enskilt. 

Norberg Brorsson (2007b) skriver att det uppstår en dialog där lärarna tillsammans 

kommer fram till vad som kan ses som goda facktexter i både de olika ämnena såväl 

som i de olika årskurserna när lärare i flera olika ämnen samarbetar. Sandström 

(2005) skriver att en speciallärare uttryckte sig angående ämnesövergripande 

arbetssätt med följande ord: ”när arbetet förändrades från ämnesorganisering till 

ämnesövergripande arbetslag var det som att få en vinstlott på äldre dar. Allt blev 

lättare och roligare” (2005:41). 

Eleverna får använda olika sätt att arbeta på, vilket i sin tur gör deras arbete mer 

varierat då flera lärare arbetar tillsammans och provar nya arbetssätt, menar  

Arfwedson och Arfwedson, 1992).  I Lpo 94 står det just att skolan i sitt arbete skall 
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komponera en blandning av olika innehåll och arbetssätt, allt för att varje elevs olika 

behov ska tillgodoses och för att ge dem en chans att utveckla sina kunskaper. 

 

2.7.1 Fördelar med ämnesövergripande arbetssätt och 

fördelarna det ger svenskämnet 
 

I en diskussion som Johansson (2002) har haft tillsammans med flera andra lärare 

framkom det hur dessa ser på kunskap och lärande. En punkt som lärarna var 

överens om var att det för eleven är viktigt att kunna se sitt kunnande i ett bredare 

perspektiv, i ett sammanhang. För att eleven skall ha en möjlighet att utnyttja sitt 

kunnande och även vidareutveckla det, måste sammanhanget vara meningsfullt, 

eleven måste förstå varför eleven ska göra uppgifterna, och varför de utförs just på 

detta sätt. Det är alltså viktigt att förklara för eleven vad som är målet med uppgiften. 

Lärarna tyckte att de kunskaper som eleven får i skolan också skall kunna gå att 

använda i livet utanför skolan, i vardagliga beslut, kommande yrken eller vidare 

studier. Detta återfinns i Lpf94 där även det står att eleven är beroende av att se 

samband i undervisningen och chans till en överblick av den för att kunna få en 

bredare kunskapsutveckling (2006). I Lpf94 står det även att om eleven skall kunna 

utvecklas i arbetslivet krävs att denne är medveten om både sina egna såväl som 

andras kunskaper och kompetenser. Dessutom behöver de i yrkeslivet kunna se 

uppgifter i ett större sammanhang, hur just deras uppgift hör samman med helheten 

på arbetsplatsen.  

När eleven går ut skolan skall han/hon behärska olika genrer och det är enligt 

Skolverkets kursplaner (2000) upp till varje ämne att se till att genrekunskaperna 

uppfylls. Det kan vara värt att notera att skrivande sker i alla ämnen, och att det går 

att utläsa i kursplanerna för grundskolan att det i såväl naturorienterade som i 

samhällsorienterade ämnen i princip ställs samma krav på skrivandet. I kursplanen 

för de naturorienterande ämnena (Skolverket 2000b) återspeglas hur viktigt 

skrivandet är för lärandet då det står att eleven stärker sin förmåga att se mönster 

och strukturer genom att bland annat använda sig av ett muntligt och skriftligt 

arbetssätt. För de samhällsorienterande ämnena står det i kursplanen (Skolverket, 

2000 (b) att redovisningsformerna kräver en god skriftförmåga eftersom denna 
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hjälper eleverna att omvandla kunskapen till något de kan använda i vardagen. Det 

ställs med andra ord liknade krav på eleven i de olika ämnena för att uppnå betyget 

godkänt. Men trots att ett skrivande sker i alla ämnen kan det finnas en risk för att 

svenskläraren vid ett ämnesövergripande arbetssätt får rollen som 

hjälpgumma/hjälpfarbror och endast finns till för att rätta elevernas skriftliga språk. 

Men Norberg Brorsson (2007c) skriver att lärare har kunskaper om termer inom det 

egna ämnet, och därför bör även alla lärare i arbetslaget vara delaktiga när det 

kommer till bedömningen av elevernas skrivande. Svensklärarens uppgift vid ett 

ämnesövergripande samarbete blir då att bidra med kunskaper om text- och 

skrivstrategier som kan ses som mer generella (Norberg Brorsson, 2007b).  

Ett problem som svensklärare ofta stöter på men som kan lösas med 

ämnesövergripande arbetssätt är att skrivande i skolan oftast inte sker i verkliga 

skrivsituationer. Eleverna känner ofta att de skriver bara för skrivandets skull, de har 

svårt att se helheten. Men vid ämnesövergripande arbetssätt där flera ämnen ingår 

kan innehållet i elevernas texter varieras mer och därmed också bli mer intressant för 

eleverna eftersom de då enklare kan se en mening med skrivandet. Skrivande i flera 

olika ämnen kräver att eleverna har stor genremedvetenhet och att de i varje ämne 

kan sätta sig in i vad som krävs för att göra texten kontextobunden (Norberg 

Brorsson 2007). 

Dysthe (1996) skriver om fördelarna med projektarbete som arbetsform utifrån de 

språkliga aspekterna. Hon menar att detta arbetssätt ger plats åt eleven att använda 

språket på olika sätt.  I ett projektarbetes olika faser ges ofta utrymme att skriva och 

samtala vid flera olika tillfällen. Projektarbete är även fördelaktigt då det gynnar 

situationer där språket används funktionellt, till skillnad från de annars i skolan så 

vanliga konstlade övningssituationerna. Dysthe beskriver projektarbete som en av de 

mest flerstämmiga inlärningsstrategierna, eftersom det ger eleverna möjlighet till ett 

gott samspel mellan flera olika muntliga och skriftliga genrer. 

 

2.7.2 Vad innebär arbetssättet för arbetslaget? 
 

Arfwedson och Arfwedson (1992) skriver om problem och möjligheter som kan 

uppkomma då man arbetar i arbetslag. Eftersom det i ett arbetslag ingår flera olika 
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personligheter, finns där även olika metoder och arbetssätt, och varje individ måste 

få plats för sitt arbetssätt. Ett sätt att lösa detta är genom att inte utgå från att lärarna 

ska komma överens om hur de ska arbeta, utan snarare att de ska lära sig av 

varandra. På det sättet kan man få fram det bästa av alla metoder, och därmed 

förhoppningsvis även en metod som fungerar bra vid de tillfällen då de ska arbeta 

tillsammans med samma arbetsmoment. Detta är viktigt för lärarna, eftersom de kan 

komma på nya, utvecklande sätt att arbeta på. Arfwedson och Arfwedson skriver även 

att det är positivt om inte alla arbetslag på skolan arbetar på samma sätt, till exempel 

vid temaarbeten, eftersom det kan göra att eleverna då får arbeta på samma sätt med 

alla arbeten. Förekommer det olika arbetssätt i olika arbetslag finns det en stor chans 

att lärarna provar andra arbetssätt än just de som de själva är vana vid (Arfwedson 

och Arfwedson 1992). 

Skolan skall i sin undervisning skapa utrymme för flera olika kunskapsformer, 

eftersom de tillsammans skapar en helhet. Därför är det viktigt att olika pedagogiska 

synsätt kan mötas i skolan så att de tillsammans kan berika och utveckla elevernas 

kunskaper (Lpo94). 

 

3 Metod och material  
 

I detta kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga för att få svar på de forskningsfrågor 

som undersökningen utgår ifrån. Därefter följer själva resultatdelen. I sin 

undersökning skall forskarna enligt Stukát (2005) göra jämförelser, visa intressanta 

utfall och förklara för läsaren vilka resultat man har nått fram till. Stukát skriver även 

att det inte finns några exakta svar på hur resultaten skall redovisas i en kvalitativ 

studie, men att riktlinjen bör vara att göra resultaten så begripliga och övertygande 

som möjligt för läsaren.     

Stukát (2005) menar att när forskaren väljer metod för sin undersökning är det 

viktigt att valet noga tänks igenom, eftersom den metod som känns bäst kanske inte 

är den som passar allra bäst. Alla problem kan inte lösas med alla metoder, och enligt 

Stukát är valet av metod avgörande för resultatet. Detta förklarar Stukát med att 

forskaren kommer att få olika typer av information beroende på vilka frågor han eller 
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hon ställer. Även formuleringen av frågorna har en avgörande roll för 

undersökningens resultat. Forskaren bör använda sin kreativitet för att få fram ett 

bra arbetssätt för att de frågor som ställs vid undersökningen skall få givande svar. 

Det kan också vara bra att använda sig av olika metoder för att kunna belysa sitt 

problem utifrån flera olika perspektiv. Detta kan leda till en mer grundlig 

undersökning av problemet.  

För att läsaren skall kunna förstå vad som framkommer i undersökningen krävs det 

enligt Stukát att forskaren tydligt måste lägga fram undersökningens grundläggande 

problem och förklara och utveckla eventuella begrepp som förekommer i texten. För 

att forskaren skall kunna nå fram till ett resultat i sin undersökning måste den 

insamlade informationen analyseras, tolkas och bearbetas. Detta kan med fördel 

göras genom att omformulera problemet till forskningsfrågor som sedan besvaras av 

undersökningen, vilket naturligtvis måste ses som själva målet med undersökningen.  

Det är viktigt att ha en detaljerad beskrivning och motivering av metoden, eftersom 

resultatet av undersökningen varierar med valet av metod. 

 

3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur och varför svensklärarna väljer att 

arbeta med ämnesövergripande arbetssätt där flera ämnen än svenska ingår, men 

även vilken roll svenskämnet får i detta samarbete. Kvalitativ forskningsstrategi 

ansåg vi vara den strategi vi ville arbeta med, eftersom Denscombe (2000) skriver att 

kvalitativ forskning är djupgående och anpassad efter småskaliga, täta beskrivningar 

av skeenden. Kvantitativ forskningsstrategi bygger på siffror och resultaten läggs 

fram genom tabeller eller diagram, vilket inte passar undersökningen. Eftersom den 

undersökning som denna uppsats baseras på är relativt liten finner vi att det finns en 

möjlighet för fördjupning i det insamlade materialet, och att det då helt enkelt passar 

bättre med en kvalitativ metod. Vidare skriver Denscombe att vid en kvalitativ 

forskningsstrategi ligger fokus på ord istället för siffror, och därför har vi valt att 

använda oss av intervjuer för insamling av material. 
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3.2 Urval och datainsamlingsmetoder 
 

Undersökningen har valts att genomföras med nio svensklärare, men även lärare med 

annan ämnesinriktning som arbetar med eller har erfarenhet av ämnesövergripande 

arbetssätt. Vissa av lärarna har inte så mycket erfarenhet av detta arbetssätt, medan 

andra har arbetat desto mer med det. Resultatet är baserat på intervjuer. Eftersom 

detta är en relativt småskalig undersökning har fokus lagts på intervjuer med lärare 

som har erfarenhet av ämnesövergripande arbetssätt där svenskan ingår, för att få en 

bild av hur ämnesövergripande arbetssätt med fokus på svensklärarens roll kan se ut 

i dagens skola. Anledningen till begränsningen till enbart intervjuer är att detta 

ansågs vara det bästa sättet för oss att få den information som behövdes för att kunna 

genomföra undersökningen. 

Nio lärare från olika skolor visade intresse för att delta i undersökningen. Detta val av 

informanter kallas av Denscombe (2000) för ett tillfällighetsurval och passar bra vid 

just denna typ av undersökning. Då vi ville att lärarna skulle få en tydlig bild av vår 

studie beskrev vi vår undersökning och dess syfte kortfattat i det missivbrev (bilaga 1) 

som vi delade ut. 

De intervjuer som genomfördes kom att se olika ut, helt beroende på informanternas 

möjligheter till att avsätta tid för en intervju. Samtliga intervjuer var dock 

semistrukturerade intervjuer, vilka enligt Denscombe (2000) är relativt fria eftersom 

frågorna inte behöver ställas i en specifik ordning utan de kan tas upp i den ordning 

som blir mest naturlig för intervjun. Frågorna är även utformade så att forskaren 

skall kunna ställa följdfrågor och den som blir intervjuad kan utveckla sina tankar 

vilket ger en bättre överblick över ämnet. De sex första intervjuerna var utformade 

som typiska intervjuer där vi ställde frågor och informanterna svarade, en intervju 

skedde via mejlkontakt. Den sista intervjun utformades mer som ett djupgående 

samtal mellan oss och två informanter där dessa talade mycket fritt om 

arbetsmetoden utifrån de frågor som ställdes . 

Vid utformningen av intervjufrågorna valdes relevant litteratur som utgångspunkt. 

Förhoppningarna var att intervjufrågorna skulle lyckas inkludera syfte, 

forskningsfrågor och ämnesområde för att vi skulle kunna sammanställa ett relevant 

resultat. 
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Då planeringen av intervjuerna med informanterna genomfördes uppskattades att 

intervjuerna skulle ta 30-45 minuter. Eftersom Stukát (2005) poängterar vikten av 

att intervjun skall kunna ske ostört och att både forskaren och informanten ska känna 

sig trygga, valde vi att hålla intervjuerna på informanternas arbetsplats. Detta tror vi 

gjorde att informanterna kände sig bekväma och det förenklade även för dem då de 

inte behövde förflytta sig någonstans för att medverka vid intervjun. Valet av rum 

överläts till informanterna, eftersom de bäst visste vart intervjuerna skulle kunna 

genomföras utan störande moment. 

Intervjufrågorna var uppdelade i tre olika delar även om det i en semistrukturerad 

intervju inte är ett måste att följa en viss ordning, för att ge en bättre överblick om 

vilka frågor som lämpligen skulle ställas. Den första delen kan ses som en inledande 

del där lärarens kön, ålder och år i yrket efterfrågas. Den andra delen innehöll frågor 

om deras syn på och erfarenhet av ämnesövergripande arbetssätt för att få en 

överblick över deras inställning till arbetssättet och i vilken utsträckning de kommit i 

kontakt med denna form av undervisning. Den tredje och sista delen behandlar själva 

svenskämnets del av och relevans för samarbetet. 

Intervjuerna bandades eftersom det mänskliga minnet enligt Denscombe (2000) är 

ett opålitligt forskningsinstrument och människan tenderar att glömma bort eller 

förvränga innehållet i intervjuerna. Att använda sig av bandade intervjuer är 

fördelaktigt eftersom andra forskare kan ta del av materialet och det ger även en bra 

dokumentation. 

Intervjuerna skedde på informanternas arbetsrum. De rum som användes valdes av 

informanterna. Intervjuerna ägde rum vid olika tider, och även om vi räknade med 

att intervjuerna skulle ta mellan 30 och 45 minuter bokade vi alltid 60 minuter för att 

ha en relativt god marginal innan informanten behövde gå för att hinna till sin 

lektion. Under intervjun försökte vi hålla en så avslappnad ton som möjligt så att 

informanten skulle känna sig avslappnad. 

Eftersom vi båda närvarade vid intervjuerna känner vi oss lika mycket insatta i ämnet 

och vårt material. Stukát (2005) skriver att intervjuer med fördel kan utföras av två 

personer, eftersom det är större chans att någon då upptäcker information i 

informantens svar som en ensam intervjuare kanske hade undgått att upptäcka. Det 

kan enligt Stukát även vara bra att två forskare som samarbetar vid en undersökning 
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gör vissa intervjuer tillsammans, så att de strukturerar upp intervjuerna på samma 

sätt. De bör då få fram ett mer rättvist resultat. Eftersom vi inte ville att informanten 

skulle uppleva det som att vi pratade i munnen på varandra, bestämdes att en av oss 

skulle genomföra intervjun, och den andra enbart närvara. Vem som genomförde 

intervjun varierade från gång till gång. Under intervjun som var upplagd som ett 

samtal deltog dock båda lika mycket i samtalet. 

Uppsatsens material består sammanlagt av åtta intervjuer med sammanlagt nio olika 

lärare, samt tidigare forskning som gjorts om vårt ämne.  

 

3.3 Databearbetning och analysmetod 
 

Då vi genomfört en intervju transkriberades den i sin helhet för att den skulle kunna 

sammanställas. När samtliga intervjuer hade transkriberats kodades de med ett 

fingerat namn så att informanterna skulle kunna förbli anonyma. Därefter gick vi 

igenom intervjuerna för att se vilka svar vi hade fått fram, och började därefter i 

möjligaste mån kategorisera dessa efter våra intervjufrågor. Vissa frågor besvarades 

inte av alla informanter, medan andra frågor besvarades av samtliga. 

 En första uppdelning av informanternas svar skedde utifrån intervjufrågorna, 

eftersom vi på detta sätt kände att vi fick med all relevant information från 

informanterna. I nästa skede delades svaren in med utgångspunkt från de 

forskningsfrågor som undersökningen utgick ifrån, och efter det jämförde vi 

intervjusvaren med den tidigare forskning som vi använt oss av. Genom att jämföra 

intervjufrågorna med den tidigare forskningen kunde vi få fram de slutgiltiga 

rubrikerna och resultaten. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 
 

För att motivera tänkandet och de val som gjorts för undersökningen har vi försökt 

göra en så tät beskrivning som möjligt av undersökningen, eftersom detta, enligt 

Stukát (2005), kan övertyga läsaren om att tillvägagångssättet var det bästa för 



  
 

 18 
 
 

undersökningens syfte. Detta kan då höja reliabiliteten, vilket enligt Stukát är ett 

uttryck för hur tillförlitligt det mätinstrument som använts för undersökningen är. 

Stukát beskriver feltolkning av frågor och yttre störningar som exempel på 

reliabilitetsbrister som vanligt förekommande i undersökningar. För att undvika 

detta förbereddes informanten genom en noga beskrivning av hur intervjun skulle 

genomföras och det gav även en grundlig beskrivning av själva undersökningen. 

Om reliabiliteten brukar beskrivas som ett mätinstrument, kan validiteten närmast 

beskrivas med hur bra mätinstrumentet faktiskt mäter.  För att uppnå detta vägdes 

den relevanta in litteraturen in när intervjufrågorna konstruerades. Detta gjordes för 

att kunna besvara forskningsfrågorna. 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 
 

Vid genomförandet av undersökningen har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

(1990) fyra grundläggande individskyddskrav, vilka ingår i de forskningsetiska 

principerna. Informationskravet är det första kravet och det innebär att forskarna 

måste informera informanterna om syftet och innehållet med undersökningen och att 

deltagandet är frivilligt från deras sida. Därefter följer samtyckeskravet vilket innebär 

att informanterna skall ha lämnat ett godkännande om sin medverkan i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet innefattar informantens garanti till att få 

förbli anonym. Detta innebär att all information om informanten skall förvaras så att 

enbart forskarna kan ta del av uppgifterna. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet, vilket hänvisar till vikten av att alla insamlade uppgifter om 

informanten enbart får användas av undersökningens forskare. 

Vi har efterstävat att uppnå Vetenskapsrådets rekommendationer genom att inför 

intervjuerna dela ut ett missivbrev till varje informant där undersökningen och dess 

syfte beskrevs. Vidare informerades informanterna om sina rättigheter inför 

deltagandet och att deras deltagande var frivilligt, vilket innebar att de när som helst 

kunde avbryta intervjuerna eller ångra sig i efterhand. Särskild vikt lades vid att 

informanterna skulle få vara anonyma och de informerades även om att materialet 

enbart skulle användas för undersökningens syfte. 
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4 Resultat och analys 
 

Vi har valt att i detta kapitel redovisa resultatet av varje intervju för sig genom att 

kortfattat sammanfatta dem i en matris och genom att ge en kort sammanfattning av 

det som vi anser vara de viktigaste resultaten. Detta har vi valt att göra eftersom vi 

anser att det ger en tydligare bild över de resultat som kommit fram till i 

undersökningen.  Vi kopplar sedan samman våra resultat med den tidigare forskning 

som anges i kapitel 2 och analyserar dessa.  

Varje informant har fått ett fingerat namn eftersom de på detta sätt tillåts vara 

anonyma, samtidigt som det är enklare att följa med i en text om personen anges med 

namn istället för exempelvis ”lärare 1” eller ”lärare 2”. Ett längre referat av samtliga 

intervjuer återfinns i bilaga 4.  

 

4.1 Sammanfattning av matris 
 

De viktigaste resultaten som framkom i undersökningen är att de flesta av de 

deltagande lärarna valt att arbeta ämnesövergripande eftersom de anser att detta är 

det arbetssätt som är mest rättvist gentemot eleverna. En annan viktig aspekt som 

framkommit är att upplägget av arbetssättet hos lärarna sker genom tema- eller 

projektarbeten, tidsperioden för dessa arbeten kunde dock variera. Samtliga projekt 

har varit relativt småskaliga.  

Alla lärare utom en gör en gemensam planering över det gemensamma arbetssättet, 

och samtliga lärare anser att svenskämnet är viktigt för eleverna och för att 

samarbetet ska vara intressant. Av de lärare som har kommenterat bedömning 

föredrar de flesta en gemensam sådan.  

Lärarnas svar redovisas i kolumner uppifrån och ner i tabellen.  
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4.2 Varför ämnesövergripande arbetssätt? 

 
Ett ämnesövergripande arbetssätt är enligt Krantz och Persson (2001) viktigt, då det 

ger eleverna en bredare kunskap än vad det är möjligt att ge dem då de studerar alla 

ämnen enskilt, eftersom arbetssättet lär eleverna att se sambandet mellan stoffet och 

de olika ämnena. Vid intervjuerna framkom det dock att lärarna väljer att arbeta 

ämnesövergripande av olika anledningar. Av de lärare som har arbetat med 

ämnesövergripande arbetssätt, uppger Leif, Kasper, Johannes, Stina och Kalle att 

detta arbetssätt är mest rättvist gentemot eleverna, då dessa får se hur ämnena 

hänger samman, och eleverna får då en mer riktig verklighetsuppfattning. Detta 

stämmer överens med det som de ovan nämnda författarna skriver om att kunskapen 

blir som en hel kunskap istället för flera kunskaper uppdelade i olika ämnen. 

Ämnesövergripande arbetssätt är det ultimata, eftersom verkligheten inte är 

uppdelad i ämnen, borde därför inte heller skolan vara det. De förklarar att 

ämnesövergripande arbetssätt bör ses som en av skolans grundpelare, eftersom det 

ger eleverna en rättvis bild av hur verkligheten ser ut. Författarna skriver även att om 

lärarna sätter sig in i flera olika ämnens kursplaner, kommer det att leda till ett bättre 

samarbete, och eleverna har då större chans att se sammanhanget mellan ämnena 

med det de arbetar med (Krantz och Persson, 2001 och Svedner, 1999). Om eleverna 

lär sig att se sammanhanget mellan olika ämnen kommer de att lättare kunna knyta 

an den teoretiska kunskapen till det verkliga livet. Detta arbetssätt är möjligt att 

genomföra inom samtliga ämnen, eftersom ämnesövergripande arbetssätt ger 

eleverna en sammanhängande bild över hur stoffet hänger samman och att detta ger 

eleverna en möjlighet att utvecklas. Detta skall ske genom varierade arbetsformer och 

innehåll och leder på lång sikt till att eleverna förbereds inför arbetslivet. Det är 

viktigt att eleverna lär sig att se sammanhanget i det de lär sig i de olika ämnena. De 

måste även lära sig att utveckla sina kunskaper för att sedan kunna använda dessa 

utanför skolan (Krantz och Persson, 2001, Arfwedson och Arfwedson, 1992, Brodow, 

1996, Lpo94, Lpf94 och Johansson, 2000). 

Ulrika har enbart erfarenhet av ämnesövergripande arbetssätt från sin VFU, så hon 

har inte arbetat ämnesövergripande på egen hand. Hon förklarar detta med att det 

vore svårt att nå ett samarbete då det i hennes arbetslag arbetar så många olika 
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lärare. Detta är intressant, med tanke på vad Krantz och Persson (2001) skriver om 

att en av de bidragande orsakerna till att det ämnesövergripande arbetssättet 

begränsas, är eleverna och lärarnas oförmåga att se möjligheter istället för 

svårigheter. Tomas menar att det var eleverna själva som ville arbeta på ett 

annorlunda sätt.  

Ämnesövergripande arbetssätt innebär enligt Sandström (2005) att lärarna ges till 

möjlighet till samarbete. Detta innebär då mindre ensamarbete för lärarna, skriver 

Holmqvist (2006). Att slippa alltför mycket ensamarbete uppger Gudrun, Kalle och 

Maria som anledning till att arbeta ämnesövergripande.  

 

4.3 Hur arbetar lärarna ämnesövergripande? 
 

Leif och Kasper arbetar tillsammans med projekt. Då de möter eleverna i årskurs ett 

frångår de ofta det styrda schemat helt och hållet. Dagarna delas istället upp i hela 

block, då eleverna får arbeta med temat hela dagen. Även Stina arbetar efter denna 

modell där man delar in elevernas dagar i block. Hon poängterar även att hon anser 

det viktigt att inte bara låta eleverna arbeta i grupper, utan att läraren även måste få 

se vad varje elev kan åstadkomma på egen hand. Principen med att frångå 

ämnesindelade lektioner stödjer det som Skrovset och Lund (2000) skriver om att 

undervisningen inte skall utgå från ett skolämne, utan istället använda sig av de olika 

ämnenas innehåll som ett verktyg till att lösa problemställningen som temat utgår 

ifrån.  Även Krantz och Persson (2001) skriver att ett ämnesövergripande arbetssätt 

ska vara problembaserat istället för skolämnesorienterat, eftersom den 

skolämnesorienterade undervisningen knyter eleverna för hårt till läroböckerna och 

de kan då känna sig begränsade. Ett problemorienterat tema gör istället att både 

elever och lärare måste leta sig bort från läroboken för att hitta information och 

lösningar. Detta gör även att ämnesgränserna suddas ut.  

Kalle använder sig ibland av hela temaveckor, då tillsammans med hela arbetslaget, 

men oftast sker arbetet med bara en kollega. Ulrika berättar att samtliga ämnen utom 

slöjden och idrotten var delaktiga i det ämnesövergripande samarbetet, och att varje 

tema pågick i mellan sex till åtta veckor. Holmqvist (2006) framhäver vikten av att 

ämnesövergripande samarbeten inte ska genomföras på enstaka lektioner, utan de 
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ska ses som långsiktiga projekt som utgår från ett ämne men där även andra ämnen 

inkluderas.  

Johannes beskriver det ämnesövergripande arbetssättet som sker på hans arbetsplats 

som temaarbeten där svenska och samhällskunskap ingår. Tomas berättar att hans 

samarbete med svenskläraren blev till små temaarbeten. Även Maria beskriver det 

ämnesövergripande samarbetet som ett småskaligt projekt där svenska och SO ingår. 

Gudrun anser även hon att de projekt hon varit delaktig i varit småskaliga, eftersom 

de endast involverat svenska och SO. Falkenberg och Håkonsson (2004) förklarar att 

ämnesövergripande arbetssätt utgår ifrån genom temaarbeten eller projekt, vilket 

stödjer lärarnas förklaringar av hur de arbetat ämnesövergripande.  

När eleverna får arbeta på detta sätt tillsammans med flera olika lärare och därmed 

prova på flera olika undervisningsmetoder, leder detta enligt Arfwedson och 

Arfwedson (1992) till att deras arbete blir mer varierat. Även Lpo94 behandlar detta. 

Där kan man läsa att skolan skall tillgodose varje elevs behov för att eleverna skall ha 

en chans att utveckla sina kunskaper. Detta skall göras genom att ge eleverna en 

blandning av olika arbetssätt och innehåll eftersom flera olika kunskapsformer och 

undervisningsmetoder skapar en helhet. Det är enligt Lpo94 viktigt att eleverna får se 

flera olika pedagogiska synsätt i skolan, då dessa tillsammans utvecklar elevernas 

kunskaper. I Lpo94 står det också att det är viktigt att det råder en miljö i skolan där 

olika uppfattningar både får finnas och uppmuntras. Det är viktigt att alla elever får 

känna att de och deras egna åsikter är betydelsefulla.  

På frågan om vilka ämnen som de väljer att samarbeta med svarade svensklärarna 

genomgående att de valde att samarbeta med SO/samhällskunskap, utom i de fall då 

så gott som samtliga ämnen medverkar. För matte- och NO-läraren har det varit 

samarbeten mellan honom och en svensklärare. De flesta uppger alltså att de oftast 

samarbetar med endast ett ämne och att deras projekt allt som oftast blir relativt 

småskaliga. Men enligt Krantz och Persson (2001) är det inte viktigt hur många 

ämnen som ingår i samarbetet, utan det viktiga är att det hela fungerar praktiskt för 

båda läraren och eleverna.  

 



  
 

 24 
 
 

4.4 Hur planeras det ämnesövergripande 

arbetssättet? 
 

Leif och Kasper berättar att deras planering för ett ämnesövergripande projekt alltid 

startar med en tanke som sedan utvecklas till en hel planering. Denna planering 

utvecklas sedan under tiden då de arbetar med temat, eftersom de ofta kommer på 

nya infallsvinklar på vägen. Då Stina och hennes kollegor ska starta upp ett 

ämnesövergripande projekt sker planeringen alltid under särskilda möten där 

samtliga medverkande lärare hjälps åt att ta fram planeringen. Stina anser att om 

lärarna planerar tillsammans så blir detta bättre för eleverna då dessa får färre och 

större uppgifter att arbeta med istället för flera mindre. Kalle och hans kollega har 

planeringsmöten, men planeringen sker även spontant när tillfälle ges.  

Planeringen för Ulrikas del såg ut som så att alla lärare var med vid utformningen av 

själva temat, men sedan planerade varje lärare egna uppgifter för sitt specifika ämne. 

På Johannes arbetsplats finns ingen tid avsatt för planeringen av de 

ämnesövergripande projekten, utan den sker helt enkelt i arbetsrummet då lärarna 

får tid över. Även Tomas berättar att han och hans kollegor inte hade någon tid avsatt 

för planering, men i deras fall tog de svensklärarens färdiga planering och lade till de 

övriga medverkande ämnena i den. Detta går emot det som Holmqvist (2006) skriver 

om att varje ämne måste få lika stort utrymme vid planeringen av 

ämnesövergripande samarbeten.  Det kan dock fungera, eftersom Krantz och Persson 

(2001) skriver att eftersom till exempel kursplanerna vid närmare undersökning är 

skrivna med liknande innehåll, och om lärarna sätter sig in i flera ämnens kursplaner, 

kommer de att upptäcka att flera ämnen har gemensamma drag. Detta resulterar 

även enligt Krantz och Persson i att det borde bli enklare för lärarna att samarbeta 

över ämnenas gränser. Även Maria berättar att planeringen sker när tid finns. För 

Gudrun fanns det däremot schemalagd planeringstid, lärarna i hennes arbetslag fick 

ungefär två timmar i veckan avsatt för planeringen till de ämnesövergripande 

projekten.  

Lärarnas olika sätt att lägga planeringen på stämmer överens med det som 

Arfwedson och Arfwedson (1992) skriver om arbetsfördelningen vid planeringen för 

ämnesövergripande arbetssätt.  De ger olika exempel på uppdelning av planeringen 
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och arbetsuppgifterna vid ett ämnesövergripande samarbete och skriver även att 

dessa kan varieras in i det oändliga.  

När lärarna samarbetar vid planeringen kan de lära sig av varandra, och även ta fram 

nya metoder som de kan använda sig av när de arbetar tillsammans med samma 

arbetsmoment (Arfwedson och Arfwedson, 1992).  

Stina uppger att det är svenskläraren som tar fram metoden och SO-läraren som tar 

fram stoffet. Detta stämmer inte riktigt överens med det som Krantz och Persson 

(2001) skriver om att lärarna tillsammans måste hitta vägar att lyckas få in de olika 

medverkande ämnena i planeringen. De menar att lärarna måste samarbeta för att få 

till ett bra ämnesövergripande projekt.  

 

4.5 Svenskämnet och svensklärarens roll vid 

ämnesövergripande arbetssätt  

 

Svenskämnet är enligt Leif och Kasper ett verktyg som kan användas i övriga ämnen. 

Kunskaper i det svenska språket ger fördelar när kunskaper i andra ämnen ska läras 

in. Att svenskämnet kan ses som ett verktyg överensstämmer med det som står att 

läsa i Lpo94 om att språket kan ses som ett verktyg både för kommunikation som för 

tankar som identitetsfinnande. Detta stämmer i sin tur överens med det som Dysthe 

(1996) skriver om att ett flerstämmigt klassrum är viktigt för att eleverna ska kunna 

utveckla och även våga yttra sina åsikter. Genom att alla elever får yttra sina åsikter 

och samtidigt lyssnar på andras åsikter om det de arbetar med, lär sig eleverna att se 

saker i ett helhetsperspektiv. Stina anser att svenskämnet är nödvändigt för att få 

fram själva upplägget och formen av temat. Kalle menar att svenskan måste finnas 

med i ett ämnesövergripande samarbete, eftersom det är det ämne som utvecklar 

språket, och språket är grunden för alla ämnen i skolan. Detta sätt att se på 

svenskämnet stämmer överens med Malmgrens (1996) beskrivning av svenskämnet 

som ett erfarenhetspedagogiskt ämne där man fokuserar på att eleven får använda 

språket funktionellt och utan en fast studiegång. Dahl (1999) poängterar även hon 

vikten av att barn utvecklar sitt språk genom att använda det funktionellt och 
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kunskapsinriktat med svenskan. Genom att använda språket i verkliga sammanhang 

får språket i elevernas ögon ett tydligt syfte.  

Ulrika antyder att svenskläraren är den som sitter inne med kunskaper om de 

genretypiska dragen, och att denne vid ett ämnesövergripande samarbete skulle 

kunna koncentrera sig hur eleverna har skrivit sina texter, medan hon som SO-lärare 

kan koncentrera sig på vad eleverna har skrivit. Johannes poängterar att han hyser 

en viss oro för att svenskläraren vid ett ämnesövergripande samarbete kan bli 

tilldelad rollen som hjälpgumma eller hjälpfarbror, eftersom han misstänker att 

många lärare inte tar ansvar för den språkliga delen, även om vikten av denna 

poängteras i kursplanerna för deras ämnen också. Han anser att det är 

svensklärarens ansvar att se till så att svenskämnet anses som lika viktigt och får den 

plats det förtjänar, till exempel genom att bedöma de mer generella genretypiska 

textdragen. På det viset tror Johannes att man kan få eleverna att förstå att 

svenskämnet handlar om så mycket mer än bara till exempel grammatik. För att få 

eleverna att förstå hur mycket svenskämnet rymmer, och vilket brett 

användningsområde språket har, skriver Svedner (1999) att läraren kan använda sig 

av litteraturen. Genom denna kan eleverna få kunskaper om livskunskap, 

problemlösning, och om att kunna tolka mänskliga idéer. De får då en kunskap som 

gör att de kan använda sig av språket för att på ett naturligt sätt kunna möta 

verkligheten. Svedner beskriver svenskämnet som ett antal ambitioner som kan 

kombineras på flera olika sätt, till exempel för att eleverna skall kunna utveckla både 

sin språkförmåga och sina litteraturkunskaper. Detta kan enligt Svedner göras genom 

att låta eleverna använda språket så mycket som möjligt, och på flera olika sätt. 

Genom att låta eleverna både läsa, skriva och tala, hjälper läraren eleverna att få en 

större inblick och förståelse för hur språket kan användas.  

Det som Johannes säger om att svenskläraren kan bidra med kunskaper för de mer 

generella genretypiska textdragen stämmer överens med det som Norberg Brorsson 

(2007b) och Svedner (1999) skriver om svensklärarens roll vid ett 

ämnesövergripande samarbete: att alla ämneslärare har ansvar för att elevernas 

språk utvecklas. De menar att det inte bara är i svenskan som den språkliga 

utvecklingen skall ske, utan att språket används av alla lärare bland annat genom 

handledning, gensvar och instruktioner. Författarna menar även att svenskläraren 

har det huvudsakliga ansvaret för att eleverna utvecklar sitt språk, men att det är ett 
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tungt ansvar som inte kan läggas enbart för läraren i ett ämne. Skolverket (2002) 

poängterar att hela skolan måste sträva efter att ge eleverna en språkutvecklande 

miljö. De förklarar även att ett sätt att göra detta på är att låta eleverna använda sig 

av språket både muntligt och skriftligt då de söker kunskap i olika verksamheter. 

Svedner (1999)menar att skrivandet har en viktig roll för elevernas språkliga 

utveckling, och att det inte är bara i svenskämnet som skrivandet ska ingå. Han 

poängterar även att det är viktigt att skrivandet får en helhet, vilket det får vid ett 

ämnesövergripande arbetssätt. Även Lpo94 skriver att alla lärare har ett gemensamt 

ansvar, och att alla måste vara införstådda med att väl utvecklade språkliga 

kunskaper är nödvändiga för elevernas lärande.  

Tomas förklarar sin syn på svenskämnets del vid ämnesövergripande arbetssätt som 

själva grunden i systemet. Han menar att eftersom det är svenskan som ger eleverna 

språket, så måste den finnas med för att kunna ge eleverna det de behöver för att 

kunna ta till sig det som de ska lära sig i de andra ämnena. Om eleverna inte har ett 

språk, så kan de inte heller följa med i faktaböcker eller i planeringar. Även Maria 

berättar att hon anser att språket är det viktigaste verktyget för eleverna, och att det 

framförallt är svenskämnets uppgift att ge eleverna dessa kunskaper. Gudrun håller 

även hon med om att svenskämnet är det ämne som ger eleverna de kunskaper de 

behöver för att få de språkliga kunskaper de behöver för att kunna följa med i 

undervisningen. Dysthe (1996) skriver att språket är den viktigaste beståndsdelen vid 

undervisningen, och att det inte har någon betydelse vilket ämne som undervisningen 

sker i. Hon menar att det är lärarens uppgift att hitta ett sätt för eleverna att arbeta 

där de på ett fungerande sätt kan få stoffet och språket att fungera tillsammans.  

Gudrun säger även att svenskan har fått ta lika stor del som övriga medverkande 

ämnen i de ämnesövergripande samarbeten som hon deltagit i, och att detta 

antagligen beror på att hon har sett till att det har fått lika stor plats som de övriga 

ämnena. Detta stämmer överens med det som Johannes poängterade, att det ligger 

på svensklärarens ansvar att se till att svenskan ses som lika viktig och får ta lika stor 

plats som de övriga ämnena. 
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4.6 Bedömning vid ämnesövergripande arbetssätt 
 

Bedömning kan enligt Leif och Kasper se olika ut beroende på vad man har gett 

eleverna för uppgift. Om eleverna har haft en skrivuppgift väljer lärarna ibland att 

dela upp bedömningen utifrån deras ämne men oftast försöker de att göra en 

gemensam bedömning där de läser texterna högt för varandra. De anser att en 

gemensam bedömning är mer givande och rolig att göra än en ensam bedömning. 

Stina anser även hon att en gemensam bedömning är önskvärd då målen som skrivs 

för ett tema eller projekt ska kunna följas av alla inblandade lärare, men för tillfället 

sker bedömning av var och en av lärarna som har ingått i projektet.  

Johannes tror att när ett samarbete sker mellan en svensklärare och en lärare i ett 

annat ämne så finns risken att svenskläraren får rollen att rätta alla arbeten och mer 

blir ansvarig för den språkliga delen. Detta anser Johannes inte är rätt eftersom även 

de andra lärarna har ansvaret för den språkliga utvecklingen då det även står i andra 

kursplaner än svenskan att språket ska vara korrekt. Detta stämmer överens med det 

som Skolverket (2000b, 2000c) skriver, att skrivandet är viktigt för lärandet då det 

stärker elevens förmåga att se mönster och strukturer genom både ett muntligt och 

skriftligt arbetssätt. Detta gäller både för de naturorienterade- och 

samhällsorienterade ämnena. Det får inte bli så att svenskläraren får rollen som 

hjälpgumma/hjälpfarbror, vilket Norberg Brorsson (2007b) nämner är vanligt 

förekommande. 

 Norberg Brorsson (2007b) skriver att alla inblandade lärare bör vara delaktiga när 

det kommer till bedömning av elevens skrivande eftersom de har kunskaper om 

ämnestypiska uttryck, genrer och särskilda sätt att skriva. Det gäller naturligtvis att 

lärarna har god förståelse för läroplaner och goda ämnesinsikter och att det finns en 

god kommunikation lärarna emellan, skriver Skrovset och Lund (2000).  Tomas 

anser även han att lärarna ska samarbeta vid bedömningen. Då han arbetade 

ämnesövergripande satt han tillsammans med den lärare han samarbetade med och 

läste elevernas texter för att de sedan skulle kunna diskutera sig fram till ett betyg. 

Detta kan visa på elevernas utveckling inom svenskämnet som helhet, vilket är något 

som Svedner (1999:160) förespråkar. 
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5 Diskussion  
 

Resultatet av undersökningen har visat att lärare väljer att arbeta ämnesövergripande 

av olika anledningar. Den vanligaste anledningen är dock att de anser att detta 

arbetssätt är det som ger eleverna störst chans till att få en bättre bild av hur 

samhället fungerar, samtidigt som det ger eleverna en bredare kunskap. Vi anser i 

enlighet med Svedner (1999) och Krantz och Persson (2001) att detta stämmer, och 

att ett ämnesövergripande samarbete är det ultimata arbetssättet för att ge eleverna 

en så fullvärdig utbildning som möjligt.  

Ytterligare en anledning till varför man använder sig av detta arbetssätt är enligt 

resultatet av undersökningen att läraren inte får så mycket ensamarbete. Detta 

skriver även Sandström (2005)om, och vi håller med, eftersom läraryrket annars kan 

vara ett relativt ensamt arbete då det gäller kontakten med andra lärare just under 

planering, undervisning och bedömning. Vi tror även, precis som Arfwedson och 

Arfwedson(1992) skriver, att när elever och lärare arbetar tillsammans med flera 

olika ämnen, ger det dem ett mer varierat arbete, vilket vi tycker är viktigt för att 

lyckas hålla motivationen och intresset vid liv.  

Samtliga lärare arbetar med teman eller projekt då de arbetar ämnesövergripande, 

vilket vi i enlighet med Falkenberg och Håkonsson (2004) anser är det sätt som 

ämnesövergripande arbetssätt skall genomföras på, eftersom vi menar att det är svårt 

att samarbeta fullt ut om man inte har en planering och ett mål att utgå ifrån.  

I vilken utsträckning det ämnesövergripande samarbetet sker varierar, men enligt 

Krantz och Persson (2001) är huvudsaken inte att det är många ämnen som ingår i 

samarbetet, utan att det hela fungerar praktiskt för samtliga deltagande. Vi vill dock 

tillägga att vi tror att ett ämnesövergripande samarbete där så många olika ämnen 

som möjligt ingår är önskvärt, eftersom detta än mer ger eleverna möjligheten att se 

hur olika ämnen hänger samman.  

Vi anser att samtliga lärare som deltar i samarbetet ska medverka vid planeringen av 

det, eftersom vi tror att lärarna kan lära sig av varandra. Detta stämmer överens med 

det som Arfwedson och Arfwedson (1992) skriver om att lärarna kan komma fram till 

nya arbetsmetoder då de arbetar tillsammans med samma arbetsmoment.  
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 Holmqvist (2006) skriver, att det är viktigt att varje ämne får lika stort utrymme vid 

planeringen, vilket vi håller med om. För att varje ämne ska få lika stor plats i 

samarbetet är det enligt oss viktigt att samtliga lärare är med vid planeringen. 

Eftersom flera av de olika kursplanerna liknar varandra tycker vi att många av målen 

för projekten kan vara desamma för flera av de delaktiga ämnena.  

Undersökningen tyder på att de flesta av de deltagande lärarna ser på svenskämnet 

som det ämne i ett ämnesövergripande arbetssätt som ska kontrollera elevernas 

språk och genresäkerhet. Flera av lärarna anser att språket är ett av elevernas 

viktigaste verktyg då de skall kunna ta till sig av undervisningen, eftersom de menar 

att utan språk kan man inte uttrycka sig varken skriftligt eller muntligt. Vissa av dem 

menar att svenskämnet måste finnas med vid ett ämnesövergripande arbetssätt 

eftersom det är det ämne som hjälper eleverna att utveckla sitt språk. I bland annat 

Lpo94 står det att språket är en ypperlig hjälp för eleverna att kunna kommunicera 

sin kunskap med såväl sig själva som varandra, och detta är något som vi är beredda 

att hålla med om. Vi vill dock poängtera det som Svedner (1999) skriver, att även om 

huvudansvaret för elevernas språkliga utveckling är svensklärarens, så har samtliga 

lärare i skolan ansvar för att eleverna får ett välfungerande språk. Även Dysthe (1996) 

poängterar att språket är den viktigaste ingrediensen vid undervisningen, och att ett 

fungerande språk är lika viktigt i alla ämnen. Vi tror dock att det är som Norberg 

Brorsson (2007b) skriver, att svenskläraren har mer specifika kunskaper om de 

generella genrekunskaperna än andra lärare, och att det bland annat därför kan vara 

positivt för båda elever och andra lärare om svenskläraren finns med vid ett 

ämnesövergripande samarbete.  

När det gäller bedömning vid ett ämnesövergripande arbetssätt tycker vi att lärarna 

ska samarbeta, vilket även Norberg Brorsson (2007b) skriver. Hon menar att 

samtliga lärare har kunskaper om vad eleverna ska kunna i just deras ämnen när det 

gäller till exempel ämnestypiska uttryck. Eftersom vi menar att ett 

ämnesövergripande samarbete blir bäst om samtliga medverkande lärare är med och 

utformar planeringen, så blir det även bäst om de är med vid bedömningen. Det 

gäller dock att lärarna, precis som Skrovset och Lund (2000) skriver, har kunskaper 

om olika kursplaner och att de kan kommunicera väl med varandra.  

Vi vill poängtera att svenskämnets roll vid ett ämnesövergripande arbetssätt är att ge 

eleverna de verktyg de behöver, inte bara för att kunna uppnå målen i svenskan, utan 
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även för att kunna må målen i samtliga ämnen i skolan. Även om språket är viktigt i 

samtliga ämnen, så är det i svenskan som eleverna får de praktiska kunskaperna för 

språkets utveckling i form av till exempel grammatik. Om eleverna inte klarar av att 

uppnå målen för svenskundervisningen får de antagligen svårt att följa med även i 

andra ämnen, eftersom vi anser att ett välfungerande språk är nödvändigt för att 

eleven ska kunna följa med i all sorts undervisning. Genom ämnesövergripande 

arbetssätt där svenskan ingår tror vi att den språkliga utvecklingen blir mer naturlig 

även i andra ämnen. 

Svensklärarens roll vid ett ämnesövergripande arbetssätt är enligt oss detsamma som 

för de övriga lärarna, att tillsammans med de andra lärarna undersöka huruvida 

eleverna har uppnått de kriterier som ställs för projektet. Vi vill betona att det är upp 

till svenskläraren att se till att inte få rollen som hjälpgumma eller hjälpfarbror, utan 

att se till att dennes roll är lika viktig som övriga lärare vid samarbete.  

Vi anser att ett bra sätt att planera ett tema eller projekt är att de deltagande lärarna 

går igenom kursplanerna för de ämnen som ska ingå i samarbetet, eftersom de då kan 

upptäcka flera likheter vad gäller målen för kurserna. Det blir då enligt oss upp till 

samtliga lärare, inte enbart svenskläraren att se till att alla ämnen får en lika stor och 

viktig roll vid olika ämnesövergripande samarbeten. Vi frågar oss dock om det ska 

vara nödvändigt för någon lärare att behöva argumentera för vikten av sitt ämne vid 

ett samarbete, eftersom vi tror att samtliga lärare vid ett ämnesövergripande 

samarbete borde vara medvetna om att samtliga ämnen i skolan har betydelse för 

elevernas utveckling.  

Att arbeta ämnesövergripande anser vi är något som alla lärare borde sträva efter, 

eftersom det ger eleverna en bra grund inför den dag då de ska ut i arbetslivet. Vi har 

även insett att det är en lång väg kvar innan ett välfungerande ämnesövergripande 

samarbete finns på skolorna, eftersom synen på hur arbetssättet bör utformas är 

väldigt olika hos olika lärare såväl som på olika skolor. Vidare tror vi att för att uppnå 

ett fungerande samarbete, måste rektorer ge klartecken för att schemaändringar och 

planeringstid ska tillåtas för att ge lärarna det utrymme som krävs för såväl planering 

som genomförande av detta arbetssätt. 
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5.1 Metoddiskussion 
 

Vi anser att vår metod har passat syftet för undersökningen. Det som hade kunnat 

göras annorlunda för att få ett mer utförligt resultat hade varit dels att intervjua fler 

lärare för att få mer material, dels att utforma frågorna mer riktat mot själva 

svenskämnets roll i ämnesövergripande arbetssätt. Det hade före genomförandet av 

intervjuerna med informanterna kunnat genomföras en pilotstudie av våra 

intervjufrågor för att få en överblick om andra frågor hade kunnat vägas in och om 

det då hade påverkat resultatet i en annan riktning. Efter några intervjuer upptäcktes 

att de första frågorna i intervjuguiden inte var relevanta för undersökningen, därför 

valdes de bort och intervjuguiden gjordes om.  

Vi hade när det gäller själva intervjuerna kunnat vara mer aktiva och ställt mer 

kompletterande frågor för att få ett utökat resultat. Men eftersom ingen av oss har 

någon större erfarenhet av att genomföra en undersökning i den omfattningen så var 

det svårt att lägga till frågor rent spontant.  

Metoden hade  även kunnat kompletteras med observationer av lektioner där ett 

ämnesövergripande samarbete skedde där svenskämnet var ett av ämnena, för att få 

ett komplement till resultatet. Detta hade bidragit till att syftet blivit belyst från mer 

än ett håll som i vårt fall blev intervjuer. Vi ansåg dock att tiden inte räckte till för att 

hinna med att göra observationer också utan valde att prioritera intervjuer.  

Den sista intervjun som genomfördes var samtalet med Leif och Kasper. Vi kände att 

denna intervju var den som gav oss mest information, vilket är intressant då den var 

så olik de andra intervjuerna. Det är möjligt att denna intervju gav oss mer 

information för att dessa informanter helt enkelt hade mest information att ge, men 

det kan även vara så att de kände sig mer trygga och bekväma med den mer fria 

uppbyggnaden av intervjun. 

Vår dataanalysmetod som innebar att vi transkriberade samtliga intervjuer och sedan 

ordnade dem i kategorier anser vi i efterhand att det var det bästa upplägget för att få 

fram ett resultat, men att det var mycket tidskrävande, Det var även svårt att komma 

fram till hur vi skulle analysera intervjuerna och komma fram till lämpliga rubriker i 

resultatdelen, främst eftersom alla frågor inte besvarades av samtliga informanter. Vi 
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har dock inte kunnat komma fram till någon förslag på alternativa metoder till att få 

fram ett resultat. 

En detalj som vi anser hjälpte oss när vi analyserade intervjuerna var att vi på en 

enskild lapp hade uppskrivet vilken informant som hade vilket fingerat namn. Vi tror 

att det annars hade kunnat bli rörigt och svårt att till slut hålla isär de olika 

intervjuerna.  

Innan detta arbete påbörjades hade vi inte någon direkt erfarenhet av 

ämnesövergripande arbetssätt där svenskämnet ingår, så det var svårt att veta hur ett 

sådant arbete kunde se ut och vilka fördelar respektive nackdelar detta arbete kan få. 

Om vi hade haft erfarenhet av detta arbetssätt kanske vi på ett annorlunda sätt hade 

kunnat utforma frågorna i intervjudelen eller haft en annan metod som utökat 

resultatet. 

Något som försvårade arbetet med vår undersökning var bristen av tidigare forskning 

inom ämnet, och framförallt då det gäller svenskämnets roll vid ämnesövergripande 

arbetssätt. Det var svårt att hitta relevant litteratur, och därmed även svårt att veta 

exakt hur vi skulle formulera våra intervjufrågor för att få fram det bästa resultatet.  

 

5.1.1 Frågor som väckts under arbetets gång 
 

Eftersom flera av lärarna anger att svenskämnet måste ingå vid ämnesövergripande 

arbetssätt då det ger eleverna de grunder de behöver för den språkliga 

undervisningen, kan en framtida forskningsfråga vara om lärarna anser att något 

ämne är viktigare än andra vid ett ämnesövergripande samarbete. 

Då både planeringsformerna och utförandet av de olika projekt och teman som 

lärarna arbetade med såg olika ut, kan ytterligare en blivande forskningsfråga vara 

vilket det optimala arbetssättet är vid ämnesövergripande arbetssätt där svenskämnet 

ingår. 
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Bilaga 1 

 Missivbrev till lärare 

Hej! 

Vi heter Katarina Gustavsson och Jenny Bergman och vi läser på lärarutbildningen på 
Mälardalens högskola. Vi har börjat med vårt examensarbete och syftet med denna 
uppsats är att undersöka hur och varför de lärare som kommer att ingå i vår 
undersökning väljer att arbeta med ämnesövergripande arbetssätt där ämnet svenska 
ingår. Vi vill framför allt ta reda på vad som händer med ämnet svenska i samarbetet 
med andra ämnen i ämnesövergripande arbetssätt och hur lärarna lägger upp sin 
planering när de arbetar med ämnesövergripande arbetssätt.  

Vi skulle bli mycket tacksamma om några av er lärare som ingår i detta arbetslag ville 
avsätta lite tid till en intervju angående detta. Vi uppskattar att intervjun tillsammans 
med en kort diskussion efteråt kommer att ta ungefär en timme av er tid. Till vår 
undersökning hoppas vi att få ihop ungefär tio intervjuer för att undersökningen ska 
bli relevant.  

Under intervjuerna kommer vi båda att närvara och samtalet mellan oss kommer att 
bandas med en bandspelare. Ert deltagande under intervjun är helt frivilligt och ni 
kan när som helst avbryta intervjun och även ångra ert deltagande efter intervjun.  

Informationen från intervjun kommer bara att användas av oss i forskningssyfte i vår 
uppsats och all information kommer att behandlas anonymt och ni informanter 
kommer givetvis också att vara anonyma.  

 

 

Vi hoppas att detta låter intressant och att några av er kommer att kunna delta! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Katarina Gustavsson                                                                 Jenny Bergman 

016-135284, 0709187578                                                        016-420822, 0702843114 

Kgn04001@student.mdh.se                                                   jbn03007@student.mdh.se 

 

 

Handledare från Mälardalens högskola: 

Birgitta Norberg Brorsson,  birgitta.brorsson@mdh.se 

 

mailto:Kgn04001@student.mdh.se
mailto:jbn03007@student.mdh.se
mailto:birgitta.brorsson@mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 1 

Ålder ______  Kön_______ 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Varför valde du att bli lärare? 

Vad hade du för förväntningar på yrket? 

Har dina förväntningar uppfyllts? 

Vad har du för förväntningar idag? 

Hur kan du arbeta för att de förväntningarna ska uppfyllas? 

Arbetar du ämnesövergripande? 

Varför arbetar du på detta sätt? 

Hur arbetar du då du arbetar ämnesövergripande? 

Hur organiseras samarbetet? Finns tid avsatt för möten? Hur ofta?  

Hur mycket tid lägger du särskilt ner för planering och undervisning för de moment 

som innefattas av detta arbetssätt? 

Tillsammans med vilka ämnen väljer du att samarbeta? 

Varför väljer du att samarbeta med just de ämnena? 

Vad anser du vara svenskämnets roll i samarbetet? 

Finns det moment i svenskämnet som är du anser är mer lämpade att ingå i ett 

övergripande arbetssätt än andra? 

Känner du att ditt ämne får lika stor plats och är lika viktigt som de andra ämnena i 

samarbetet? 

Har du något mer att tillägga om din syn på lärarens roll eller om ämnesövergripande 

arbetssätt? 
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Till svenskläraren: 

Behåller du en viss timtid för specifika svenskämnesmoment eller samarbetar du 

ämnesövergripande på heltid?  

Vad händer med din svenskläraridentitet i ett ämnesövergripande samarbete? 

Träffas svensklärarna? Hur ofta? Vad behandlas vid träffarna? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 2 

Arbetar du ämnesövergripande? 

Varför arbetar du på detta sätt? 

Hur arbetar du då du arbetar ämnesövergripande? 

Hur organiseras samarbetet? Finns tid avsatt för möten? Hur ofta?  

Hur mycket tid lägger du särskilt ner för planering och undervisning för de moment 

som innefattas av detta arbetssätt? 

Tillsammans med vilka ämnen väljer du att samarbeta? 

Varför väljer du att samarbeta med just de ämnena? 

Vad anser du vara svenskämnets roll i samarbetet? 

Finns det moment i svenskämnet som är du anser är mer lämpade att ingå i ett 

övergripande arbetssätt än andra? 

Känner du att ditt ämne får lika stor plats och är lika viktigt som de andra ämnena i 

samarbetet? 

Har du något mer att tillägga om din syn på lärarens roll eller om ämnesövergripande 

arbetssätt? 

 

Till svenskläraren: 

Behåller du en viss timtid för specifika svenskämnesmoment eller samarbetar du 

ämnesövergripande på heltid?  

Vad händer med din svenskläraridentitet i ett ämnesövergripande samarbete? 

Träffas svensklärarna? Hur ofta? Vad behandlas vid träffarna? 
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Bilaga 4 

Resultat av intervjuer 

 

Leif och Kasper 

Leif och Kasper arbetar på en gymnasieskola i en mindre ort i Mellansverige. De har 

arbetat som lärare under flera år, och båda undervisar i ämnet svenska. De 

undervisar svenska i flera olika klasser från olika program och samarbetet dem 

emellan ser olika ut beroende på vilken klass och årskurs de undervisar i. 

Tillsammans med dem bestämde vi att intervjun skulle utformas som ett samtal 

istället för en strikt intervjuform. Leif och Kasper samtalade fritt om 

ämnesövergripande samarbeten där ämnet svenska ingår. 

 

Samtalet 

Samtalet utspelar sig på den gymnasieskola där både Leif och Kasper arbetar. De 

förklarar att de väljer att arbeta ämnesövergripande eftersom de anser att detta 

arbetssätt är det mest rättvisa gentemot eleverna. Detta förklarar de med att det i 

verkligheten inte finns några lösryckta ämnen, som det oftast är i skolan. Om lärarna 

istället arbetar tillsammans lär sig eleverna att se sammanhanget mellan de olika 

ämnena, och de blir då mer rustade för hur samhället fungerar då de ska ut i 

arbetslivet. En fördel som Leif och Kasper menar att detta för med sig är att eleverna 

lär sig hitta nya vägar ur problem som de stöter på. De blir inte lika låsta som de hade 

blivit om de arbetat på det traditionella sättet, eftersom de är medvetna om att allting 

hänger ihop, och kan de finna fler vägar att söka svar på då de inte är insnöade på 

bara ett ämne.  

De poängterar särskilt att de anser att svenskämnet inte skall ses som ett eget ämne, 

utan som ett verktygsämne som eleven kan använda sig av i alla ämnen. Har eleverna 

kunskaper i olika skrivgenrer och språket som helhet har de stor fördel även i de 

andra ämnen som de läser i skolan. Man skriver inte bara när man arbetar med 

svenskan i skolan, utan uppsatser och andra skrivuppgifter, för att inte tala om 

retoriska uppgifter förekommer ju även i övriga ämnen. De ger exempel på hur de 
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låtit eleverna argumentera för olika saker i samhällskunskapen. Eleverna fick välja 

något som låg dem varmt om hjärtat och fick sedan göra en muntlig argumentation 

inför klassen. Leif och Kasper förklarar att här fick eleverna leta fakta om sitt ämne 

till samhällskunskapen, men även träna på att argumentera muntligt, vilket de menar 

hör till svenskämnet. 

Det ämnesövergripande arbetssättet, är som bäst när de får nya elever som börjar 

årskurs ett, eftersom eleverna sedan delas in i olika klasser utifrån vilken inriktning 

de valt. När eleverna börjar på skolan i årskurs ett kan då lektionerna ibland suddas 

ut helt eller delvis under vissa dagar, och istället schemaläggs då hela ”block” för 

projektarbete. Då kan de medverkande lärarna vara med hela dagen, och de och 

eleverna kan arbeta med projektet utan att behöva bryta för att byta ämne. Fördelen 

för lärarna blir då enligt Leif och Kasper att de får mer tid med eleverna, och det blir 

då lättare att lära känna dem och se vad de verkligen kan, än om de bara träffade dem 

ett par tillfällen varje vecka. För eleverna blir fördelarna många, men framförallt 

anser de båda lärarna att eleverna mer tydligt ser att ämnena faktiskt hör ihop, och 

att de har väldigt lärartäta lektioner under just de här tillfällena. 

Vad gäller planeringen så säger de att det oftast är så att de vet vart de ska, men inte 

exakt hur de ska komma dit. Detta förklarar de med att projekten startar med en 

tanke hos en lärare som de andra tycker låter bra. De bestämmer sig för att arbeta 

med det tema som idén handlar om, och hur de ska börja arbeta med projektet och 

vad målet för det är, men själva slutuppgiften för projektet bestämmer de sig oftast 

för vad den ska vara under arbetets gång. Leif och Kasper beskriver det som att de får 

se många platser på resans gång, att de får nya infallsvinklar och idéer varje gång de 

startar ett nytt projekt, och att det för dem är väldigt givande, medan eleverna kan 

uppleva det som väldigt frustrerande att inte veta exakt vad de ska göra och vad som 

förväntas av dem.  

Bedömningen kan enligt Leif och Kasper se olika ut, framförallt beroende på vad 

uppgifterna varit. När det gäller skrivuppgifter delar de vid vissa tillfällen upp arbetet 

och bedömer olika delar av texterna utifrån sina ämnen, men de försöker oftast att 

göra arbetet tillsammans. De träffas då hemma hos någon av dem och läser elevens 

text högt för varandra. De menar att de då får en bättre bild av texten än om de sitter 

vid skrivbordet och läser text efter text på löpande band för sig själva. Efter 

uppläsningen uppstår oftast en diskussion huruvida eleven har uppnått målen i de 
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olika ämnena och vilket betyg den bör få. Både Leif och Kasper tycker att detta sätt 

att läsa och bedöma elevtexter är både roligare och mer givande än det traditionella 

sättet, och båda är noga med att poängtera hur mycket de har lärt sig om varandras 

ämnen utifrån att göra på detta sätt. 

Detta att få ny och mer kunskap är även det en anledning till att de väljer att arbeta 

ämnesövergripande. Både Leif och Kasper tycker att de har blivit bättre lärare då de 

arbetat på detta sätt, eftersom de tycker att de får en sorts gratis konstant 

fortbildning genom arbetssättet. De anser att de lär sig mer om andra ämnen, men 

även om det egna, eftersom de hela tiden hittar nya vägar och nya perspektiv och 

användningsområden för momenten i de egna kurserna. 

 

Stina 

Stina arbetar på en högstadieskola på en ort i Mellansverige. Hon har arbetat som 

lärare i 7 år och undervisar i ämnet svenska och SO. Stina undervisar i årskurserna 7-

9 och samarbetet mellan kollegorna ser olika ut beroende på vad de arbetar med för 

tillfället. Denna intervju följde vår intervjuguide ganska strikt med undantag för vissa 

tillägg och kommentarer som Stina valde att lägga till. 

 

Intervjun 

Stina har arbetat som lärare i sju år men har inte arbetat på denna skola hon nu 

befinner sig hela sin karriär utan har även undervisat på en annan skola. Stina har 

under hela sin tid som lärare arbetat ämnesövergripande och till största delen har 

detta samarbete varit mellan ämnena svenska och SO. Stina anser att 

ämnesövergripande för henne är när man inte följer ett strikt schema utan väljer att 

ta bort själva namnet för ämnena och arbetar med ett tema hela tiden och anser att 

man inte kan kalla det för ämnesövergripande eller ämnesintegrering innan det följer 

denna modell. Stina berättar att de vid några tillfällen har haft arbetsdagar eller delar 

av dagar där man har valt att ta bort schemat och arbetat utifrån ett tema istället. 

Stina arbetar ämnesövergripande för att eleverna ska kunna se hur samhället ser ut i 

stort och hur ämnena svenska och SO kan användas för att ge eleverna en helhet. 
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Stina menar att det är själva SO-ämnet som tar fram stoffet och svenskan som visar 

hur man kan arbeta med det genom att visa på olika metoder. Det innebär även att 

man kollegor emellan kan hjälpa och stötta varandra i arbetet och man kan även 

reflektera tillsammans och utbyta idéer. Stina berättar även att istället för att sitta var 

och en för sig och planera så gör man planeringen tillsammans och detta arbetssätt är 

även fördelaktigt för eleven som får en stor arbetsuppgift istället för flera små 

uppgifter. Stina har sett många svensklärare som hon anser gör mycket arbete i 

onödan med att teoretiskt till exempel visa hur man skriver istället för att visa det 

praktiskt tillsammans med ett annat ämne. Om läraren tar fram själva temat eller 

själva ämnet och sedan låter svenskläraren lägga fram själva upplägget anser Stina att 

man får fram det bästa upplägget för ämnesövergripande arbete där ämnet svenska 

ingår.  

Vidare berättar Stina att när de väljer att arbeta ämnesövergripande så utgår de alltid 

från ett tema. Det första lärarna gör är att titta på målen och vad de vill att eleverna 

ska ha uppnått när uppgiften är klar. De bestämmer vad som ska ingå i temat och vad 

de vill ha för redovisningsform på det slutgiltiga arbetet. Stina påpekar även vikten av 

att det inte bara får bli grupparbete när eleverna arbetar utan man ska även 

individualisera inom temat så att man kan se vad var och en av eleverna uppnår. När 

de planerar dessa teman har de särskilda möten för planering och i vissa teman där 

flera ämnen ingår har de större möten där de planerar inför varje termin. Stina 

berättar att hon i stort sett har all undervisning ämnesintegrerat och det är väldigt 

sällan som hon har egen planering. Under en termin så blir det ungefär fem till sex 

ämnesövergripande teman, vilket är vad man hinner med under en termin för att det 

ska bli arbeten som har gett eleverna en mening.   

De ämnen som Stina har samarbetat med ämnesövergripande är SO och en del 

engelska för att det blir mest naturligt med dessa ämnen eftersom hon anser att de 

går hand i hand. Hon har dock en önskan om att man i framtiden ska samarbeta med 

fler ämnen. När det gäller själva svenskämnet i samarbetet handlar det om som hon 

tidigare har varit inne på att hitta metoderna och utveckla elevernas språk. Stina 

anser även att hon inte tycker att något ämne får mer plats än något annat utan de 

har lika stor plats i samarbetet. 

När det kommer till själva bedömningen när man arbetar ämnesövergripande så har 

Stina en önskan eller ett mål att de lärare som arbetar tillsammans även ska bedöma 
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tillsammans eftersom hon anser att utformar lärarna målen ska alla även kunna följa 

dem.  

 

Kalle 

Kalle arbetar på en högstadieskola i Mellansverige där han undervisar i svenska och 

engelska. Kalle har arbetat som lärare i åtta år. Hans samarbete mellan kollegor är 

ungefär som Stinas det vill säga beroende på vad de arbetar med för tillfället. Även 

denna intervju följde vår intervjuguide ganska strikt med undantag för vissa tillägg 

och kommentarer som Kalle valde att lägga till. 

 

Intervjun 

Kalle har arbetat som svensk- och engelsklärare i åtta år på denna skola och arbetar 

ämnesövergripande hela tiden. Den största anledningen till att han arbetar 

ämnesövergripande är att han inte vill arbeta ensam. Kalle menar att vi kräver av 

eleverna att de ska kunna samarbeta och då borde det vara rimligt att man ställer 

samma krav på sig själv. Kalle poängterar att han i början av sin karriär var rädd att 

det skulle bli mycket ensamarbete för att han visste att så är och var fallet på många 

skolor i Sverige. Kalle menar att genom att arbeta ämnesövergripande på detta sätt 

utvecklas man och det är ett kreativt sätt att arbeta på. I skolans värld finns en 

uppdelning i ämnen, men så ser inte verkligheten ut. Därför är det viktigt att lyfta 

fram detta i skolan, vilket man gör på ett bra sätt när lärare arbetar 

ämnesövergripande.  

När Kalle och hans kollegor arbetar ämnesövergripande organiseras samarbetet lite 

beroende på ämnesområdet. Kalle har planeringstid med den kollega som samarbetet 

sker mest med men annars så försöker man att hitta lite tid här och var där det finns 

möjlighet helt enkelt. Kalle poängterar att det arbetslag han arbetar i är väldigt tajt 

och de diskuterar mycket så planeringen sker i stort sett hela tiden spontant.  

När det gäller hur mycket tid som läggs ner på momenten menar Kalle att det är svårt 

att säga eftersom det beror på ämnesområdet och vilket ämne man väljer att 

samarbeta med. Är det bara svenska och SO sker det bara på svenska och SO- 
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lektionerna men ibland kommer även engelskan in och det blir då mer schemalagd 

tid. Ibland händer det även att hela arbetslaget har temavecka och då sker samarbetet 

över hela tiden, menar Kalle.  

Svenskämnets roll i ett ämnesövergripande arbetssätt menar Kalle är att utan ämnet 

klarar vi inte oss eftersom det är det ämne som utvecklar språket och det är även en 

grund för de andra ämnena till exempel när man i SO: n pratar om ett ämne så ska 

man kunna reflektera, vilket även är ett mål i svenskan. 

 ”Ämnet svenska blir verktyget man använder för att få fram innehållet.” 

 När det gäller vilka moment som är de mest lämpade att ta med från svenskan menar 

Kalle att ämnet tar fram innehållet och tydliggör det när det gäller att skriva, ha 

muntliga framställningar och så vidare.  

Kalle anser att när man arbetar med ett ämnesövergripande arbetsområde med 

svenskan som ett av ämnena upplever han att ämnet får precis lika stor plats som 

övriga ämnen eftersom han anser att i ett sådant samarbete finns det inga ämnen 

utan där går de hand i hand. När det kommer till hur man bedömer i detta arbetssätt 

så ser Kalle på de mål han anser har vägts in i området och ser hur eleverna har 

uppfyllt dem. För att uppehålla sin specifika ämneskompetens går Kalle för tillfället 

en kurs i specialpedagogik.  

”På det sättet får jag flera infallsvinklar hur jag kan göra i min undervisning. ” 

Till sist säger Kalle att gemensam planeringstid för samtliga svensklärare ges ungefär 

en gång per termin där man går igenom vad man behöver arbeta med i respektive 

klass och vad man kanske behöver träna mer på än andra moment, men i övrigt så 

träffas även svensklärarna hela tiden och planering dem emellan sker även 

kontinuerligt. Som avslutning på intervjun poängterar Kalle att han i framtiden 

önskar scheman försvinner helt och att det optimala vore att eleverna går mellan 

8.30–16.00 varje dag. Under arbetspassen ska alla lärare finnas närvarande. 

 

Ulrika 

Ulrika har arbetat som lärare i sju år, och hon undervisar i SO på en högstadieskola i 

Mellansverige. Ulrika uppger att hon inte samarbetar med någon annan lärare utom 
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vid eventuella ämneskonferenser, men hon har dock viss erfarenhet av 

ämnesövergripande arbetssätt från sin tidigare VFU. Denna intervju följde vår 

intervjuguide ganska strikt med undantag för vissa tillägg och kommentarer som 

Ulrika valde att lägga till. 

 

Intervjun 

Vid intervjun berättar Ulrika att hon gärna skulle arbeta ämnesövergripande, men att 

hon inte gör det just nu. Hon menar att den största anledningen till detta är att det 

tar för mycket tid, och att det inte är praktiskt möjligt, eftersom hon arbetar i ett 

arbetslag med 22 olika lärare. Att arbeta ämnesövergripande skulle då inte fungera, 

eftersom hon skulle behöva göra så pass många olika planeringar med alldeles för 

många lärare. 

Ulrika har dock erfarenheter med att arbeta ämnesövergripande, eftersom hon gjorde 

detta under den VFU som hon hade under sin lärarutbildning. Under sin VFU var 

hon placerad på en högstadieskola på samma ort där hon nu arbetar, och där var alla 

ämnen utom slöjden och gymnastiken med i det ämnesövergripande samarbetet. Hon 

berättar att ett tema, till exempel ”vatten”, valdes ut vid planeringen, och sedan fick 

alla lärare och elever försöka komma på så många ord som möjligt som har med 

temat att göra. Varje ämne hade sedan olika uppgifter på temat. Då de arbetade med 

vatten fick eleverna till exempel arbeta med att räkna volym i matematiken, skriva 

texter i svenskan och läsa om sjöar och hav i geografin. När de arbetade med ämnen 

på det här viset avsattes åtta veckor till varje ämne, och Ulrika berättar att eleverna 

var ganska trötta på ämnet efter ungefär sex veckor, så den sista tiden försökte de låta 

eleverna gå på studiebesök, eller kanske göra en teater på ämnet.  

Vad gäller svenskämnets roll vid ämnesövergripande arbetssätt, säger Ulrika att hon 

inte vet så mycket konkret, eftersom varje lärare planerade uppgifterna för sitt eget 

ämne. Hon tillägger dock att hon själv tycker att svenskläraren har kunskaper om 

olika sorters texters utformning, och hur språket bör vara, och att det därför kan vara 

bra att samarbeta med en svensklärare då eleverna ska skriva texter. Hon menar då 

att hon som SO-lärare kan koncentrera sig på innehållet i elevtexterna, medan 

svenskläraren får bedöma språket och om texten uppfyller de genretypiska dragen. 
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Johannes 

Johannes studerar fortfarande till lärare, men han arbetar extra och genom sin VFU 

som han har på en gymnasieskola på en ort i Mellansverige har han stor erfarenhet av 

ämnesövergripande arbetssätt.  När han är färdigutbildad kommer han att vara 

gymnasielärare i svenska och historia. Denna intervju följde vår intervjuguide ganska 

strikt med undantag för vissa tillägg och kommentarer som Johannes valde att lägga 

till. 

 

Intervjun 

Då lärarna på Johannes partnerskola planerade för de teman som de skulle arbeta 

med, hade de ingen egentlig tid avsatt för möten, utan de tog helt enkelt beslut som 

rörde dessa då de möttes i arbetsrummet. Han berättar om ett tema som handlade 

om miljö, vilket involverade samhällskunskap och svenska. Den avslutande uppgiften 

för temat var att eleverna skulle hålla ett argumenterande tal, där de förklarade hur 

de trodde att världens energiförsörjning skulle kunna se ut i framtiden. Genom det 

argumenterande talet skulle mål uppnås för båda kurserna, eftersom det i de båda 

kursplanerna står att eleverna skall kunna genomföra just argumenterande tal.  

Johannes poängterar att ett ämnesövergripande arbetssätt kan vara väldigt nyttigt för 

eleverna, eftersom det förhoppningsvis visar dem hur allting hänger ihop, att 

verkligheten inte är uppdelad i olika ämnen. Vidare förklarar han att man genom ett 

ämnesövergripande samarbete kan visa eleverna att svenskundervisningen inte 

enbart handlar om språk och grammatik, utan även om genrekunskap, att svenskan 

faktiskt används i alla de ämnen som de läser i skolan. När det gäller svenskämnet 

förklarar Johannes att han inte tror att det finns vissa moment som fungerar bättre 

eller sämre för ämnesövergripande arbetssätt, utan att alla de alla har en plats i ett 

samarbete. Han ger exempel på hur litteraturavsnitten i kursen för Svenska B kan 

vävas in i ett samarbete med till exempel historia, där eleverna läser boken i svenskan 

och lär sig om tidsepoken då boken utspelar sig under historietimmarna. Ett annat 

exempel som han ger är att i svenskan låta eleverna läsa en bok som inbjuder till 

särskilt mycket reflektion och analyser, ett bra ämne att samarbeta med då kan vara 
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filosofi. Enligt Johannes är det nästan bara svensklärarens egen fantasi och förmåga 

att tänka utanför de traditionella ämnesområdena och ramarna som sätter gränserna 

för ämnets möjligheter vid ett ämnesövergripande arbetssätt. 

 Ytterligare en sak som Johannes lyfter fram, är risken för svenskläraren att bli en 

hjälpgumma eller hjälpfarbror. Han tror att många som undervisar i andra ämnen än 

svenska, tenderar att inte ta ansvar för den språkliga delen då de bedömer elevernas 

arbeten, även om det står med i kursplanen för deras ämnen att språket skall vara 

korrekt. Om dessa lärare då samarbetar med en svensklärare, finns det en risk att 

svenskläraren ges ansvaret för just det språkliga och inget annat. Johannes menar 

dock att det är upp till svenskläraren själv att se till att dennes ämne och kompetens 

får lika mycket plats som de övriga. Om svenskläraren själv ser till att låta 

svenskämnet ta den plats det förtjänar, till exempel genom att förklara och bedöma 

de mer generella genretypiska dragen, så tror Johannes att även eleverna kommer att 

inse att svenskämnet är mer än bara grammatik och språk.  

 

Tomas 

Tomas arbetar på en högstadieskola i Mellansverige och han undervisar i matematik 

och NO. Tomas har arbetat som lärare i elva år, alltid på samma skola. Denna 

intervju följde vår intervjuguide med undantag för vissa tillägg och kommentarer som 

Tomas valde att lägga till. 

 

Intervjun 

Tomas arbetar inte med ämnesövergripande arbetssätt nu men han har erfarenhet av 

att arbeta på detta sätt. Tomas berättar att när han arbetade ämnesövergripande var 

det eleverna som tryckte på och ville arbeta på ett annat sätt än det traditionella med 

ämnena vart och ett för sig. Samarbetet skedde mellan honom och en svensklärare. 

Själva upplägget av samarbetet gick till så att svenskläraren stod för själva rättandet 

av arbetena medan Tomas stod för material och faktadel. Svenskläraren talade även 

om hur arbetena skulle utformas och sedan valde de när arbetena var färdiga att sätta 

betyg tillsammans.  
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Tomas berättar att detta upplägg av arbetet inte blev så storskaligt men att det var ett 

roligt och mycket givande sätt att lägga upp ett tema för eleverna.  

När det gällde själva planeringen av samarbetet hade de inte en speciell avsatt tid för 

det utan svenskläraren hade redan sin planering klar. Det var bara att ta den färdiga 

planeringen och sätta in fler ämnen, som i detta fall blev NO. När vi frågade varför 

det blev just svenskämnet som Tomas valde att samarbeta med svarade han att det 

bara blev så: ”Jag visste inte hur jag skulle gå tillväga och så kände vi varandra lite 

bättre och hon hade lösningen och så körde vi bara.” 

När det gäller själva svenskämnet och vad dess roll är i ämnesövergripande arbetssätt 

svarade Tomas att svenskämnet i stort är sett grunden till hela systemet. Har man 

inga kunskaper i det svenska språket får man svårt med övriga ämnen. Till exempel 

menade Tomas att om man inte kan läsa vad det står i till exempel faktaböcker och 

inte förstår upplägg av arbeten är det svårt att klara av ämnena. Det är genom 

svenskan som man lär sig de andra ämnena och därför är det viktigt att få in den 

överallt och inte minst i samarbeten med andra ämnen. Tomas ansåg också att när de 

arbetade ämnesövergripande var det inte något ämne som tog över och fick större 

plats än det andra ämnet utan de fick lika stor plats.  

Till sist säger Tomas att i framtiden kommer detta samarbete att utvidgas och detta 

tror han kommer att vara av ekonomiska skäl.  

 

Maria 

Maria arbetar på en högstadieskola på en ort i Mellansverige. Hon har arbetat som 

lärare i elva år på olika skolor och undervisar i ämnena svenska och SO. Hon 

samarbetar i möjligaste mån med andra lärare. Intervjun följde vår intervjuguide 

med undantag för vissa tillägg och kommentarer som Maria valde att lägga till. 

 

Intervjun 

Maria berättar inledningsvis att hon arbetar ämnesövergripande och att samarbetet 

sker mellan svenska och SO. Maria har valt att arbeta ämnesövergripande eftersom 
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det delvis underlättar för eleven då båda ämnena är tunga och det blir mindre arbete 

för eleven om man slår ihop dem och gör samma arbete i båda. Delvis underlättar 

man för läraren som får någon att samarbeta med och det blir inte lika mycket 

ensamarbete. När Maria arbetar ämnesövergripande kan det röra sig om att man 

arbetar med vissa avsnitt, till exempel arbetade de för ett tag sen med andra 

världskriget och eleverna arbetade då med fakta vilket har med SO-ämnet att göra, 

läste skönlitterära texter och skrev, vilket har med svenskämnet att göra. Maria 

betonar även att man kan göra mycket olika delar när man arbetar 

ämnesövergripande, som till exempel skriva, läsa och skapa diskussioner om 

värderingar, etik och moral där båda ämnena kommer in så att eleverna får en 

helhetsuppfattning.  

När det gäller själva planeringstiden svarar Maria att det inte behövs någon särskild 

planeringstid, utan planeringen görs när det finns tid för det.  

På frågan om vilken svenskämnets roll blir i samarbete berättar Maria att det är 

viktigt att ha ett språk för att kunna uttrycka sig och det är svenskämnets roll att ge 

detta språk. Språket är ett viktigt medel i livet överhuvudtaget, menar Maria: ”Kan 

man inte uttrycka sig, tala om vad man känner och tycker så tycker jag att man är 

mycket fattigare som människa vart i livet man än står, språket är ett viktigt verktyg.” 

Svenskämnets roll i samarbetet handlar mycket om att ge eleverna ett fungerande 

språk, och Maria anser inte att det finns några särskilda moment i svenskämnet som 

är mer lämpliga att ha med i samarbetet. Det handlar snarare om att se vad eleverna 

ska arbeta med och vad man vill uppnå med arbetet, och det är detta som avgör vad 

man väljer att lägga fokus på. Vad som ska ingå i arbetssättet diskuterar de lärare 

som ingår i samarbetet på den sällsynta tid som läggs på planering. När det gäller de 

andra svensklärarna säger Maria att de träffas minst en gång i veckan för att 

diskutera det ämnesområde de för tillfället arbetar med och även för att se över vad 

de ska arbeta med senare. 

 Till sist säger Maria att hon tror att detta arbetssätt kommer att bli allt vanligare, 

men att på den skola hon arbetar på är det svårt att lyckas med stora samarbeten 

mellan flera ämnen och det borde i framtiden prioriteras för att utvecklingen ska gå 

framåt.  

 



  
 

 51 
 
 

Gudrun 

Gudrun arbetar på högstadieskola i Mellansverige. Hon har arbetat som lärare i tre år 

och undervisar i svenska och idrott.  Gudrun har erfarenhet av att arbete med 

ämnesövergripande arbetssätt. Intervjun med Gudrun följde vår intervju mall, med 

undantag för vissa tillägg och kommentarer som hon valde att lägga till. 

 

Intervjun 

Gudrun arbetade tidigare ämnesövergripande, och hon förklarar detta med att 

hennes dåvarande kollegor arbetade på detta sätt. Hon tyckte att detta arbetssätt var 

fördelaktigt, eftersom det inte blev så mycket ensamarbete. Hon ansåg också att 

upplägget av arbetet blev bättre, eftersom det var flera lärare som hjälpte till att 

utforma dem. När dessa teman planerade fanns särskild planeringstid för de lärare 

som ingick i samarbetet. Planeringstiden var inlagd på schemat, det handlade om 

ungefär två timmar per vecka. De ämnen som ingick i samarbetet tillsammans med 

svenskämnet var antingen engelska eller SO. Gudrun poängterar att de temaarbeten 

som utfördes inte var så stora, eftersom det endast involverade två ämnen.  

När det gäller svenskämnet och dess roll i samarbetet med andra ämnen svarade 

Gudrun att svenskan behövs i alla ämnen, eftersom det är det ämnet som ger eleverna 

det språk som sedan är grunden i alla andra ämnen. Hon ger ett exempel på ett 

arbete där eleverna skulle arbeta med Förintelsen. SO-läraren tog fram det stoff som 

eleverna behövde och svenskläraren stod mer för hur arbetena skulle utformas. Hon 

lärde eleverna olika textgenrer och visade även flera olika sorters texter som eleverna 

kunde läsa för att få information om temat.  

Gudrun har aldrig upplevt sitt ämne som mindre viktigt i ett samarbete. Detta tror 

hon beror på att hon själv ser till att svenskämnet får ta den plats hon tycker att det 

förtjänar. Hon återkopplar till arbetet med temat Förintelsen, och förklarar att hon 

såg till att eleverna var fullt medvetna om språkets roll i uppgiften, och att det inte 

bara handlar om att läsa fakta, utan att kunna återkoppla och förklara det man har 

läst genom att använda sig av språket.  

Eftersom att Gudrun inte arbetar ämnesövergripande nu behåller hon all tid då hon 

har ämnet svenska till moment inom svenskämnet. I framtiden hoppas hon dock att 



  
 

 52 
 
 

det blir mer möjligheter att arbeta ämnesövergripande för hon anser att detta sätt att 

arbeta både är roligt och givande. 

 


