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Abstrakt 

Författare: Camilla Ek 

Titel: Ämnesövergripande arbete 

Engelsk titel: Interdisciplinary work 

Antal sidor: 16 

 

Studien visar hur det ämnesövergripande arbetet ser ut i skolan i år 4-6 och i år 7-9 samt 

hur det arbetet förändras från år 4-6 till år 7-9, i en kommun i Sverige. Studien visar 

även på vad lärarna, som intervjuats, anser vara för och nackdelar med att arbeta 

ämnesövergripande samt om dessa lärare ser en vinst för både lärare och elever med att 

arbeta ämnesövergripande i skolan.  

 

Studien utgår från dessa frågeställningar: 

- Vilka ämnen förekommer mest frekvent i det ämnesövergripande arbetet? 

- Hur ser planering, organisation och utförande ut för det ämnesövergripande 

arbetet i år 4-6 samt i år 7-9? 

- Vilka för- och nackdelar kan lärarna se med att arbeta ämnesövergripande? 

 

Det som kommit fram i studien är att man, i kommunen studien bedrevs i, arbetar mer 

ämnesövergripande i år 4-6 än i år 7-9. Det kommer också fram att man i båda 

grupperna, år 4-6 och år 7-9, ser ämnesövergripande arbete som en fördel då det gäller 

att samarbeta lärare emellan samt att sambedöma elev resultat. Lärarna i studien 

upplever att eleverna ser kopplingar mellan ämnena bättre vid ett ämnesövergripande 

arbetssätt, trots att eleverna ibland ser det som en genväg och forcerar ett arbetsområde. 

 

Fördelarna med ett ämnesövergripande arbetssätt är många och nackdelarna få, enligt 

lärarna som intervjuades i just denna studie. Den nackdel som nämns mest frekvent är 

att tiden inte räcker till för samplanering kring ett ämnesövergripande arbetsområde 

samt att rektorerna inte alltid ser att de behöver skjuta till tid genom att dra ner tid på 

något annat. 

 

Nyckelord 

Ämnesövergripande arbete, ämnesintegrerat arbete, tematiskt arbete, samarbete 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att jag valt att göra just denna studie är att jag under min VFU kom i 

kontakt med år 1-9 i grundskolan och såg att pedagogerna arbetade ämnesövergripande i 

alla år men verkade göra det i olika utsträckning och kanske även i olika ämnen. Detta 

väckte mitt intresse för hur arbetssättet ändras samt nyttjas i de olika åren. Eftersom jag 

är nyfiken på om det gynnar både elever och lärare att arbeta ämnesövergripande frågar 

jag mig vilka för- och nackdelar mina intervjuade lärare anser att ett ämnesövergripande 

arbetssätt ger. Från min egen skolgång kommer jag ihåg att vi arbetade tematiskt 

(ämnesövergripande) i de samhällsorienterade ämnena samt i musik och bild. Detta var 

under år 4-6. Jag kan inte erinra mig om att vi arbetade ämnesövergripande i år 7-9.  

 

Under min VFU har jag spontant samtalat med elever i alla åldrar om vad de tycker om 

ämnesövergripande arbete samt om de känner att de vinner på det och om de anser att 

de skulle kunna arbeta mer ämnesövergripande än de gör nu. De elever som gick i år 7-

9 funderade mer i dessa banor än vad eleverna i år 4-6 gjorde. Min tolkning av detta är 

att de äldre eleverna ser en större vinst att arbeta ämnesövergripande då det kan påverka 

betygen på ett positivt sätt. Eleverna i år 7-9 menade att de många gånger upplevde att 

de gjorde samma sak i flera ämnen och att de kunde spara tid och kanske få mer hjälp 

om lärarna samkörde sin undervisning mer. Med detta i åtanke formades ett intresse för 

hur lärarna tänker kring att arbeta ämnesövergripande. 

 

Styrdokumentet, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(2011), lämnar utrymme för läraren, i det centrala innehållet, att tillsammans med 

eleverna forma undervisningen för att nå de kunskapskrav som ställs. Skolan skall vara 

likvärdig och det säkras i och med de nationella målen, inte i att alla lärare skall utforma 

sin undervisning likadant. Elevernas olika förutsättningar och behov kräver att det finns 

olika vägar att nå målen. Detta har man tagit fasta på i styrdokumenten.  

 

Efter att ha läst om de olika ämnenas centrala innehåll tycks det mig att ett stort 

samarbete mellan de olika ämnena krävs för att kunna arbeta ämnesövergripande. 

Ämneslärarna har mycket att hålla reda på bara när det gäller sitt eget ämne och att 

behöva sätta sig in i andra ämnen kan verka övermäktigt. Det jag själv snabbt ser är att 
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ämnet svenska kan integreras i de flesta ämnen, för att inte säga alla. Bild och musik 

kan också integreras i många ämnen bland annat då det gäller olika former att redovisa 

sina kunskaper på. 

 

Med denna bakgrund sammanställde jag mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

1.2 Begrepp 

De begrepp jag återkommer till i denna studie är: 

- ämnesövergripande arbete, vilket innebär att man samarbetar mellan två till 

flera olika ämnen.  

- ämnesintegrerad undervisning, vilket innebär att flera ämnen sammanflätas 

- tematiskt arbete vilket kan översättas med att man utgår från ett tema där 

eleverna får fördjupa sig om något och flera ämnen kopplas till temat.  

- Samarbete, vilket i denna studie refererar till att lärare samarbetar mellan sina 

olika ämnen. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Jag vill studera hur det ämnesövergripande arbetet i skolan förändras från år 4-6 till år 

7-9, i en kommun i Sverige, gällande planering, organisation och utförande samt vad 

lärarna i min studie anser vara för- och nackdelar med att arbeta ämnesövergripande. 

Jag vill dessutom försöka ta reda på om lärarna ser en vinst för både dem själva och 

eleverna genom att arbeta ämnesövergripande.  

 

För att kunna få svar på mina frågor tänker jag intervjua lärare i år 4-6 samt i år 7-9. De 

frågeställningar jag utgår ifrån är: 

- Vilka ämnen förekommer mest frekvent i det ämnesövergripande arbetet? 

- Hur ser planering, organisation och utförande ut för det ämnesövergripande 

arbetet i år 4-6 samt i år 7-9? 

- Vilka för- och nackdelar kan pedagogerna se med att arbeta ämnesövergripande? 
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3 Litteraturgenomgång & teori 

Det teoretiska ramverket för denna studie bygger på den stora tänkaren och, på många 

sätt, grundare av pedagogik, Lev Vygotskij. Många har beskrivit denna man som ett 

geni och han ledde många forskningsprojekt under sin livstid, 1896-1934. Bråten (1998) 

beskriver i sin bok ”Vygotskij och pedagogiken” hur Vygotskij levde och verkade och 

kom fram till de olika teorierna och implementerade dessa i sin vardag. Vygotskij 

bildade sig på olika skolor och psykologi var hans främsta intresse. Han bedrev 

forskning inom just psykologi och pedagogik och hans arbete om högre psykologiska 

processer är av stort intresse för oss pedagoger (Bråten, 1998). Vygotskij levde i en tid 

av ekonomisk kris, revolter och krig inom det egna landet, detta påverkade hans syn på 

livet och sätt att tänka. Under 20- och 30- talet kom Vygotskij i kontakt med många 

barn med olika sorters problem, avvikande beteende och handikapp. Detta gjorde att han 

började forska i hur man kan få skolan att passa alla trots deras olika bakgrund och 

förutsättningar. I sin strävan att se barn utifrån en helhet växte ett nytt vetenskapligt och 

praktiskt fällt fram och man kallade det för pedologi. Pedologerna studerade, med hjälp 

av västerländska metoder, utvecklingen hos små barn utifrån fysiska, psykiska och 

psykofysiologiska aspekter (Bråten, 1998). Redan år 1925 var Vygotskij medveten om 

att människans natur och dess förmåga att fungera i samhället, och i skolan, låg i vad 

personen har med sig i bagaget. Detta tillsammans med det sociala samspelet gör att 

människan kan ta till sig av andras erfarenheter och upplevelser (Bråten, 1998). 

Vygotskij studerade barns begreppsuppfattning, inlärning, minne, uppmärksamhet och 

hur barn tar beslut med mera. Hans teori går bland annat ut på att barn till en början lär 

sig saker i grupp för att sedan kunna lära sig individuellt. Till sin hjälp använde 

Vygotskij sig bland annat av olika tecken och bilder (Bråten, 1998).  

 

Håkansson2 och Sundberg (2012) har gjort en omfattande studie om undervisning och 

lärande där man bland annat lyfter vad lärarens förhållningssätt och värderingar har för 

betydelse samt klasstorlek, bedömning och motivation. 

 

Magnusson, Malmgren och Nilsson (2013) har följt ett lärarlag i år 4-6 som arbetar för 

att eleverna skall undervisas på ett sätt där språket och texterna som förmedlas gör att 

eleverna förstår innehållet i undervisningen. Forskarna som medverkar i projektet menar 

att genom medvetna undervisningsstrategier och textval kan elevernas språk – och 

läsutveckling främjas samt även utveckla olika förmågor till exempel sociala och 
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personliga. Arbetslaget formar sin undervisning utifrån språket och väver in bild, musik, 

engelska och orienteringsämnena. 

 

Sandström (2009) skriver om hur olikhet föder likhet och ämnesövergripande 

kunskapsområden.  

 

Persson (2011) skriver bland annat om lärares syn på motiv och hinder för 

ämnesövergripande arbete i år 7-9 från tre perspektiv: ämnet, pedagogen och 

organisationen. Denna avhandling består av fyra studier var av den första beskriver hur 

några lärare i år 7-9 arbetar ämnesövergripande i naturorienterade ämnen.  

Österling (2006) beskriver själva karaktären av ämnesövergripande arbete samt om 

argument för att bedriva ämnesövergripande undervisning.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011) beskriver 

man vad det finns för regelverk för skolan att följa men den lämnar också stort utrymme 

för läraren själv att vara kreativ. Vidare i arbetet kommer jag hänvisa till Lgr11 då jag 

refererar till denna text. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(2011) finner man kunskapskrav och betygskriterier vilka utgör stommen för 

pedagogerna att planera till exempel ämnesövergripande arbete. Här kan de hitta de 

gemensamma punkterna för sina ämnen att samarbeta om. De får dessutom stöd för att 

arbeta ämnesövergripande då det tydligt framgår av läroplanen att samarbete skall 

främjas samt att eleverna skall stimuleras att inhämta information på olika sätt, både 

individuellt och i grupp. Till skillnad från Lpo94, den tidigare läroplanen, har man i 

Lgr11 valt att ändra från mål att uppnå till kunskapskrav vilket gör att det på ett sätt blir 

tydligare vad som skall uppnås (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, 2011).  

 

Rent organisatoriskt/schematekniskt kan det vara en fördel att arbeta 

ämnesövergripande i till exempel de naturorienterade ämnena men det finns 

knutpunkter mellan andra ämnen också. Person (2011) menar att ur ett pedagogiskt 

perspektiv är det fördelaktigt med ämnesövergripande arbete för att öka elevernas 

förståelse för sammanhang och öka motivationen för lärande. Att arbeta 

ämnesövergripande ger en helhetssyn som kan hjälpa eleverna att lösa mer komplexa 

frågor samt öka sin kommunikativa förmåga (Persson, 2011).  
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Sandström (2009) menar på att det finns en viss mentalitet på alla skolor som i sin tur 

styr huruvida man arbetar ämnesövergripande eller ej. Hur man rent organisatoriskt gör 

på de olika skolorna styrs av traditioner som sitter i väggarna och kan vara svåra att 

ändra. En skola med en stabil kärna av lärare som inte viker från sin plats och inte ger 

efter för snabba/korta förändringar inom skolväsendet ligger ofta till grund för om man 

väljer en traditionell väg eller en ny outforskad väg inom organisationen. Huruvida 

arbetsmiljön är på topp eller rent av miserabel har mindre betydelse för undervisningen 

på en skola så länge personalen mår bra tillsammans. Då man har en positiv anda på en 

skola har man ofta ett gott samarbete och man samarbetar även med eleverna. 

Ämnesövergripande arbete skall gynna elevernas utveckling och då bör de vara med i 

utformningen och utvecklingen av det undervisningssättet (Sandström, 2009). Vidare 

visar Sandström (2009) i sin studie att ett ämnesövergripande arbetssätt är mer 

framtonat då man har ett öppet och gemytligt klimat på skolan. En skola där elever och 

personal känner att de får gehör för tankar och idéer samt där man upplever att 

ledningen är närvarande och engagerad. Då verksamheten genomsyras av att eleven 

skall stå i fokus då är det ett bra klimat för ett ämnesövergripande arbete (Sandström, 

2009).  

 

Håkansson och Sundberg (2012) har i sin forskning om framgångsfaktorer i 

undervisning sett att pedagogens engagemang, kunskap och förmåga är det som i högsta 

grad påverkar elevernas framgång i skolan. Detta visas i både svensk och internationell 

forskning. Lärare med goda ämneskunskaper och didaktiska kunskaper fångar flest 

elever till att utvecklas i skolan. Andra faktorer som spelar in är att ledningen ger 

pedagogerna möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. En framgångsrik lärare är en ledare i 

klassrummet och ger tydliga ramar och läromedel till sina elever. En framgångsrik 

lärare samarbetar med eleverna efter deras förmåga och lägger ribban endast lite högre 

än vad eleverna klarar av för att på så sätt få eleven att utvecklas framåt och 

framgångsrikt (Håkansson & Sundberg, 2012). En lärare som ger eleven respons på hur 

denna ligger till i förhållande till målen och det som varit tidigare ger eleven större 

möjlighet till utveckling då den hela tiden ser vad som varit och vad som skall komma 

samt vad målet är. Forskningen visar att eleven lär sig mest i miljöer där man tillåter 

misstag, är omhändertagande och där läraren visar att den tror på elevens förmågor. 

Lärandesituationer som varieras, utmanar och individanpassas visar sig vara goda 
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metoder för ett gott lärande. Skolor där man ser ett gott lärande resultat arbetar man 

bland annat ämnesövergripande och lärarna samarbetar, har höga förväntningar på 

varandra och reflekterar tillsammans (Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

Magnusson, Malmgren och Nilsson (2013) beskriver i sin forskning, i år 4-6, bland 

annat två olika utgångspunkter för tematisk undervisning. Det ena går ut på att man 

tittar på det centrala innehållet i läroplanen och ser vilka ämnen som kan samarbeta med 

vilka undervisningsämnen för att få ut så mycket centralt innehåll som möjligt. Den 

andra utgångspunkten är att först titta på kunskapsbehovet i rådande grupp för att sedan 

välja tema och efter avslutat tema analyseras arbetsområdets och de ämnenas, som 

deltagit, delar mot det centrala innehållet. Detta gör att både det centrala innehållet och 

undervisnings innehållet får mäta sig, kvalitativt, mot den rådande gruppens behov vid 

just den tidpunkten. Vidare gör Magnusson. Malmgren och Nilsson en tolkning av den 

nya läroplanen Lgr11, gällande svenska som ämne i år 4-6, att pedagogen har stöd för 

både traditionell undervisning som för ämnesintegrerad undervisning samt att den nya 

läroplanen lämnar ett ännu större utrymme för tolkning än den tidigare. De belyser även 

en viss problematik för eleverna när de inser att de blir bedömda i precis allt som sker i 

undervisningen. De bedöms i samtal, alla inlämningar med mera. Alla ämnen kan 

bedömas var och en för sig men lärarna kan också välja att sambedöma elevernas visade 

kunskaper (Magnusson, Malmgren & Nilsson, 2013). 

 

Österlind (2006) tar upp ämnesövergripande och undersökande arbetssätt i år 7-9 där 

hon beskriver arbetssättet som ett medel för att ge eleverna en större förståelse för 

innehåll och sammanhang. I Österlinds mening utgår man ämnesövergripande antingen 

från en fråga eller ett tema. Hon jämför 1800-talets sakorienterade, realistiska läroplan 

som utgick ifrån statens kontrollbehov med 1900-talets mer rationella läroplan som 

grundade sig i samhällsnyttan, vad individen behövde få för kunskaper för att fungera i 

samhället. Det är här ämnesövergripande undervisning har sin grund. Undervisnings 

stoffet skulle omvandlas till sociala aktiviteter där eleven skulle tillägna sig kunskaper. 

Ser eleven nyttan av kunskap blir den också motiverad. Det är viktigt att de 

socialiserade aktiviteterna kommer från psykologiserat stoff som anpassats till elevernas 

sätt att tänka samt elevens sätt att skapa förståelse. Stoffet kopplas till elevens egna 

erfarenheter. Österlind (2006) hävdar att ämnesövergripande arbete skapar sammanhang 

och mening medan ämnesindelning är fragmentisering av kunskap (Österlind, 2006). 



  
 

7 

 

 

4 Metod 

4.1 Urval och genomförande 

Min ursprungstanke var att göra en enkät för pedagoger i år 4-6 och år 7-9 att besvara 

men fick tänka om. Sommarlovet närmade sig med stormsteg och lärarna har sin mest 

hektiska period då vilket gjorde att jag istället valde att intervjua några pedagoger som 

arbetar i år 4-6 och några pedagoger som arbetar år 7-9. De pedagoger jag intervjuat är 

av både manligt och kvinnligt kön, lärarutbildade, i olika faser och åldrar i både sitt 

privata och yrkesverksamma liv.  

 

Olsson och Sörensen (2011) behandlar olika former av forskningsmetoder som kan ses 

som ett verktyg för den som vill förstå eller skriva vetenskapliga texter. Efter inläsning 

av deras litteratur valde jag min metod. 

 

Då jag valt att göra intervjuer låg en fenomenologisk metod nära till hands och jag valde 

att göra respondentintervjuer där pedagogens egna åsikter, uppfattningar och känslor 

kring ämnet kommer fram. En direkt information från aktören på fältet. Jag använde 

mig av en låg strukturering på intervjufrågorna för att jag ville få pedagogerna att tolka 

in sina egna erfarenheter och på så sätt få ut mer av intervjun. Anledningen att jag även 

valde en låg standardisering, trots att det innebar att jag som intervjuande fick mycket 

inflytande i intervjun, är att jag kände mig mest bekväm med att göra intervjuerna mer 

som ett samtal istället för till exempel en journalistisk intervju. Den forskningsmetod 

jag valt gör att jag i resultatet kommer förmedla och beskriva de intervjuades svar 

istället för att tolka och analysera svaren mot varandra som hade varit mer naturligt vid 

en hermeneutisk forskningsmetod (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

För att komma fram till vilka frågor som skulle ställas gick jag igenom den litteratur jag 

funnit inom området och fann att en jämförelse på hur man arbetar ämnesövergripande i 

år 4-6 och i år 7-9 inte framgick tydligt. Därför vinklades min forsknings idé till att titta 

närmare på just en jämförelse mellan hur man, i en kommun, arbetar 

ämnesövergripande i år 4-6 i jämförelse med hur man arbetar ämnesövergripande i  

år 7-9.  
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Jag valde att intervjua fyra lärare i år 4-6 och fyra lärare i år 7-9. Lärarna arbetar på fyra 

olika skolor i en kommun. I samtalet med pedagogerna ställde jag följdfrågor som 

passade med de svar jag fick men basintervjufrågorna jag använde mig av var: 

- Vilka ämnen och varför just dessa arbetar ni ämnesövergripande med? 

- Hur planerar, organiserar och utför ni det ämnesövergripande arbetet? 

- Vilka för- och nackdelar finner ni med att arbeta ämnesövergripande? 

 

Då jag utformade enkäten hade jag fler frågor men vid intervjuerna valde jag tre 

basfrågor för att kunna ställa de följdfrågor som kom naturligt av pedagogernas svar. 

Den sista frågan i enkäten var om deltagaren ville lägga till något övrigt som den trodde 

skulle gynna min forskning. Vid intervjuerna kom detta alternativ naturligt fram i 

följdfrågorna. 

 

4.2 Etiska överväganden 

Innan arbetet startade med enkät som sedan blev intervjuer riktade jag in mig på att 

förstå de forskningsetiska principerna som består av fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002).  

 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) tar 

upp hur man skall bedriva forskning ur ett etiskt perspektiv för att bland annat skydda 

de som deltar i data insamlingen. 

 

I första skedet av min forskning skickade jag ut en enkät till lärare på olika skolor i en 

kommun för att samla in data och på så sätt få svar på mina frågor. För att informera 

deltagarna om undersökningens syfte och deltagarnas roll skickade jag med ett 

personligt brev där jag noga beskrev vad jag ville med enkäten samt att deras deltagande 

var frivilligt och svaren enkom skulle användas som underlag och att det var för mitt 

examensarbete/självständigt arbete i lärarutbildningen. När jag sedan var tvungen att 

ändra min datainsamling till intervjuer gjorde jag på samma sätt fast nu kontaktades 

deltagarna personligen av mig. Då jag skickade ut enkäten var tanken att samtycke för 

deltagande och datainsamling godkänts av deltagaren då denne skickade tillbaka en 

ifylld enkät. Vid intervjuerna lämnades samtycke muntligt innan intervjuerna och gav 

mig tillgång till att samtala med deltagaren. I båda fallen stod det deltagarna fritt att 
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avbryta sin medverkan när som helst och för dem som fick en enkät skickad till sig stod 

de dem fritt att inte svara på enkäten alls. För att hålla deltagarna konfidentiella har jag 

varit noga med att vid enkäten använda en stor grupp deltagare vi olika skolor. Vid 

intervjuerna har jag frågat om det finns något svar som deltagaren inte vill få citerat om 

så skulle vara fallet. Inga namn har tagits med i rapporten och avidentifiering av 

deltagarna har tagits på stort allvar. Både vid insamlande av data via enkät och vid 

intervjuer har jag varit tydlig med att nyttjandet av insamlad data enkom kommer vara 

mig tillhanda och för mitt examensarbete/självständiga arbete i lärarutbildningen. 

 

4.3 Metodkritik 

Det hade varit gynnande för min studie om jag fått ut en enkät tidigt under våren för att 

ge de svarande mer tid att svara och att de inte skulle se enkäten som ett stressmoment 

under de sista veckorna på terminen. Jag märkte snabbt att jag inte kunde få in den data 

jag behövde och valde att ändra min insamling av data till att göra intervjuer med vissa 

lärare istället. I och med att jag ändrade min datainsamling ändrades också studiens 

utformning från en kvantitativ studie till en kvalitativ studie. 

 

Då jag ändrade metod från enkät till intervju fick jag ändra frågeställningarna och 

bestämma hur många samtal som var bra att göra för resultatet samt bestämma vilka 

skolor jag skulle utgå ifrån. Under samtalen med pedagogerna skrev jag ner svaren och 

kan inte gå tillbaka till ett inspelat svar vilket hade varit bättre för att få fler citat och 

lyssna efter små detaljer som tycktes självklara under samtalet men som försvunnit ur 

minnet medan jag skrev ner svaren. 

 

5 Resultat 

För att redovisa resultatet så konstruktivt som möjligt har jag valt att dela in svaren jag 

fått i intervjuerna i tre delar: de olika ämnena de intervjuade arbetar ämnesövergripande 

i, planering, organisation och utförande kring ämnesövergripande arbete samt för- och 

nackdelar med att arbeta ämnesövergripande.  
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5.1 Ämnen att arbeta ämnesövergripande med i år 4-6 

I år 4-6 arbetar man ofta ämnesövergripande mellan geografi, svenska, bild och historia. 

Även i temaarbeten faller oftast samarbete mellan just dessa ämnen sig naturligt. ”Att 

det blir just dessa ämnen jag arbetar ämnesövergripande med är för att jag undervisar i 

bland annat dessa ämnen” (pedagog 1). När just dessa pedagoger arbetar tematiskt är det 

över hela skolan och med alla årskullar.  

 

5.2 Ämnen att arbeta ämnesövergripande med i år 7-9 

I år 7-9 arbetar man ofta ämnesövergripande i svenska, bild, data, SO, språk, svenska 

som andraspråk (SvA), engelska och NO. De pedagoger jag intervjuade hade liknande 

situationer på de olika skolorna och en pedagog säger att ”lärarna i ett och samma 

arbetslag väckte frågan om ämnesövergripande arbete och skapade tid för att genomföra 

det” (pedagog 5). Vidare kommer det fram att man samarbetar kring just dessa ämnen 

för att man hittat naturliga beröringspunkter samt att kompetensen finns i arbetslaget. 

Intresse för att samarbeta lärare emellan är av högsta vikt. ”Anledningen till att det ofta 

blir ett samarbete mellan svenska och SO är att i SO finns så mycket stoff jag som 

språklärare kan använda mig av och fokusera på formen i t ex SvA och engelska” 

(pedagog 8). ”I till exempel ett ämnesövergripande arbete mellan NO och svenska tittar 

NO läraren på kunskapsinnehållet och svenska läraren på språkinnehållet” (pedagog 5). 

Alla pedagogerna tar upp svenska som ett bra ämne att arbeta ämnesövergripande med. 

”Svenska ingår i ALLA andra ämnen i skolan vilket gör svenska till ett naturligt ämne 

att samarbeta med” (pedagog 5).   

 

 

5.3 Planering, organisation och utförande av det ämnesövergripande 

arbetet i år 4-6 

De pedagoger jag intervjuat i år 4-6 berättar att de i början av läsåret samlas hela skolan 

och planerar upp ett eller flera tema som skall sträcka sig över hela terminen eller 

läsåret och alla årskurser eller bara en till två årskurser. För att planera upp temat sitter 

pedagogerna och gör en planering vid några specifika tillfällen. Oftast är det 

klassläraren som planerar ett ämnesövergripande arbete då klassläraren ofta undervisar i 

många ämnen och det faller sig då naturligt att väva samman de bitar som passar ihop. 

Dessa pedagoger ser inte organisationen som ett stort hinder men det kan bli lite ensamt 
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att planera ibland. Att arbeta tematiskt är ett steg i rätt riktning när det gäller att öka 

samarbetet mellan pedagogerna och olika yrkesgrupper samt eleverna och deras 

intressen. 

 

5.4 Planering, organisation och utförande av det ämnesövergripande 

arbetet i år 7-9 

I de högre årskurserna 7-9 planerar man ofta in tema och ämnesövergripande arbete i 

arbetslaget vid gemensamtid och då lärarna har planeringstid samtidigt. Tid är ofta 

något pedagogerna saknar och det blir ofta spontana möten i korridorerna som leder till 

ett samarbete. De flesta pedagoger i år 7-9 har många undervisningstimmar och ganska 

dåligt med planeringstid inom sina 35 timmar på skolan. Det som gör att det fungerar 

för dessa pedagoger är att de håller arbetet i en liten skala och de har inte alltför 

högtflytande projekt. ”Vi planerar ett arbetsområde och arbetar med det i alla ämnena 

samtidigt, som ett tema” (pedagog 7). Ett av verktygen dessa pedagoger använder sig av 

är LPP – lokal pedagogisk planering. ”Vi utgår från styrdokumenten och ser vad vi kan 

samarbeta kring och gör en planering med hjälp av våra läromedel” (pedagog 5).  

 

Tiden är det som återkommer i alla intervjuer. ”Ledningen kräver inte att vi skall arbeta 

ämnesövergripande men de uppmuntrar det. Tyvärr uppmuntrar de inte samarbetet med 

att ge mer tid för planering” (pedagog 6). Pedagog 8 menar att över tid ger ett samarbete 

mellan ämnena en tidsvinst för både elever och pedagoger men det kan vara 

tidskrävande innan man kommer in i arbetssättet.  

 

5.5 För- och nackdelar med ämnesövergripande arbete i år 4-6 

Det är en fördel att vara lärare i en klass där du undervisar i många ämnen då man vill 

arbeta ämnesövergripande. De ämnen man själv undervisar i planerar man upp precis 

som man vill och läraren kan då lägga hur mycket eller lite tid av sin planering på att 

väva samman ämnena. En nackdel kan vara att man inte bollar tankar och idéer med 

någon annan. 

 

Det finns fördelar med att arbeta tematiskt ämnesövergripande över årskurserna 

eftersom det ofta finns ett samarbetes - och likabehandlings syfte med temat och inte att 

sambedöma kunskapen. Det är dock inte helt uteslutet att använda temaarbete för att 
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bedöma kunskap och spara tid även i år 4-6. ”Eleverna ser helheter på ett nytt sätt, 

arbetssättet är tidssparande och lärarna kan sambedöma på ett positivt sätt som också är 

tidssparande” (pedagog 2).  

 

5.6 För- och nackdelar med ämnesövergripande arbete i år 7-9 

I år 7-9 diskuterar de intervjuade pedagogerna för- och nackdelar med att arbeta 

ämnesövergripande som följer: ”Eleverna ges möjlighet att presentera och redovisa 

arbeten på varierande sätt” (pedagog 6). ”Ämnesövergripande arbete underlättar 

samarbete över ämnesgränser, begränsar arbets– planeringsbördan” (pedagog 7). 

”Arbetssättet ger eleverna större möjlighet att påverka sin undervisning” (pedagog 6). 

”Bättre utnyttjande av varandras kompetens och kreativitet” (pedagog 8). ”Roligare för 

både pedagoger och elever” (pedagog 5). Pedagogerna påvisar samtidigt att 

ämnesövergripandearbete inte passar alla arbetsområden. Huruvida det är positivt eller 

negativt diskuteras dock inte. När vi börjar diskutera nackdelar är alla pedagoger i år 7-

9 överens om att tid är en bristvara. ”För lite tid för gemensam planering ges av rektor” 

(pedagog 7). ”Nackdelar är att vi inte får tillräckligt med tid för planering, utvärdering 

och revidering av arbetsområdena” (pedagog 8). Tid kan också vara positivt men då 

oftast på elevernas pulskonto. ”Eleverna vinner mycket på ämnesövergripande arbete då 

antalet uppgifter kan begränsas” (pedagog 8). Att samarbeta mellan ämnena ger stora 

fördelar anser en av pedagogerna då den understryker att ”språkinlärning stärks då ord, 

strukturer och begrepp repeteras i olika ämnen samtidigt som skillnader i nyanser 

kommer fram. Språket stärks” (pedagog 6).  

 

Man anser som pedagog att eleverna sätter större fokus på uppgiften då man arbetar 

ämnesövergripande. Pedagogerna ser stora fördelar med att arbeta ämnesövergripande 

men en nackdel som kommer fram är att man som pedagog kan bli för ivrig och ta med 

för mycket i ett arbete. Vidare hoppas pedagogerna att eleverna ser ett större 

sammanhang mellan ämnena då man arbetar över ämnesgränserna.  

 

De intervjuade pedagogerna upplever att eleverna får en fördjupad kunskap i ämnena. 

Eleverna får en bättre möjlighet att fördjupa sig i ämnet då de får fler arbetstillfällen 

med samma uppgift. För pedagogen ger ett ämnesövergripande arbetssätt en chans att se 

eleven ur fler perspektiv. Ämnesövergripande arbete ger bra chans att sambedöma 

uppgifterna för pedagogerna.  
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En nackdel kan vara att eleven inte ser vinsten med att arbeta med uppgiften vid fler 

pass och spiller tid eller vill byta uppgift oftare. Att arbeta ämnesövergripande är ett led 

för eleverna till ökad måluppfyllelse. ”De små samarbetena har visat sig vara de mest 

givande” (pedagog 6). ”Vi samarbetar mellan ämnena för att minska arbetsbördan för 

både elev och pedagog” (pedagog 5). ”Bra sätt att kunna sambedöma uppsatser” 

(pedagog 7).  

 

5.7 Resultatsammanfattning 

Det vi nu kan se är att man i alla åren arbetar ämnesövergripande framför allt i svenska 

och SO ämnen. En av de största skillnaderna i varför man arbetar ämnesövergripande i 

de olika åren är att de pedagoger som arbetar i år 4-6 har lättare att styra sin tid då de 

undervisar i de flesta ämnena själv samt att de har en naturligare planerings tid till 

exempel tema arbete och de som arbetar i år 7-9 arbetar ämnesövergripande för att det 

är tidsbesparande och man ser en vinst i att sambedöma.  

 

6 Analys 

Vad har jag nu kommit fram till i min forskning? Har jag fått svar på mina frågor?   

 

Frågeställningarna jag utgått ifrån är: 

- Vilka ämnen förekommer mest frekvent i det ämnesövergripande arbetet? 

- Hur ser planering, organisation och utförande ut för det ämnesövergripande 

arbetet i år 4-6 samt i år 7-9? 

- Vilka för- och nackdelar kan pedagogerna se med att arbeta ämnesövergripande? 

 

De intervjuade pedagogerna säger nästan unisont att ämnen som förekommer mest 

frekvent, i deras ämnesövergripande arbete, är svenska och so ämnena men att man 

arbetar med det på olika sätt. Pedagogerna använder sig av Lgr 11 (2011) för att 

förbereda samt hitta knytpunkter att kunna samarbeta och sambedöma elever kring. 

Flera av författarna, Persson (2011), Sandström (2009), Håkansson och Sundberg 

(2012), är helt på de intervjuade pedagogernas linje gällande vikten och vinsten av att 

arbeta ämnesövergripande. Man har däremot inte tidigare jämfört hur man arbetar 

ämnesövergripande i de olika åren och vad det kan ha för effekt. I år 7-9 förefaller det 
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som om man arbetar mer efter måluppfyllelse och i år 4-6 faller man lättare in på 

temaarbete som skall leda till ett bättre klimat på skolan. Vilket är helt i linje med vad 

Persson (2011) påstår. Tid är ett stort hinder för båda grupperna och rent organisatoriskt 

är det lättare att få till tid i gruppen med yngre elever. 

 

Den största skillnaden i hur de arbetar ämnesövergripande i år 4-6 och i år 7-9 bland 

dem som intervjuats här tycks vara både tid och organisation. Likt Magnusson, 

Malmgren och Nilsson (2013) planerar pedagogerna i båda grupperna efter det centrala 

kunskapsinnehållet för att se vad som går att samverka kring men de har organisatoriskt 

det olika då pedagogen i år 4-6 kan planera själv och är inte beroende av andra, på 

samma sätt, medan pedagogerna i år 7-9 måste hitta tider de är planeringslediga 

samtidigt, vilket är svårt då dessa pedagoger har mycket undervisningstid och inte 

mycket planeringstid. I år 7-9 ser man, precis som Österlind (2006) beskriver, att 

eleverna får ett bättre sätt att se samhang med ett ämnesövergripande arbete än vid ett 

rent ämnes arbete. Både Österlind (2006) och pedagogerna ser även att det finns risker 

att eleverna inte ser sammanhang och då forcerar fram och inte reflekterar över vad de 

lär sig. Däremot kommer det inte fram i intervjuerna om man omvandlar de tematiska 

till sociala sammanhang som eleverna kan relatera till och på så sätt tillskansa sig 

kunskapen. Även Sandström (2009) har i sin studie kommit fram till att då personal och 

elever får gehör för sina idéer och har ett öppet klimat på skolan är det lättare för eleven 

att tillskansa sig kunskap. 

 

Person (2011) tar upp att det finns olika knutpunkter i läroplanen som gör att det blir 

smidigt att arbeta ämnesövergripande och det kommer tydligt fram vid intervjuerna att 

det är så man arbetar för att hitta bra vägar att samarbeta i skolan. Det Bråten (1998) 

skriver om Vygotskijs teori och vad han studerade samt kom fram till är återkommande 

i det lärarna säger att eleverna vinner på ett ämnesövergripande arbete. Lärarna tar 

specifikt upp detta med begreppsbildning och hur eleverna ser helheter mellan ämnena. 

 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Jag finner det mycket intressant att en man född i slutet på 18oo-talet tänkte i samma 

banor som vi nu tänker i skolan. Vi har kommit tillbaka till det som började studeras i 
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början av 1900-talets Ryssland vilket fascinerar mig. Vygotskij ville hitta ett sätt att få 

den kommunala skolan att fungera för alla vart de än kom ifrån eller hade för 

handikapp. Vygotskij upptäckte att barn lär sig bra med hjälp av olika medel som bilder 

och tecken. Han såg att barnen kunde träna sitt minne med hjälp av olika användning av 

sina sinnen. Detta gör vi även idag. Det står klart och tydligt i läroplanen att vi skall låta 

eleverna lära genom olika material, sinnen samt individuellt och i grupp. Hur visar 

denna studie en koppling mellan Vygotskij och nutidens skola? Jo, i ett 

ämnesövergripande arbete får eleverna arbeta på ett sätt som påminner om hur Vygoskij 

genom sin forskning fick barnen att utvecklas för att nå högre processer. 

 

Det som kommer fram i samtalen med lärarna i år 4-6 och i år 7-9 är att det finns både 

likheter och skillnader i vilka ämnen som berörs av det ämnesövergripande arbetet i de 

båda årsgrupperna. I resultatet kan även utläsas att det finns likheter och skillnader i vad 

lärarna anser vara för- och nackdelar med det ämnesövergripande arbetet samt i 

planering, organisation och utförande av det ämnesövergripande arbetet.  

 

Den största skillnaden jag kan se är att i år 4-6 är det ofta en pedagog som har många 

ämnen i klassen och därmed kan styra det ämnesövergripande arbetet själv och då 

påverkas inte tiden lika mycket som hos år 7-9 där tiden ofta blir en negativ faktor. När 

du har din klass i år 4-6 i många ämnen faller det sig naturligt att låta eleverna arbeta 

flexibelt med ämnena och man ser som pedagog en helhet i elevens arbete och kan 

bedöma resultaten på ett bra sätt. I år 7-9 har pedagogerna ofta ett till två ämnen eller 

fyra samhällsvetenskapliga ämnen eller de naturvetenskapliga ämnena samt teknik. Det 

är stor skillnad i hur man då kan organisera ett ämnesövergripande arbete. Har du bara 

dig själv att ta hänsyn till behöver du inte brottas med planeringstid eller pussla med 

schemat. En fördel med att arbeta med fler pedagoger tycks dock vara att man känner en 

viss trygghet i att diskutera och analysera resultaten tillsammans flera stycken.  

 

En likhet jag sett i samtalen med pedagogerna i de olika åren är att ett tema arbete går 

relativt lika till. Man arbetar över hela skolan och då också mellan olika år. Syftet med 

att arbeta tematiskt framstår också vara det samma, att få ett bättre samarbete mellan 

eleverna i olika klasser och år. Syftet är med andra ord inte att sambedöma ett resultat 

längre utan ligger på ett annat mer humanistiskt plan där skolans likabehandlingsarbete 

står i fokus och det resultatbaserade ligger sekundärt trots att man arbetar över 
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ämnesgränserna. De pedagoger jag samtalat med skiljer alltså på temaarbete och 

ämnesövergripande arbete vilket jag finner intressant då jag i litteraturen många gånger 

ser en större likhet mellan de två olika begreppen.  

 

Det mest intressanta för mig är dock att man rent organisatoriskt, i framförallt år 7-9, 

inte får tiden av rektorerna att samarbeta naturligt. Med en ny läroplan och ett nytt 

betygssystem tycks det för mig krävas massor av tid till en början för att arbeta 

ämnesövergripande och pedagogerna tror själva att de skulle vinna på det arbetssättet. 

En vinst för både pedagoger och elever. Det finns självklart rektorer som ser detta också 

men de verkar finnas i de lägre årskurserna. Pedagogerna uttrycker att eleverna i alla 

ämnen skall analysera och reflektera över sitt lärande och då borde man rimligtvis 

kunna dra nytta av det i bedömningen mellan ämnena och på så sätt spara tid. De 

pedagoger jag samtalat med anser samma sak men tiden är en kritisk faktor samt att rent 

organisatoriskt få ihop planeringstid. De flesta pedagoger anser sig ha för mycket 

lektionstid i sitt schema vilket gör att flexibiliteten blir lidande. Det oflexibla schemat 

gör att tid till samplanering försvinner för många.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Den metod jag valt från början, att låta X antal pedagoger svara på en enkät med ca tio 

frågor kring ämnesövergripande arbete, hade drivit min forskning i en annan riktning än 

den nu gjort i och med att jag istället valt att göra några få intervjuer. En enkät bör 

planeras i god tid och sjösättas på ett bra sätt vilket jag misslyckades med. Den väg jag 

istället valde med intervjuer är en metod som blir lite mer personlig och under 

intervjuerna kom det fram mycket som jag antagligen inte fått fram genom enkäten. Jag 

drar en personlig slutsats om att för min del var intervjuerna ett bättre val för vad jag 

faktiskt ville ta reda på. 

 

7.3 Framtidsforskning 

Som förslag på framtida forskning utifrån vad jag lärt mig under denna studie är att 

kartlägga på vilket sätt ämnena kan integreras i varandra för bästa resultat. Ett tips till 

skolverket är att de tar fram en handledning i ämnesövergripande arbetssätt som passar 

det nya betygssystemet eftersom det för många saknas tid att göra det arbetet i skolan.  
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