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Abstract 

Ämnesintegrering innebär att två eller flera skolämnen inleder ett samarbete kring ett tema eller ett 

problem. Undervisningsmetoden är känd sedan början av 1900-talet, men har fått ny 

uppmärksamhet på senare tid. Våren 2019 genomförde jag en litteraturstudie i ämnet som 

fokuserade på hur de didaktiska frågorna togs upp i studier om ämnesintegrering i bildämnet. 

Resultatet visade att elevernas lärande i de teoretiska ämnena gynnas av samarbete med bildämnet. 

Brist på studier som fokuserade på elevernas lärande i bildämnet fick mig att genomföra denna 

studie. Studiens syfte var att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar bildlärare ser i 

ämnesintegrering som undervisningsmetod samt lärarnas tankar om metodens inverkan på 

elevernas lärande i bild. 

Sex bildlärare som i huvudsak hade arbetat inom högstadiet svarade på intervjufrågor via e-post. 

Svaren analyserades genom att likartade utsagor fick forma kategorier som sedan tolkades både 

som enstaka uttryck och som helhet. Slutligen diskuterades resultaten i ljuset av kursplanerna och 

tidigare forskning. 

Studiens huvudsakliga resultat var att bildlärarna såg många möjligheter i ämnesintegrerade 

undervisningsmetoder. Bland annat förstår eleverna sambandet mellan skolämnena, får ett 

helhetsperspektiv, kan koppla undervisningen till samhällsfrågor samt sparar tid och har kul. 

Bildämnets innehåll kan utan problem kombineras med andra ämnen menade lärarna. Utmaningar 

som hittades var att både planering och genomförande av samarbete kräver tid, engagemang och 

schemaanpassning från lärarna. Några lärare kände oro över att bildämnet skulle reduceras till 

verktyg för det andra ämnet. Lärarna ansåg för det mesta att metoden gynnar elevernas lärande i 

bild. Lärarna angav många exempel av erhållna kunskaper som kunde anknytas till bildämnets 

kursplaner. 

Studiens slutsats är att de deltagande bildlärarna ser positivt på ämnesintegrerade undervisning 

trotts utmaningarna och tror att metoden främjar elevernas lärande i bild på många sätt. 
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1. Inledning 

Under de senaste decennierna har bilden på lärandet ändrats i jämförelse med hur det var innan. 

Läroböckernas faktakunskaper ses inte längre som de enda eleverna behöver, utan lärandet handlar 

om att bemästra informationsflödet i den globaliserade världen. Skolan hinner helt enkelt inte 

hänga med i eller ta upp allt det nya som vetenskapen genererar (Säljö 2011 s. 169 ff.). 

Ämnesintegrering, det vill säga samarbete mellan två eller flera skolämnen, är ett sätt att försöka 

se sammanhang i olika fenomen, koppla lärandet till ”det riktiga livet” och förverkliga sig själv. 

Ämnesintegrering som idé föddes i början av 1900-talet men har under de senaste trettio åren fått 

ny uppmärksamhet (Bautista m.fl. 2016 s. 611). Sara Blanck som har forskat i ämnet ser att ”det 

finns en vilja till att i utbildningssammanhang åstadkomma ett lärande med utgångspunkt både i 

ämnen och i samspel mellan ämnen genom att se på och skapa kunskap på ett (delvis) annat sätt 

(2014 s.36)”. I övergripande mål och riktlinjer i den svenska läroplanen nämns ämnesintegrering, 

eller ordagrant ämnesövergripande arbetssätt, som ett av de medlen som lärarna ska ta till sig för 

att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen (Lgr 11 s. 13).  

Jag som vuxen lärarstudent har varit intresserad av hur metodiken i läraryrket förändras och har 

förändrats sedan jag själv gick i skolan på åttio- och nittiotalet. För drygt ett år sedan planerade jag 

den första delen i mitt examensarbete och fastnade för ämnesintegration. När jag sedan skrev en 

litteraturstudie i temat slogs jag av hur lite nordisk forskning det fanns inom ämnet oavsett vilka 

skolämnen man är intresserad av. Inom mitt intresseområde, bilddidaktik, görs det få studier på 

hög nivå överhuvudtaget och temat ämnesintegrering är inget undantag. Detta är den första orsaken 

till att jag själv vill öppna upp för empiriska studier i ämnet genom denna studie som blir mitt 

examensarbete två.  

Det andra skälet är de frågor som resultatet i min litteraturstudie väckte. Jag undersökte totalt åtta 

studier om ämnesintegrering i bildämnet. En studie var svensk, en från Singapore och resterande 

från USA. Att eleverna förbättrade sina studieresultat i de teoretiska ämnena vid ämnesintegrerad 

undervisning ihop med bildämnet var tydligt i studiematerialet. Även förbättrade sociala förmågor, 

studieteknik och motivation kom upp som positiva effekter vid ämnesintegrering. Om bildämnet 

gynnades av denna metod i förhållande till ämnets mål och kunskapskrav förblev dock ganska 

ovisst. Särskilt när ämnesintegrering eller temaarbete där flera ämnen samarbetar fortlöper en 

längre period är det i min mening av stor vikt att kunskapskraven i ämnena uppfylls.  Därför vill 

jag undersöka ämnesintegrering i bild utifrån lärandeperspektiv. 
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Vidare upptäckte jag att få studier tog upp hur planeringen och det praktiska genomförandet hade 

lyckats. Det uppkom dock att tiden för planeringen inte riktigt räckte till eller att skolledningen 

eller andra lärare inte alltid gav sitt fulla stöd under samarbetet. En av studierna tog upp vikten att 

ämnesintegrationen sker på lika villkor. På grund av att kunskapsluckorna angående utvärderingen 

av ämnesintegrerade moment är så stora, kommer jag även att inkludera detta perspektiv i min 

undersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det främsta syftet i denna studie är att ta reda på hur bildlärare upplever ämnesintegrerad 

undervisning där deras ämne bild ingår med fokus på elevernas lärande. Studien vill även belysa 

de såväl praktiska som teoretiska möjligheter och utmaningar som bildlärare möter vid 

ämnesintegrering. 

 

Studiens frågeställningar är: 

 

1. Vilka möjligheter och utmaningar ser bildlärare vid ämnesintegrerad undervisning? 

2. Hur ser bildlärare på elevernas lärande vid ämnesintegrerad undervisning? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt berättar jag om hur begreppet ämnesintegration definieras och hur jag själv förstår 

begreppet. Skolans styrdokument och speciellt kursplanerna i bild ses över med ämnesintegrering 

i fokus. Den läsaren som vill se kursplanen för ämnet bild i sin helhet hänvisas till internetsidan 

skolverket.se. Sista delen i avsnittet diskuterar hur forskningsfältet i ämnesintegrering och 

ämnesintegrering i bild ser ut och presenterar några för denna undersökning relevanta studier. 

2.1 Hur ämnesintegration definieras och förstås 

Ämnesintegrering har sina rötter i progressivismen som påverkade undervisningen i västvärlden i 

början av 1900-talet (bl.a. Bautista m.fl. 2016 s.611, Ellis & Fouts 2001 s. 22, Blanck 2014 s. 37). 

I skolor som hade en   anda samlades eleverna kring ett tema eller ett problem som skulle lösas, 

och gränserna mellan olika ämnen jämnades ut (Säljö 2011 s. 173).  Bautista m.fl. knyter även 

ämnesintegreringen till konstruktivismens idéer. Konstruktivismen framhåller att det inte finns 

någon permanent och sann kunskap utan att kunskap istället konstrueras av individer med olika 

erfarenheter. På samma sätt vid ämnesintegrerad undervisning man skapar och upptäcker en ny 

kunskap i interaktion med olika individer och olika perspektiv (Bautista m.fl. 2016 s. 611). 

Själva ordet ämnesintegration härleds från det latinska ordet integratus som kan översättas föra 

samman eller göra hel (Rennie, Wallace & Vanville 2012 s. 3). Det cirkulerar många olika ord i 

vardagsspråket för ämnesintegrering. Man kan till exempel prata om tematisk, ämnesövergripande 

eller ämnesöverskridande undervisning. Sara Blanck konstaterar att även inom forskning används 

det varierande termer för ämnesintegrering. Själv använder hon orden ämnesintegrering och 

ämnessamspel (2014 s. 36). Även flera andra forskare nämner denna uppsjö av termer (bl.a. 

Bautista m.fl. 2016, Smilan & Marzilli Miraglia 2009 s. 40). Vanligast är att behandla dessa ord 

som synonymer. Ämnesintegrerad undervisning (integrated curricular approach) innebär att 

undervisningen speglar världen utanför skolan och tar vara på elevernas egna erfarenheter (Smilan 

& Marzilli Miraglia 2009 s. 40). Problemlösning, kritiskt tänkande och helhetssyn är andra ord som 

förknippas med integrerad undervisning, och speciellt med art integration.  

Termen art integration är vanligt i engelskspråkiga sammanhang. Kennedy center for the 

performing arts, USA:s nationella kulturcenter I Washington, uppger på sin internetsida att art 

integration är ett sätt att lära sig genom konstformer; ett skolämne och en konstform samverkar 

och som leder till att eleverna lär sig genom en kreativ process (Kennedy center 2019). Men termen 

art integration kan även orsaka förvirring. Det är inte lätt att avgöra när det syftas till att konstens 

metoder och idéer används för att förbättra resultat i ett visst akademiskt skolämne eller när det 
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syftas till ett skolämnets samarbete med bildämnet. Art integration kan dessutom beskriva ett 

förhållningssätt till undervisning som en klasslärare förespråkar. Den svenska termen 

konstintegration finns inte med i Nationalencyklopedi, och jag får endast ca 1000 träffar när jag 

googlar termen. Bland dessa träffar verkar det inte finnas vetenskapliga texter. 

Jag använder en ganska bred definition för ämnesintegration i denna studie på samma sätt som 

Helena Persson gör i sin doktorsavhandling. Hon skriver helt enkelt (2016 s. 6) att 

”ämnesintegrerad undervisning innebär att ett eller flera skolämnen samarbetar i ett gemensamt 

sammanhang”. Med ämnesintegrering i bild syftar jag till samarbete där bild är ett av ämnena. 

Termen art integration låter jag bli att översätta, och i mitt arbete används det mest i samma 

betydelse som ämnesintegrering i bild. När jag skriver om samarbete mellan ämnen så menar jag 

ämnesintegrering om inget annat anges. 

 

2.2 Skolans styrdokument öppnar upp för ämnesintegrering 

Ämnesintegrering har funnits med länge i svenska läroplaner med varierande termer. Redan i Lgr 

62 fanns flera möjligheter till ämnesöverskridande moment: samordnad undervisning innebar att 

flera ämnen hade samma begrepp som utgångspunkt i undervisning, samlad undervisning tog vara 

på elevernas vardagsintresse och vardagsproblem och under speciella moment skulle hela skolan 

ha temadagar eller lektioner i ett större samhällsnyttigt ämne (naturvård, trafikundervisning osv). I 

Lgr 80 och Lgr 92 är ämnesintegrering mer framträdande i kursplanerna än i den nuvarande 

läroplanen, Lgr 11. Lgr 11 nämner dock ämnesintegrering i de inledande texterna (Persson 2011 s. 

12 ff.). Bland annat ska läraren ”samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, 

och organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till […] ämnesfördjupning, 

överblick och sammanhang [samt] får möjligheter att arbeta ämnesövergripande” (Skolverket s. 

13). I Lgr 11 används inte ordet ämnesintegration i kursplaner i bild, men syftet och innehållet 

öppnar upp för kunskaper och förståelse som överskrider ämnesgränserna.  

Enligt bildämnets syfte i Lgr11 (Skolverket s. 26) finns det två olika dimensioner i bild som 

skolämne. Eleverna ska lära sig både att framställa och tolka bilder. Begreppet bild i sin tur syftar 

på många olika slags bilder, film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer. Bildämnets syfte 

sammanfattas så här (med mina kursiveringar): 

Eleverna 

●  ska kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 
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● skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, 

● undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och 

● analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

De flesta av punkterna ger utrymme för ämnesintegrerad undervisning. Till exempel skulle 

eleverna kunna uttrycka budskap som handlar om miljö eller djurs rättigheter -teman som lämpar 

sig bra att behandlas inom flera andra skolämnen. Eller så skulle man kunna låta eleverna analysera 

bilder från religionshistoria eller ungdomsfilmer. Möjligheterna att samarbeta med andra 

discipliner stoppas inte av bildämnets syfte. 

I bildämnets centrala innehåll syns bildämnets bredd. Under rubrikerna Bildframställning, Redskap 

för bildframställning och Bildanalys finns det för varje målgrupp (lågstadiet, mellanstadiet och 

högstadiet) anpassat innehåll. Mycket av det, åtminstone till synes, skulle vara möjligt att integreras 

med undervisning i andra ämnen. Jag plockar upp några sådana punkter ur det centrala innehållet 

för årskurs 7–9 (Skolverket s. 28): 

● Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, 

åsikter och upplevelser. 

● Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa 

perspektiv kan utformas och framställas. 

● Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas 

Här läggs det mycket tyngd på egna erfarenheter och åsikter samt den egna identiteten. Även 

samhället och massmedierna ska uppmärksammas i inom ämnet bild. Dessa ord känner jag igen 

från pragmatismen och de återkommer i texter som handlar om ämnesintegrering (Nixon May & 

Robinson 2016 s. 13, Rennie, Wallace & Vanville 2012 s. 4). Bildämnets innehåll verkar ha mycket 

gemensamt med ämnesintegrationens ambitioner. 

Kunskapskraven i bild (Skolverket s. 29–32) som eleverna ska ha nått i årskurs sex och årskurs nio 

skiljer sig inte mycket i innehåll. Nians krav är dock mer nyanserade. Jag nöjer mig här att 

presentera några punkter från kunskapskraven för årskurs nio som beskriver de hantverksmässiga 

färdigheter som efterfrågas. Längre fram i detta arbete berättar jag om en tidigare studie där 

resultatet visade att elevernas praktiska kunskaper och färdigheter inom bildämnet försämrades vid 

en lång ämnesintegrerad undervisning. Därför vill jag ta upp vilka dessa hantverksmässiga 

färdigheter är i de svenska kursplanerna för grundskolan i bild. 

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar 

erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl 
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genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda 

olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och 

prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika 

uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl 

fungerande sätt. (Skolverket s. 31) 

Dessa praktiska förmågor utgör mindre än hälften av kunskapskraven. Även här ser man att 

budskapet och kommunikation har fått en stor plats, och att det inte räcker att endast kunna det 

hantverksmässiga i bildframställning. Det efterfrågas en djupare tanke bakom arbetsprocessen.  

 

2.3 Tidigare forskning om ämnesintegrering 

Jag skriver först några ord om ämnesintegrering som forskningsfält. Därefter fördjupar jag mig mer 

i studier om ämnesintegrering i bildämnet som ligger i mitt intresse. Slutligen tar jag upp några 

teorier både generellt om ämnesintegrering och inom bilddidaktiken. 

Få empiriska studier om ämnesintegrering 

Det finns inte mycket forskning om ämnesintegrering i dag. Det finns inte heller etablerade begrepp 

att beskriva och forska det stora fältet (Blanck 2014 s. 40). Amerikanska pedagogikforskarna 

Arthur Ellis och Jefrey Fotes (2001 s. 24) menar att det inte är lätt att genomföra empiriska 

undersökningar om ämnesintegrering, och att dessa därför är få. Ämnesintegration är en så 

mångfacetterad företeelse att man måste fokusera på en beståndsdel i taget för att kunna föra en 

studie av en bra kvalitet, hävdar de. Enligt Ellis & Fotes visar systematiska litteraturforskningar 

skilda resultat vad gäller elevernas lärande vid ämnesintegrerade metoder. Trend & Moren (2016 

s. 158) finner 15 år senare att resultat från studier om arts integrated teaching (närmast 

motsvarande ämnesintegrering med bild/estetiska ämnen just här) är minst lika kontroversiella. 

Enligt dem ställer sig många bakom denna undervisningsmetod, men vissa anser att det fattas 

evidens för att arbeta ämnesintegrerat. Några hävdar att en sådan undervisning saknar djup och är 

ineffektivt eller att bildämnet tillmäts för lite vikt i samarbete med andra ämnen.  

Några av de få svenska studier i ämnet ämnesintegrering är Lisa Öhman-Gullbergs (2010) 

avhandling som analyserar elevarbeten vid ämnesintegrerad undervisning i bild och 

samhällskunskap, Helena Perssons (2001) avhandling om ämnesintegrerad naturvetenskaplig 

undervisning samt Sara Blancks (2014) licentiatuppsats om ämnessamspel med huvudfokus i 

samhällskunskap. I detta arbete har jag inte utrymme att sammanfatta alla dessa studier, utan jag 
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koncentrerar mig på Öhman-Gullbergs studie samt tar upp även några utländska studier inom 

bilddidaktik. 

Kunskap blev ”egen” 

Lisa Öhman-Gullberg är doktor i didaktik och f.d. prefekt vid Konstfacks lärarutbildning. Hennes 

licentiatuppsats (2006) handlade om samarbete i bild och samhällskunskap och huvudsyftet var 

”att undersöka hur elever använder sig av främst visuella representationer för att bearbeta och skapa 

förståelse i sitt lärande” (ibid s. 22).  Materialet i hennes studie bestod främst av små filmklipp som 

elever hade skapat på bildlektionerna. Innan filmskapandet hade eleverna fått teoretiska kunskaper 

inom samma tema, EMU-omröstningen, på samhällskunskapslektioner. Hon märkte bland annat 

att de elever som vid traditionell undervisning var omotiverade och hade svårt att ta ansvar över 

sitt lärande var de mest aktiva i filmskapandet. Vidare upptäckte hon att eleverna kunde ”omforma 

och göra kunskapen till sin egen”, de matades inte med faktakunskaper utan fick vara med och 

konstruera kunskap (ibid s. 121 ff.). Öhman-Gullberg återvänder några år senare till sin 

undersökning i Rostvall & Selander (2010). Hon uppger att många elever tyckte att lärandet i bild 

fick mer djup genom bakgrundskunskap inkopplade i uppgifterna (ibid s. 224). Några elever 

upplevde dock att det blev tråkigt när samma tema dök upp i flera ämnens lektioner (ibid s. 226). 

Förbättringar i teoretiska ämnen, i sociala förmågor och på individuellt plan 

Helena Robinson, forskarassistent vid Universitet of  South Carolina, (2011) har gjort en av de 

mest omfattande studierna inom art integration. Det är en litteraturstudie som kartlägger tidigare 

studier i ämnet. Hon kom fram till att de flesta studier kan påvisa att art integration har goda 

effekter för elevernas lärande i de teoretiska ämnena, i elevernas personliga lärandestrategier och 

välmående samt deras sociala förmågor. Den litteraturstudien jag själv gjort i ämnet kunde bestyrka 

Robinsons resultat.  Hon utesluter dock helt i sin resultatdel ämnesintegreringens inverkan på 

kunskaper och färdigheter i bildämnet. När jag läste bilddidaktisk forskning i ämnet märke jag att 

detta inte alls är ovanligt. Endast fyra av de åtta studierna som jag granskade tog upp elevernas 

lärande i bildämnet vid ämnesintegrerat undervisningsmoment. Vissa av dessa fyra studierna 

nämnde dessa aspekter dessutom lite i förbigående och utan vidare förklaringar. 

I forskarna Brittany Nixon Mays och Nicole Robinsons (2016) studie svarade 50 lärare i de 

estetiska ämnena på frågor om hur de upplevde ämnesintegrerad undervisning. I delstaten Utah i 

USA hade man redan flera år tillbaka betonat art integration i skolorna. Akademiska ämnen skulle 

ha flitigt samarbete med estetiska ämnen i alla delstatens skolor. Vid flersvarsfrågor ansåg 

deltagarna att de estetiska ämnena skulle gynnas av ämnesintegrerade metoder (utan att gå in på 

hur), att ämnena kunde integreras under lika villkor och att lärarstudenter borde få utbildning i 
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denna undervisningsmetod. Endast hälften av de svarade lärarna upplevde att de fick tillräckligt 

stöd av klasslärarna. Lärarna fick även skriva fritt om sina erfarenheter om ämnesintegrering. De 

konstaterade att eleverna hade erhållit teoretiska kunskaper, men mest utsagor var det om 

förbättringar i elevernas motivation, beteende, självkänsla och sociala förmågor. Det är liknande 

aspekter som Robinson hade hittat. Nackdelen som lärarna angav i den fria texten var tidsbrist vid 

planering av samarbetet (Nixon May & Robinson 2016 s. 19 ff.). 

Hantverksmässiga kunskaper försämrades 

I en studie från New York (Cunnington m. fl. 2014) testades elevernas kunskaper i alla inblandade 

skolämnena, däribland bild, under och efter det tre år långa experimentet med ämnesintegrerad 

undervisning. Bildämnet gynnades av integreringen i alla ämnets beståndsdelar förutom i praktiska, 

hantverksmässiga baskunskaper. Där var skillnaderna dessvärre mycket tydligare än i de gynnade 

delarna. Denna studie är den enda bland de tiotals som jag har läst igenom där kunskaperna i bild 

kontrollerats genom prov och jämförts med en kontrollgrupp. Studien gjorde mig väldigt nyfiken 

och bidrog till att jag nu skriver detta examensarbete. 

Teoribildningar om ämnesintegrering 

Tidigare forskning bjuder på flera teorier kring ämnesintegrering. Det finns bland annat antaganden 

om motiveringar till att arbeta ämnesintegrerat. Vad gäller just ämnesintegrering i bild vill jag ta 

upp en teori om de olika ställningar som bildämnet har vid integrering med andra ämnen. Men först 

kort om två mer allmänna teorier. 

Arthur Ellis och Karolina Österlind är två forskare av flera som har utvecklat teorier om olika 

motiveringar till ämnesintegrering.  Båda två tar upp elevernas egna intressen och problem som en 

av motiveringarna. Österlind anger det samhällsnyttiga lärandet som en viktig motivering. Ellis är 

på samma spår när han skriver att det finns kunskap som traditionella skolämnen inte kan fånga. 

Den tredje motiveringen i Ellis teori är att man vill hitta kopplingar mellan de annars så isolerade 

skolämnena, se en helhetsbild. Enligt Österlind är elevernas högre motivation till skolarbetet en 

vanligt förekommande motivering till ämnesintegrering (Ellis 2001 s. 167, Österlind 2016 s. 12ff). 

Liora Bresler är ett av de främsta namnen inom konst och estetik som är kopplad till undervisning 

och barn. Hennes teori om art integration från 1995 är flitigt citerat inom litteratur i ämnet. Enligt 

teorin finns det fyra olika sätt att integrera konst: underordnad integration, jämställd integration, 

emotionell integration och social integration. Underordnad integration innebär att estetiska ämnen 

används som verktyg för att nå bättre resultat i teoretiska ämnen. Jämställd integration sker när det 

estetiska ämnet förstås som likvärdigt vid ämnesintegrering, vilket bland annat leder till kritiska 

reflektioner hos eleverna. Med emotionell integration menar Bresler användning av skönheten i 
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konst och kreativitet som kraft i undervisning av ett teoretiskt ämne. Social integration i sin tur 

betyder att man genom konst skapar sociala förbindelser utåt, kanske i form av utställningar eller 

med samarbete med lokala konstnärer (Bresler 1995 s. 34). 

  



 

10 

 

3. Didaktiskt perspektiv i undervisningen 

I detta arbete använder jag ett didaktiskt perspektiv. Claes Nilholm, professor i pedagogik vid 

Uppsala universitet, anser (2016 s. 67) att didaktiken täcker de viktigaste aspekterna i lärarens 

uppdrag och är därför ett särskilt lämpligt perspektiv vid pedagogiska studier. Bakom didaktikens 

delfrågor, vad, varför, hur och till vem finns det en grundläggande fråga ”hur undervisningen ska 

bedrivas på bästa sätt”, menar han. Den frågan har jag haft i åtanke vid planeringen och 

genomförandet av denna studie.  

För att kunna avgöra vilket sätt som är det bästa sättet eller åtminstone ett bra sätt att undervisa 

måste man veta vad syftet är med undervisningen. Nilholm menar att det ska finnas en självklar 

koppling mellan syftet i skolans styrdokument och den didaktik som används. Han lyfter fram både 

kunskapskraven och en rad mer allmänna mål som undervisningen bör sträva efter. Mer allmänna 

mål kan till exempel vara elevernas livslånga lust att lära och deras personliga utveckling (2016 s. 

68). Min litteraturstudie (Paananen 2019) visade att många lärare motiverade ämnesintegrerad 

undervisning med dessa allmänna mål (Bolak, Bialach & Dunphy 2005, Robinson 2011, Bautista 

m.fl. 2015, Nixon May & Robinson 2016). Detta är någonting som många forskare har 

uppmärksammat (bl.a. Ellis 2001, Österlind 2016). Därför vill jag nu i min empiriska studie 

använda den didaktiska teorin på ett lite snävare sätt och betona kunskapsinhämtning. Studiens 

frågeställningar är ganska breda, men i resultatdiskussionen är elevernas lärande i förhållande till 

kursplanerna den centrala frågan.  

Jag presenterade kursplanerna i bild tidigare i arbetet. I detta arbete ska jag inte ifrågasätta 

kursinnehållet och kunskapskraven utan koncentrerar mig på att ta reda på hur ämnesintegrering 

som metod förhåller sig till dessa. Arbetets utgångspunkt är alltså att läraren strävar efter att 

eleverna uppfyller kunskapskraven så som de står i svenska skolans styrdokument. 
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4. Metod 

Syftet med metodavsnittet är att visa så tydligt som möjligt hur undersökningen har genomförts. 

Val av metod motiveras, beslut om urval och händelseförlopp vid materialsamlingen redovisas och 

analysmetod presenteras. Avsnittet innehåller även forskningsetiska beaktanden och reflektioner 

över arbetets tillförlitlighet. I avsnittets slut diskuterar jag styrkorna och svagheterna i den valda 

metoden. 

4.1 Val av metod 

Undersökningens metod var kvalitativa strukturerade intervjuer. Vid strukturerade intervjuer finns 

det bestämda frågor som alla deltagarna ska svara på i samma ordning (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013 s. 131, Larsen 2017 s. 139). Inför detta arbete hade jag inte något större 

kontaktnät bland bildlärare i min närhet som jag skulle kunnat intervjua öga mot öga.  Min 

uppfattning sedan tidigare var att många lärare inte kan ställa upp på långa intervjuer eller 

studentundersökningar på grund av tidsbrist. Långa avstånd förvärrar situationen ytterligare. Även 

telefonintervjuer kan bli svåra att få till och är tidskrävande att transkribera. För att få tag i 

informanter bestämde jag mig att erbjuda möjlighet till intervjuer via e-post. Med skriftliga 

intervjuerna blir intervjufrågorna automatiskt strukturerade och metoden närmar sig då 

enkätundersökning. Det finns tydliga nackdelar med detta. Informanten kan missförstå frågan och 

svara på något helt annat än vad forskaren önskar. Forskaren kan inte ställa följdfrågor när 

informanten berör något viktigt. Informanterna får inte heller styra själv vad de har att säga om 

ämnet (Larsen 2017 s. 139).  

Det finns även många fördelar med strukturerade intervjuer, och dessa tänkte jag ta vara på. Jag 

kunde styra intervjufrågorna så att svaren skulle belysa mitt syfte. Där behövde jag dock vara noga 

med att inte använda ledande frågor (ibid s. 143). När svaren mest fokuserade på det information 

som jag behövde och dessutom redan var nedskrivna, blev efterarbetet mycket enklare. Även 

jämförelsen av svaren mellan informanterna underlättades genom denna metod (ibid s. 139). I mina 

intervjufrågor försökte jag emellertid skapa en diskuterande ton som jag önskade skulle bidra till 

bredare reflektioner än ett enkelt svar på frågan.  Därför kunde en fråga bestå av flera bifrågor som 

tog upp några möjliga ingångar i svaret (se bilaga 2). Jag återkommer senare i avsnittet till 

utvärderingen av mina intervjufrågor. 
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4.2 Urval och genomförande 

När jag väl hade bestämt studiens metod påbörjade jag min empiriinsamling genom att skriva ett 

informationsbrev till deltagare som jag ännu inte hade (se bilaga 1). Där förklarade jag studiets 

syfte och efterlyste personer som hade erfarenheter om att arbeta som bildlärare vid 

ämnesintegrerat undervisningsmoment. I brevet ombads de intresserade att ta kontakt med mig.  

Jag sökte upp tre bildlärare som jag kände till, och de lovade att ställa upp. Bildlärarna hade fullt 

upp, och alla var mer intresserade av intervjuer via e-post än att träffas. Vidare skrev jag en 

förfrågan i en öppen Facebookgrupp för bildlärare som heter Bildlärare Tipsar Varandra och har 

4849 följare. Fyra bildlärare bad mig att skicka mitt informationsbrev till dem och alla svarade att 

de gärna ville vara med och fick därefter även intervjufrågorna. En av dessa lärare upplevde i det 

skedet att hen inte hade erfarenheter nog för att kunna besvara frågorna och ville därför inte bli 

deltagare i studien.  

Alla deltagare skickade sina svar till mig som bilagor i e-postmeddelande förutom en som skrev 

direkt på fältet på e-post-sidan. Jag skrev ut deras svar och påbörjade analysen som beskrivs i 

kapitel 4.4. Men innan dess vill jag gå igenom forskningsetiska omständighet kring denna studie. 

4.3 Forskningsetik 

När man bedriver studier som innefattar människor behöver man ta ställning till några etiska 

aspekter. Deltagarnas samtycke till medverkan ska tydligt tillfrågas och de måste få veta vad de 

samtycker till. Deltagarna ska informeras att de får avsluta medverkan när som helst om de så vill. 

Deltagarnas personuppgifter eller annat material som kan kopplas till dem ska behandlas så att 

personerna inte kan identifieras och att personerna inte riskerar negativa konsekvenser på grund av 

deltagandet (Larsen 2018 s. 17). I denna studie har ovanstående principer tagits hänsyn till, vilket 

framgår i informationsbrevet (se bilaga 1). 

Utöver detta ska forskningen bedrivas ärligt. Källorna ska anges, andras idéer ska inte presenteras 

som sina egna och resultatet som publiceras ska vara det som materialet visar (ibid s. 17). Med 

andra ord ska man inte förvränga resultatet, vilket jag har försökt undvika. Dock är det så att 

forskarens egna antaganden lätt speglas in i arbetet när man analyserar och tolkar komplext 

intervjumaterial. Att vara självkritisk och ständigt reflektera över sina val är därför ett måste vid 

kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg 2015 s. 261). I intervjusituationer finns faran att man 

påverkar sina informanters svar på olika sätt genom sitt sätt att agera och reagera på informanternas 

svar. Intervjuerna i denna studie genomfördes via e-post, vilket gjorde att sådan påverkan från 

forskarens sida blev mindre.  
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4.4 Analysmetod 

Denna studie är både deduktiv och induktiv till sin natur, vilket är vanligt förekommande enligt 

Larsen (2017 s. 30). Hon menar att få studier följer strikt antingen deduktivt eller induktivt upplägg. 

Vid deduktiva metoder får etablerade teorier och begrepp styra forskarens frågeställningar och 

vidare datainsamling och databearbetande. Induktiva metoder är mer öppna och har ingen teori 

som utgångspunkt. Metoden har ofta som syfte att hitta mönster i ett fenomen och utveckla en ny 

teori. I litteratur som behandlar ämnet finns det teorier kring ämnesintegrering och 

ämnesintegrering i bild som kommer till användning vid resultatdiskussionen i detta arbete. Jag har 

dock inte hittat lämpliga teoribildningar inom just mitt problemområde. Därför har inte 

frågeställningar kopplats till några teorier från början, utan materialet har fått visa om några teorier 

eller antaganden har blivit aktuella att ta upp i diskussionen. 

Studiens första forskningsfråga Vilka möjligheter och utmaningar ser bildlärare vid 

ämnesintegrerad undervisning? är en tämligen öppen fråga. Det finns inga tydliga gränser för vad 

som kan räknas som möjlighet eller utmaning. I mina intervjuer ställde jag inte direkt den här 

frågan, utan frågade varför lärarna hade bestämt sig att arbeta ämnesintegrerat, vad som var 

viktigast att ta hänsyn till vid planering av ett sådant moment och om de mötte problem vid 

genomförandet av momentet. Även några andra frågor kunde kopplas till denna aspekt (se bilaga 

2). Jag använde innehållsanalys för att kunna svara på den första frågan. Det innebär att forskaren 

studerar sitt material noggrant för att urskilja mönster och skapa kategorier för att slutligen kunna 

förklara fenomenet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s. 148). 

Jag valde först två övergripande teman, möjligheter och utmaningar, baserat på den första 

forskningsfrågan. Sedan läste jag genom materialet flera gånger och färgmarkerade allt som kan 

passa under dessa rubriker. Slutligen skapade jag en översiktstabell med båda dessa teman så att 

varje deltagare stod för en kolumn. I tabellerna samlade jag den färgmarkerade informationen så 

att liknande citat hamnade på samma rad. Dessa rader, kategorier, fick rubriker efteråt. När jag 

sedan skrev den förklarande texten i resultatdelen var jag noga med att återvända till de 

ursprungliga utsagorna för att se kontexten och kunna göra en så rimlig tolkning som möjligt. 

Till den andra forskningsfrågan Hur ser bildlärare på elevernas lärande vid ämnesintegrerad 

undervisning? användes det en hermeneutisk ansats som kallas allmän tolkningslära. Man jämför 

då delar av materialet med helheten för att skapa en förståelse (Fejes & Thornberg 2015 s. 74). 

Även kontexten för de forskade utsagorna ska tas i beaktande (ibid s. 76). I detta fall betydde det 

att jag var noga med att ta hänsyn till vad jag har frågat när jag har fått ett visst svar och att jag inte 

kunde plocka ut olika meningar från materialet utan att se på hela svaret. Lärarnas utbildning, hur 
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många år de hade arbetat som bildlärare och för vilka årskurser samt längden på ämnesintegrerade 

moment är exempel på kontexten. Även här kunde jag urskilja några teman baserade på lärarnas 

svar, men temana blev inte lika tydligt begränsade. 

4.6 Tillförlitlighet 

Vid kvalitativ forskning vill forskaren att fler människor än bara personerna som deltog i 

undersökningen får ta del av hens resultat. För att kunna presentera trovärdiga forskningsrön måste 

man övertyga sina läsare att undersökningen har tillräckligt validitet och reliabilitet. Validitet i en 

studie handlar bland annat om att forskarens teoretiska ramar och studiens resultat upplyser samma 

sak och att metoden är rimlig i förhållandet till studiens syfte. Naturligtvis ska även resultaten vara 

starkt kopplat till studiens syfte. Vidare ska tolkningar av materialet vara trovärdiga och 

slutsatserna noga genomtänkta (Larsen 2018 s. 129 ff.). Vid kvalitativa undersökningar som ofta 

har få informanter och är starkt kontextberoende är dessutom resultatets användbarhet och 

överförbarhet kritiska frågor. 

Reliabilitet innebär att undersökningen är noga dokumenterad så att en annan forskare i princip 

skulle kunna upprepa studien. Vid kvalitativa undersökningar är det dock nästintill omöjligt krav 

att två forskare skulle kunna göra samma observationer och tolkningar. Om forskaren har bedrivit 

en systematisk och genomtänkt datainsamling som även framvisas i arbetet så ökar trovärdigheten 

(ibid s. 131). 

Min ambition vid genomförandet av denna studie har varit att vara öppen med hur undersökningen 

har gått till. Jag har samlat deltagarnas utsagor i tabeller för att läsaren ska kunna följa min analys 

och tolkning samt utvärdera dess rimlighet. Jag har även fördjupat mig i tidigare forskning och 

teorier inom området och uppmärksammat de svårigheter som forskarna har identifierat. Denna 

studie har dock sina brister som lyfts upp i olika tillfällen. Studiens resultat kan inte heller 

generaliseras utöver undersökningsgruppen, men där mina forskningsrön samstämmer med flera 

större tidigare studier ökar resultatets överförbarhet. Den viktigaste uppgiften som kvalitativa 

undersökningar har är emellertid att läsaren kan få nya infallsvinklar och se samband och mönster 

i någonting som tidigare har tett sig svårbegriplig (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 

s. 145). 

4.7 Metoddiskussion  

Hälften av de bildlärare som deltog i denna undersökning kontaktade jag privat och den andra 

hälften hittade jag genom en öppen Facebook-grupp. Det skulle kunnat vara så att de lärare som 

ställde upp genom efterlysningen i Facebook hade starka åsikter för eller emot ämnesintegrering 
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och var därför villiga att delta. Det märktes dock inte i informanternas svar att de har tillfrågats på 

två olika sätt. 

Metod för denna studie var strukturerade intervjuer. I bildämnet har eleverna sällan traditionella 

prov med rätt eller fel –frågor utan det är läraren som bedömer var elevernas kunskapsnivå ligger. 

Jag tror att det bästa sättet att få svar på studiens frågeställningar var att intervjua lärare. Om jag 

hade valt att intervjua elever om ämnesintegrering så skulle jag då behövt hitta elever som nyligen 

har arbetat ämnesintegrerat och som dessutom väl känt till innehållet i kursplanen.  

Intervjuer som metod bygger på interaktionen mellan intervjuaren och intervjuobjektet, och då tar 

man ofta hänsyn till gester, blickar, tonfall m.m. Man kan även fråga och förklara om det blir 

feltolkningar mellan parterna (Erikson & Hultman 2014 s. 104). I denna studie fick deltagarna 

istället svara på intervjufrågorna via e-post. Jag hade dock telefon- eller e-postkontakt med 

informanterna vid sidan om, vilket förhoppningsvis visade att bakom alla dessa frågor finns det en 

person som tycker att detta är viktigt. Jag försökte formulera intervjufrågorna så att de inbjöd till 

eftertanke och tillät reflektioner utanför själva frågan genom att använda ganska informellt språk 

samt genom att skriva små frågeställningar under varje huvudfråga. Nu i efterhand inser jag att 

dessa små delfrågor borde ha separerats från huvudfrågan för att försäkra att det är huvudfrågan 

som informanterna i första hand svarar på.   

En deltagare fick kontakta mig för att begreppet kursmål inte var tydligt eller korrekt och en annan 

påpekade detta i sitt svar. Jag själv skrev till en informant och bad om förtydligande i ett par tankar 

för säkerhets skull.  

Deltagarna var ensamma med sina tankar och reflektioner. Om dessa lärare hade deltagit i en 

gruppdiskussion i stället så tror jag att de hade hjälpt varandra att reflektera ännu djupare och mer. 

Nu funderade några av deltagarna till exempel på hur bildämnet står i fara att reduceras till ett 

hjälpämne. Flera andra lärare hade säkert haft åsikter om detta. Det som ändå är fördelen med ett 

mer slutet intervjuformulär är att deltagarna skriver om det som är deras första och främsta 

upplevelse. Varken intervjuare eller de andra deltagarna kan påverka deras åsikter. Jag upplever att 

intervjuerna lyckades och att jag fick ut relevant information för min undersökning. 
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5. Resultatanalys 

Detta avsnitt börjar med korta presentationer av studiens deltagare. Namnen som används är 

fingerade.  Jag ger även några exempel på erfarenheter som varje deltagare har av ämnesintegrerad 

undervisning. Därefter följer resultatanalys som förs separat för studiens två frågeställningar. 

5.1 Studiens informanter 

Helena har bildlärarutbildning upp till gymnasienivå. Hon har arbetat som bildlärare sedan början 

av nittiotalet, men vikarierat i bild redan under åttiotalet. Hennes erfarenheter är från högstadiet 

och mellanstadiet. Helena har även gått kurser i konst och digitalt foto. Några exempel på kortare 

ämnesintegrerade moment är att i SO och bild har eleverna läst om högkulturer och skapat 

skulpturer i temat och i samarbete mellan svenska och bild har eleverna fått illustrera sina svenska 

uppsatser under bildlektioner. En lite längre ämnesintegrering har genomförts mellan historia och 

bild och handlat om propaganda under Andra världskriget. Då har eleverna tittat på filmklipp och 

skapat installationer på bildlektioner.   

Anna är lärare i bild för årskurs 7–9 samt i religion och historia på gymnasienivå. Hon har arbetat 

som bildlärare i över tio år, främst med gymnasie- och introduktionsprogramselever (åk 7–9:s 

kursplan). Hon har även gått påbyggnadskurser i glas, keramik och konst. Anna berättar att under 

pågående höst har hennes elever på språkintroduktion fått göra bildarbete med inspiration från 

biologilektionerna. Hon har flera års erfarenheter från ett ämnesintegrerat moment mellan teknik 

och bild som sträckte sig över hela läsåret. Uppgifterna varierade från år till år, till exempel kunde 

de planera och bygga ett hus- eller en bromodell.  

Hannas bildlärarexamen är upp till gymnasienivå. Hon är även ämneslärare i svenska. Hon har 

arbetat som bildlärare i 2,5 år och har mest erfarenheter från högstadiet. Som exempel på 

ämnesintegrerade moment anger hon samarbetet mellan svenska och bild med noveller och omslag 

som uppgift samt Andra världskriget och konststölder i samarbete med historieämnet.  

Jenny har bildlärarexamen från år 2012 och har undervisat högstadieelever i ca 6 år. På senare tid 

har hon även haft årskurserna 4–6. Hon berättar om många ämnesintegrerade 

undervisningsmoment. Skolan har varje höst samarbete mellan hemkunskap, musik och bild 

(senare har även svenska och slöjd anslutit sig) kring temat som de kallar Smakmässan. Eleverna 

ska skapa maträtter med tillhörande receptböcker, förpackningar, logos och musikjinglar. Andra 

exemplar är hållbar utveckling i samarbete med NO-lärare samt nyhetsartiklar och 

nyhetsfotografering i samarbete mellan svenska och bild. 
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Liza har utbildning som lärare i kultur, medier och estetik med bild som biämne. Hon har varit 

verksam bildlärare i närmare sju år, mest på högstadienivå men även på mellanstadiet. Liza deltar 

ofta i ämnesintegrerade projekt med andra lärare. Hon har bland annat samarbetat med svenska 

kring självbiografier, med svenska och SO kring HBTQ-frågor samt med svenska, biologi och 

historia inom temat sex och samlevnad. 

Linas utbildning är bildlärare för grundskolans senare år samt gymnasiet. Hon har mest erfarenheter 

av att undervisa gymnasieelever under sina nio år inom yrket. Lina berättar att hon har undervisat 

ämnesintegrerat i några veckor med kombinationen svenska-bild. Då har momentet handlat om 

bildanalys. Andra exempel är att eleverna tillverkade tvål och tvålförpackningar i naturkunskap 

och bild samt ett samarbete mellan slöjd och bild. 

5.2 Många möjligheter samt några utmaningar vid ämnesintegrerad undervisning 

I mitt material syns det tydliga mönster i lärarnas uttalanden när det gäller möjligheter vid 

ämnesintegrering. Det går också att hitta sammanfallande tankar om vad som kan klassas som 

utmaningar vid ämnesintegrerad undervisning. Jag har samlat likartade utsagor i två olika tabeller, 

en för möjligheter och en för utmaningar (se bilaga 3). Utsagorna är inte korrekt citerade tabellerna 

utan i förkortade former. Nedan följer en redovisning som tar stöd i dessa tabeller, men som 

återvänder till de ursprungliga intervjusvaren.  

Helhetssyn, samband och koppling till samhället 

”Ingenting i världen är egentligen uppdelat i olika ämnen och det borde inte skolarbetet vara 

heller”, svarar Liza på frågan om varför hon valde att arbeta ämnesintegrerat. Jenny använder 

nästan samma formulering och tillägger att ”allt hör ihop”. Även Helena är av samma åsikt fast 

detta citat är svar på frågan om vad som är viktigast att ta hänsyn till vid planeringen: ”Eleverna 

måste se ett samband om hur de olika ämnena kan vävas samman och se en mening med 

ämnesintegrering ”. Senare pratar hon även om en ”helhetssyn”. Lina anser att ämnesintegrering 

skapar en större förståelse hos elever för bildämnets olika delar. Jag tolkar detta som att de andra 

ämnena har kopplingar till innehållet i bild som kommer fram vid samarbeten och hjälper eleverna 

att förstå varför dessa delar överhuvudtaget finns i bildämnets kursplan. 

Även Anna tar upp kopplingen till verkligheten. ”Vi ville samtidigt använda ett arbetssätt som fick 

eleverna att känna att ämnet var på riktigt och att det var en process och en metod som liknade 

arbetssätt ute i verkligheten”, förklarar hon. Jenny i sin tur använder orden ”mer relevanta/viktiga” 

om uppgifter på ämnesintegrerade lektioner. Jag urskiljer här ett mönster, och skapar en kategori 

som jag kallar för helhetssyn, samband och koppling till samhället. 
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Sparar tid och är kul och motiverande  

Flera av lärarna upplever att eleverna vinner tid med ämnesintegrerade metoder och undervisningen 

blir mer effektiv. ”Dessutom kan eleverna göra EN uppgift som bedöms i t.ex. tre olika ämnen, 

istället för att göra tre olika uppgifter. Mindre arbetsbörda för dem” resonerar Liza. Jenny menar 

att eftersom liknande teman ändå tas upp i olika ämnen, så är det bättre att göra det samtidigt och 

samarbeta. Denna kategori får heta Tidsparandet. 

Tre av lärarna använder orden kul eller roligt. Hanna har erfarenheter av att själv undervisa i både 

svenska och bild med ämnesintegrerade metoder. Hon konstaterar att det är ”ett roligt sätt att göra 

skrivandet ännu mer personligt”. En av Jennys motiveringar till samarbete mellan ämnen är att det 

är kul. Anna berättar att pedagogerna lärde sig mycket av ämnesintegrerade moment och hade 

roligt, men att även eleverna tyckte om undervisningsmetoden och blev mer motiverade till att 

arbeta. Detta fick bli en kategori som heter Är kul/motiverande.  

Lätt att kombineras med andra ämnen 

En av bildämnets fördelar vid ämnesintegrering är enligt alla intervjuade lärare dess kursplan. ”Oh, 

jag tycker kursplanen i bild är så otroligt lätt att arbeta med! Allt centralt innehåll och alla 

kunskapskrav går att kombinera med andra ämnen!” säger Liza. Även de andra lärare menar att 

alla eller de flesta punkterna i ämnesinnehållet lämpar sig för ämnesintegrerad undervisning. 

Helena och Jenny lyfter upp bildanalysen som en punk som det är enklast att samarbeta kring. Anna 

menar att bildanalys är kanske det mest krävande område i ämnesinnehållet, men att även den kan 

kombineras med till exempel svenska, engelska, SO-ämnen och teknik. Hanna anger flera exempel 

hur man kan kombinera bild med matte, slöjd, musik och svenska:  

”Man hade t.ex. kunnat ha ett ämnesövergripande moment om skalor och 

människokroppen. Det har inte blivit av än men bollas. Även historia och svenska 

hade man kunnat göra liknande som vi gjort med fler områden. Musik, slöjd och 

bild hade också kunnat arbeta mer ihop. Man hade då t.ex. kunnat göra omslag 

till låtar, animera till musik, måla till musik osv.” 

Liza menar att svenska, SO och NO är de ämnen som är enklast att kombinera med bildämnet. Allt 

som allt ser lärarna positivt på bildämnets möjligheter att samarbeta med andra ämnen. Denna 

kategori kan jag kalla för Lätt att kombineras med andra ämnen. 

Utöver dessa återkommande tankar urskiljer jag två ytterligare motiveringar för ämnesintegrering. 

Anna utrycker sig så här: ”Vi kände som pedagoger att våra ämnen kunde lyfta varandra”. Det är 

enligt min mening just det som en lyckad ämnesintegrering borde åstadkomma. Hanna är ensam 
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om att tala om känslor och diskussioner som bildämnet väcker. Detta upplevde hon när eleverna 

hade världskrigen som tema.  

Tidsbrist och schemaanpassning de största utmaningarna 

Det mest framträdande utmaningen vid ämnesintegrerad undervisning är tiden anser de flesta lärare 

i undersökningen. Det behövs gott om tid för att få till en bra planering, påpekar fyra av lärarna. 

Liza menar att det är svårt att hitta den tiden. ”Det är jättesvårt att hinna samplanera”, säger hon 

och vill helst att rektorn avsätter tid för planeringen i arbetsschemat. Denna tidsaspekt kallar jag 

för Tid för planering.  

Helena och Jenny klagar på att en del bildlektioner går bort på grund av andra händelser i skolan. 

Detta blir svårt när andra ämnen är inblandade. Anna har erfarenheter av att vissa saker tog längre 

tid att göra än beräknat. Dessa synpunkter får utgöra kategorin Tidsbrist i undervisningen. 

Ett annat praktiskt problem är att få schemana att stämma med de andra inblandade lärarna vid 

ämnesintegrerade moment. I de andra ämnena finns det flera lärare, men Helena har bild för alla 

elevgrupper. Hon upplever att det kan vara svårt att få ihop samarbete med flera lärare samtidigt 

som dessutom inte alltid befinner sig i samma fas i projektet: 

Svårigheterna hamnade nog mest hos mig då jag har alla elever (flera klasser) 

och det ibland var några olika lärare som undervisade i de andra ämnena. De 

olika klasserna jobbade inte alltid samtidigt med samma tema eller område. Jag 

kunde ibland ha svårt att riktigt få ihop det. 

Jenny menar att det är lättast att arbeta ämnesintegrerat med andra praktiskt-estetiska-ämnen 

beroende på att de ofta har liknande scheman. Liza ser som utmaning att kommunikationen kan 

brista mellan de inblandade lärarna. Denna kategori heter Scheman och kommunikationen.  

Behövs ett tydligt syfte och beröringspunkter  

Anna påpekar vikten av att finna ett gemensamt tema och beröringspunkter i innehållet i de 

samarbetande ämnena, sedan kan man gå vidare till detaljplaneringen. Lina anger tydliga 

betygskriterier som den viktigaste saken att ta hänsyn till i planeringen. Hanna är av liknande åsikt, 

hon skriver: ”Att man har tydliga syften som man har diskuterat fram gemensamt samt att de tydligt 

framförs till eleverna.” Jag ser ett samband mellan dessa åsikter som alla anknyts till 

undervisningens syfte, innehåll eller betygskriterier. Liza menar att man först borde hitta ett 

gemensamt tema och sedan gå vidare med materialet. Det framkommer dock inte om hon menar 

att det gemensamma temat hittas i ämnesplanerna även om det troligtvis är det hon syftar på. Dessa 

åsikter placerar jag i kategorin Tydligt syfte och beröringspunkter i ämnesinnehåll. 
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Fara för underordnad integrering 

Helena upptäckte under sitt ämnesintegrerade moment som täckte hela läsåret att ibland tog det 

andra ämnet mer plats än vad bild gjorde: ” …vissa delar i centrala innehållet främst i bild blev lite 

ihopkrympta då tekniken tog en större del. Det handlade bl.a. att få in och arbeta kring samtidskonst 

och ha tid till samtal kring olika slags bilder”. Lina påpekar att risken vid ämnesintegrering är att 

bild används som verktyg för andra ämnen. Då förlorar man tid i bildämnet istället för att vinna. 

Jenny konstaterar att bildämnet inte får bli ett stödämne för andra ämnen:  

Delarna i det centrala innehållet under rubriken Redskap för framställning kan 

kombineras med andra ämnen också – det kan vara att öva på tekniker, 

redskap och verktyg på bilden men utgår ifrån något man har tagit upp i ett 

annat ämne (…). Men det är viktigt att understryka att bild inte ska vara ett 

stödämne, d.v.s. användas för att bara skapa en produkt – bildämnet har sina 

egna kvalitéer som också behövs lyftas fram i ett projekt. 

 Dessa tre utsagor handlar om att kunna utföra ämnesintegrering så att båda ämnena får lika mycket 

plats och är lika viktiga. Denna kategori kallar jag för Fara för underordnad integrering i detta 

arbete. 

Mod och engagemang 

Det behövs ett engagemang att genomföra sådant här samarbete, menar Helena och Jenny.  Anna 

berättar att hon och kollegan vågade testa sig fram. Så här svarar hon på frågan om hur de lyckades 

i sitt ämnesintegrerade moment: ”Genom att vi vågade testa och att vi justerade planeringen 

allteftersom. Det blev inte perfekt första året men vi fortsatte och ändrade innehållet efter 

utvärderingen.” Dessa utsagor kan tolkas att det krävs lite extra drivkraft och mod att påbörja ett 

ämnesintegrerat moment, förmodligen desto mer om det handlar om ett längre moment. Detta 

kallar jag för kategorin Mod och engagemang. 

Sammanfattning av möjligheter och utmaningar 

Att arbeta ämnesintegrerat kan kopplas till flera positiva aspekter enligt undersökningsmaterialet. 

Eleverna får en större helhetssyn inom olika företeelser, ser samband mellan skolämnena och 

förstår undervisningens koppling till samhället enligt de intervjuade bildlärarna. I några intervjuer 

framgår det att undervisningsmetoden upplevs som ”kul” av både lärare och elever och att 

elevernas motivation ökar. Flera av lärarna uppger att ämnesintegrering sparar tid för eleverna. 

Alla informanter anser att det centrala innehållet i bildämnet ger bra förutsättningar till samarbete 
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med flera andra ämnen. Vidare menas det att båda ämnena får ett lyft vid ämnesintegrering och att 

bildämnet väcker känslor och diskussioner på ett annat sätt än till exempel historia. 

Det största utmaningarna enligt materialet är att planeringen av ämnesintegrerade 

undervisningsmoment kräver mycket tid samt att undervisningstiden tenderar att inte räcka till. I 

planeringen gäller det också att hitta beröringspunkter mellan ämnena och ha ett syfte som är 

kopplat till ämnesinnehållet och kunskapskraven, menar flera av lärarna. Några anger att 

engagemang och mod behövs för att genomföra ett ämnesintegrerat moment. Tre av lärarna 

påpekar att bildämnet inte får bli ett verktyg eller ett hjälpämne för det andra ämnet, något som jag 

kallar för underordnad ämnesintegrering.  

5.3 Hur ser bildlärare på elevernas lärande vid ämnesintegrerad undervisning 

Lärarna fick svara på frågan om det är viktigt eller nyttigt för eleverna att arbeta ämnesintegrerat i 

bild. Nu studerar jag deras svar samt presenterar de mest framträdande tankarna om hur lärandet i 

bild gynnas av ämnesintegrerade metoder (se även bilaga 4). Analysen sammanfattas på slutet. 

Eleverna lär sig kreativt processarbete 

En del av de intervjuade lärarna anser att ämnesintegrerat arbetssätt är väldigt nyttigt för elevernas 

lärande medan en del är lite mer osäkra i sina svar. Jenny upplever att eleverna lär sig mycket under 

ämnesintegrerade moment, såsom digitalt skapande och att kombinera färg, text och bild. Men hon 

tycker att det är svårare att sätta fingret på om man får dessa kunskaper just på grund av 

ämnesintegrering:  

”Men att de skulle få nya specifika kunskaper i bild just på grund av 

ämnesintegrering? Nja, skulle jag säga – kanske att de blir verkligen tvungna att 

arbeta utifrån deadline (att de inte går att skjuta upp arbetet då vi har en mässa 

och andra ämnen att ta hänsyn till, man måste driva arbetet framåt och ta beslut, 

lösa problem).” 

Att eleverna blir tvungna att kunna se en helhet - en röd tråd- i arbetsprocessen samt lösa problem 

och arbeta vidare för att hålla deadlinen, ser Jenny som färdigheter som eleverna har fått under 

projektet Smakmässan. Utställningen eller mässan som eleverna vid projektets slut anordnade för 

utomstående upplevde hon som lärorik för eleverna. 

Anna är på samma spår när hon menar att eleverna lär sig av kreativa processer. ”Vi arbetade i 

projektgrupper och eleverna fick skriva loggböcker och arbeta från idé till färdigt resultat. De fick 

testa att ompröva sina idéer och just i den kreativa processen fick de oerhört mycket erfarenhet”. 
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Vidare anger hon att eleverna lär sig att presentera sina produkter och att ha utställningar. Anna 

känner att eleverna absolut har nytta av ämnesintegrerade arbetssätt. 

Bild förstås som ett kommunikativt ämne 

Helena och Hanna ser att ämnesintegrering kan ha en positiv inverkan på lärandet i bild. Enligt 

Helena upptäcker eleverna att ”det inte bara handlar om att ”kunna rita snyggt” utan att kunna 

uttrycka något mer.” De märker att bild inte är enbart teknik utan man behöver kunna tolka bilder 

och förstå hur bilderna påverkar oss”, menar hon. Hon syftar där till bildämnets kommunikativa 

aspekt, såsom även flera andra lärare gör. Hanna betonar att bild är ett kommunikativt ämne, vilket 

kan förbises av andra lärare och föräldrar. Hon menar att ämnesintegrerade undervisningsmetoder 

lyfter upp berättandet och känslorna som är viktiga delar i bildämnets innehåll. Även Anna vill 

poängtera att bild borde ses mer som ett kommunikativt ämne, och att detta kan ämnesintegrering 

bidra till.  

Andra ämnen bidrar med vidare perspektiv och aktuellt innehåll 

Lina anser att eleverna fick värdefulla kunskaper i bild genom ämnesintegrering genom att 

”bildämnet blir belyst ur ett annat perspektiv”. Hennes korta svar kan relateras till Helenas tankar 

om att eleverna ser vikten och relevansen i bildämnet vid samarbete med andra ämnen. Även Jenny 

berör samma område när hon menar att de andra ämnen kan tillföra ett vidare perspektiv i 

bildarbetet. ”Kanske en elev som har svårt att komma på idéer i vanliga fall får en extra stöttning 

genom att utgå ifrån något de gör i ett annat ämne”, funderar hon.  

Liza formulerar sig så här: ”Jag brukar dock väva in aktuella innehåll i bildarbete även om det inte 

är ämnesintegrerat, så jag tycker inte att eleverna får mer värdefulla kunskaper när det är 

ämnesintegrerat, utan det är typ samma.” Men Liza konstaterar också att det är bra när ett ämne 

som SO eller NO kan bidra till mer innehåll i bild. Jag tolkar det som att om en bildlärare inte själv 

”väver in” detta aktuella innehåll så är det värdefullt att samarbeta med ämnen som kan erbjuda 

detta. 

Kritiskt tänkande, egna uppfattningar 

Anna är den enda som anger att eleverna lär sig att arbeta tillsammans vid ämnesintegrerade 

moment.  Liza menar att ett vidare perspektiv vid ämnesintegrerade arbetssätt leder till kritiskt 

tänkande hos eleverna och att de lär sig att forma sina egna uppfattningar. Jenny menar att ” de 

[eleverna] lär sig mer i längden – de får utveckla och befästa sina kunskaper på fler än ett sätt inom 

ett tema”. Jag upplever att de flesta lärarna i undersökningen anser att vid ämnesintegrering 

kommer flera metoder och perspektiv till användning och att det är till nytta för lärandet.  
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Några av de möjligheter vid ämnesintegrerad undervisning som jag tidigare tog upp är samtidigt 

svar på frågan vad eleverna lär sig genom denna metod. Bland annat kan kopplingen till 

samhällsaktuella teman och helhetssyn förstås som kunskap. 

Materialet innehåller inte utsagor om att ämnesintegrerad undervisning skulle försämra elevernas 

lärande i bildämnet. Det finns dock några synpunkter, som jag redan tidigare har nämnt, som kan 

tolkas på att de har antydan till detta. Anna har upplevt att det andra ämnet har tagit så mycket plats 

vid samarbete att bildämnet har blivit ”ihopkrympt” eller att vissa punkter i ämnesinnehållet har 

varit svårare att få med. Hon nämner samtidskonst och bildsamtal som exempel. Man ska dock 

komma ihåg att Annas ämnesintegrerade moment täckte hela läsåret till skillnad från de andra 

lärare. Lina befarar att det andra skolämnet kan använda bildämnet som ett verktyg och att man då 

förlorar tid för bildundervisning. Jenny konstaterar att fast man kan använda tekniker och redskap 

från bildämnet för att belysa innehållet i ett annat ämne, så får bild inte bli ett ”stödämne” utan har 

även ett eget innehåll. De två senare utsagor är alltså inte lärarnas erfarenheter utan deras tankar 

om vad som skulle kunna hända. Jenny berättar dock senare att inom projektet Smakmässan har 

man inte riktigt kunnat betona de teoretiska delarna, som reflektion, presentation och analys. Hon 

tar inte upp exakt samma område som Anna ovan, men bildanalys och bildsamtal är besläktade 

metoder som även ofta används när man undervisar om samtidskonst. Jennys ämnesintegrerade 

moment Smakmässa fortlöp inte ett helt läsår, men dock 10–12 veckor. 

 

Sammanfattning av elevernas lärande  

Jag har hittat tre olika huvudteman i färdigheter eller kunskaper som de intervjuade lärarna anser 

att eleverna kan få vid ämnesintegrering i bild. Med detta menas vad just ämnesintegrering kan 

tillföra. Givetvis antar man att eleverna erhåller kunskaper hela tiden i bildundervisning oavsett 

arbetsformen. Materialet visar att eleverna lär sig om processarbete med alla dess faser, att eleverna 

ser och upplever bild mer som ett kommunikativt ämne och lär sig berätta genom bilder, visa sina 

känslor och förstå bildernas budskap samt att eleverna får ett aktuellt innehåll och vidare perspektiv 

i sitt bildarbete. Därtill finns det en del enskilda tankar om lärandet. Intressant är till exempel att 

eleverna anses lära sig mer i längden genom varierande undervisningsmetoder samt att 

ämnesintegrering i bild skulle hjälpa elever i kritiskt tänkande och i formandet av sina egna 

uppfattningar. Materialet visar inte att ämnesintegrering skulle ha en negativ påverkan i lärandet. 

Dock kan lärandet i bildämnet försämras om bild reduceras till ett hjälpämne för andra ämnen. Jag 

tolkar utifrån några lärares utsagor att det är bildämnets teoretiska och analyserande sidor som i så 

fall hamnar i skymundan.  
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6. Diskussion 

I studiens resultat kan jag identifiera många samband med tidigare forskning om ämnet. Den 

teoretiska utgångspunkten i denna studie är elevernas lärande och närmare bestämt 

kunskapsinhämtning enligt bildämnets kursplan. Jag diskuterar mer ingående de delar i resultatet 

som kan kopplas till teorin medan andra aspekter får inte lika mycket uppmärksamhet. 

6.2 Resultatdiskussion om frågeställning 1 

Min första undersökningsfråga handlade om de möjligheter och utmaningar som bildlärare har 

erfarit vid ämnesintegrerad undervisning. Här diskuterar jag de viktigaste rönen. Ellis och 

Österlinds teori om olika motiveringar till ämnesintegrering berörs, likaså Breslers teori om art 

integration samt Nixon och Robinsons studie. 

Tidsparande eller tidsbrist 

I undersökningsmaterialet framkom en aspekt tydligt, nämligen tid. I min tidigare litteraturstudie 

om ämnesintegrering i bild togs tidsaspekten upp ganska sällan, vilket jag tyckte var överraskande. 

Nixon May & Robinson (se s. 24) som var en av de granskade texterna i litteraturstudien hade dock 

stött på liknande utsagor i sin enkätstudie. Enligt informanterna i min studie vinner elever tid och 

krafter genom ämnesintegrering, men lärarna däremot verkar få ännu mer att göra. 

Undervisningsmetoden kräver även engagemang och mod enligt materialet. Om lärarna upplever 

att ämnesintegrerad undervisning är mer krävande, så är min slutsats att det då i gengäld måste 

generera nytta för elevernas lärande, annars anstränger lärarna sig i onödan. Mer om detta följer i 

avsnitt 6.3. 

De vanligaste motiveringarna för ämnesintegrering 

Några lärare menade att en ämnesintegrerad undervisningsmetod är rolig för både eleverna och 

lärarna. Visst kan elevernas motivation öka när de har kul, och en av lärarna påpekade också 

detta. Elevernas bättre motivation var även ett av de vanliga skälen till ämnesintegrering som 

Österlind hade sett i sin forskning (se s. 8).  Att ha kul räcker dock inte som ensam motivering för 

en undervisningsmetod, och mina informanter uppgav givetvis fler motiveringar än så. Då kan 

denna ”kulhet” bli som en extra krydda som helt klart kan förbättra elevernas resultat i bild. 

En av det mest framträdande möjligheterna vid ämnesintegrerad undervisning var vad jag kallar 

för helhetssyn, samband och koppling till samhället. Dessa aspekter, som tidigare nämnts, är 

vanligt förekommande som motiveringar till ämnesintegrering. Bland annat tar Ellis och Österlind 
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(se s. 8) upp kopplingen till samhällsaktuella frågor och att skolämnen inte kan fånga allt kunskap 

som finns därute i det riktiga livet. Ellis nämner även att ett annat förekommande motiv är att hitta 

samband mellan skolämnen. Min undersökning verkar bestyrka flera av Ellis och Österlinds 

antaganden. 

Kursplanen i bild är tillåtande för ämnesintegrerade metoder  

Bildämnet är inte svårt att kombinera med andra skolämnen ansåg alla de intervjuade lärarna. De 

flesta såg hela ämnesinnehållet samt kunskapskraven som kompatibla. Där kan finnas samband till 

det att flera av lärarna uppfattade bild som ett kommunikativt ämne (alla kunde uppfatta det så, 

men några tog upp ämnet). Om ämnet uppfattas kommunikativt, eller till och med ses som ett språk, 

så är det självklart att det kan användas överallt där kommunikation behövs. En del lärare 

förvarnade dock att bildämnet inte bör ses som verktyg för andra ämnen, utan den har även eget 

innehåll. Vid ämnesintegrering kan det andra ämnet ta över, förklarade lärarna. Detta kan kopplas 

till underordnad integration som är en av Breslers termer om arts integration. Den underordnade 

positionen anses vara vanlig när det gäller ämnesintegration i bildämnet. I mitt material var det 

endast en lärare som hade erfarenheter av detta, och då om en delvis underordnad integration. Fler 

uppgav dock att en sådan fara finns. Lärarna var väldigt noga med att poängtera hur viktigt det är 

med planering som utgår från alla inblandade ämnenas kursplaner. Detta kan ha påverkat att 

underordnad integration inte har skett. 

Forskningen om ämnesintegrering i bild sker i huvudsak i USA där det verkar vara vanligt med art 

integration som är styrd uppifrån från skolledningen eller från delstatens beslutsfattare. I en studie 

hade bildlärare upplevt bristande intresse från andra lärare (Nixon Mays & Robinson 2016 s. 20, 

se även ovan s.7) vilket förstås inte är särskilt vanligt om lärarna själv har ingått i samarbete, som 

i de flesta fall i min studie. Det kan vara orsaken till att underordnad ämnesintegrering i bild inte 

var lika framträdande här. Dock är min undersökning liten och har kanske därför inte fångat upp 

detta. 

6.3 Resultatdiskussion om frågeställning 2 

Jag diskuterar undersökningsfråga 2 främst i ljuset av kursplanerna och Liora Breslers teori om 

motiveringar till ämnesintegrering, men visar även kopplingar till andra tidigare studier och teorier. 

Att kunna processarbete är en fördel 

Lärarna i mitt material ansåg i det stora hela att ämnesintegrering främjar elevernas lärande i bild. 

Ett av områdena som gynnas är att kunna genomföra ett processarbete, vilket har starka kopplingar 

till bildämnets syfte där undersökande arbetsformer och problemlösning lyfts upp (Lgr 11 s. 26). 



 

27 

 

Enligt de allmänna kunskapsmålen ska eleven successivt ges mer ansvar över större självständiga 

arbeten (Lgr 11 s. 13). Lärarna menar att sådana kunskaper efterfrågas ute i samhället och det 

kommande arbetslivet. Detta är även min uppfattning efter två arbeten i ämnet ämnesintegrering, 

som i grunden är just en problemlösande och undersökande undervisningsmetod. Elevernas 

processarbete presenterades för en publik i deltagarnas exempel, vilket kan kopplas till Breslers 

sociala ämnesintegration. Genom ett samarbete nådde undervisningen utanför det egna 

klassrummet.  

Berättande, budskap och kommunikation -bildens viktiga funktioner 

Eleverna ansågs också lära sig mer om bildämnets kommunikativa funktion genom 

ämnesintegrerade moment; berätta och uttrycka sig genom bildskapande och väva in 

samhällsviktiga budskap var aspekter som togs upp av lärarna. Dessa aspekter återfinns i 

läroplanerna i bild som viktiga kunskaper och färdigheter. Enligt ämnets syfte ska eleverna 

”kommunicera med bilder för att uttrycka budskap” och ”undersöka och presentera olika 

ämnesområden med bilder”. I innehållet hittas bland annat uttrycket ”Framställning av berättande 

informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser” (se s. 

4).  Materialet visade en stark önskan av att bildämnet skulle ses som ett kommunikativt ämne.  

Att eleverna får arbeta med aktuella teman och ta hänsyn till fler perspektiv i sitt skapande var 

fördelar som många lärare lyfte. Detta är lite svårare att koppla till kursplanen som sådan, utan 

dessa är mer generella mål i lärandet. Dock föreslås det i kursplanen att man tar upp viktiga teman 

som sexualitet, etnicitet och maktrelationer, likaså massmedierna, samhällsorienterade bilder och 

egna erfarenheter. Så ämnesintegrerade arbetssätt kan tolkas främja lärandet i bild när det gäller 

elevernas förmåga att både bearbeta fakta, och meddela budskap genom sitt bildarbete. Liknande 

resultat hittade Öhman-Gullberg i sin svenska studie: att få mer faktakunskaper och djupare 

innehåll i bilduppgifter hade upplevts som positivt av eleverna (se s. 7). Att eleverna vid 

ämnesintegrerad undervisning lär sig att se saker ur flera perspektiv är någonting som Bautista för 

övrigt kopplar till metodens konstruktivistiska påbrå (se 3). 

En av lärarna menade att väcka känslor och diskussioner är en av bildämnets viktiga uppgifter 

enligt kursplanen. Jag ser inte riktigt denna koppling till läroplanen, utan snarare att informanten 

syftar på det som Bresler kallar för emotionell integrering (se s. 8). Då blir undervisningen mer 

kreativ och känsloväckande genom konstnärliga inslag, och eleverna kan uttrycka sig själv på ett 

annat sätt än vid traditionell undervisning. Här hade läraren Hanna upplevt att eleverna kände och 

diskuterade mer om världskrigen när bildämnet och historia samarbetade. Konstnärliga inslag anses 

i många studier underlätta inlärningen i de teoretiska ämnena (t.ex. Robinson 2011 s. 294 ff.). 
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Eleverna lärde sig kritiskt tänkande och uttrycka egna åsikter  

Jag hittade ytterligare några utsagor om elevernas lärande som kan kopplas till kursplaner i bild. 

En informant nämnde att elevernas förmåga till kritisk tänkande och formandet av egna åsikter 

förbättrats genom ämnesintegrerad undervisning. ”Kunskaper om bilder och bildkommunikation 

är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet” menas det i 

kursplanen”. Och vidare finns i ämnesinnehållet punkten: ”Massmediebilders budskap och 

påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas”. Dessa aspekter känns lite mer individuella 

än det som har tagits upp innan bortsett från Hannas idéer om känslor och diskussioner. I arbetets 

inledning hänvisade jag till Alfredo Bautistas (m.fl.) förklaring till vad ämnesintegrationen innebär. 

Där var ”förverkligande av sig själv” en av de tre sakerna han tog upp. Likaså har både Ellis och 

Österlind (se s. 8) elevnära problem och intressen med som en av huvudmotiveringarna till att 

arbeta ämnesintegrerat. Detta självförverkligande kommer emellertid inte fram lika tydligt i mitt 

material som till exempel helhetssynen och kopplingen till samhället, motiveringar som jag lyfte 

tidigare.  

Svårigheter att fånga allt innehåll i bild vid ett långt samarbete 

I undersökningsmaterialet kan man inte urskilja särskilt många negativa effekter angående 

elevernas lärande i bild med ämnesintegrerad undervisning. Anna har arbetat ihop med tekniklärare 

vid långa ämnesintegrerade moment och hon upplevde dels att bildämnet krymptes något och det 

andra ämnet tog mer plats, dels att det var svårt att få med delar som samtidskonst och bildsamtal 

ur det centrala innehållet i bild.  Jenny var en annan lärare som hade exempel på ett längre 

ämnesintegrerat moment. Hon kände att bildämnets teoretiska delar berördes inte lika starkt som 

de praktiska delarna. Jag kan hitta en koppling i deras uttalanden till resultatet i min litteraturstudie. 

Även då visade en av de granskade studierna att vid en årslång ämnesintegrering var det svårt att 

få med alla delar i bildämnets innehåll.  Eleverna från alla undersökta skolor var sämre än 

kontrollgruppen på de hantverksmässiga färdigheterna i bild efter flera år lång ämnesintegrering 

med andra ämnen (se s. 8). Den stora skillnaden är emellertid att i min empiriska studie är det 

teoretiska i bildämnet som kan bli lidande vid ämnesintegrerade metoder. Resultaten går således 

isär gällande vilken del i bildämnet inte som missgynnades av ämnesintegrering, men båda 

studierna pekar på att vid längre samarbete kan en del av bildämnets innehåll falla bort. Jag 

förmodar att detsamma händer vid kortare ämnesintegrerade moment, men att man då kan ta igen 

de kunskapskraven som inte berördes när man åter har ”bara bild”. Min observation  i denna studie 

bygger visserligen på endast två lärares erfarenheter, men det är ändå en rimlig tanke att det finns 
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svårigheter att få med hela innehållet i bildämnet under ett och samma projektarbete, och om 

projektet då är långt riskerar bildämnet att bli ”ihopkrympt”, så som Anna utryckte det.  

Om man jämför detta med informanternas övriga utsagor, kan man dock inte dra slutsatsen att 

ämnesintegrering mest skulle gynna på de praktiska kunskaperna och förmågorna i bild. Det är 

snarare bildämnets kommunikativa aspekter som främjas enligt de flesta av lärarna. Bild som ett 

kommunikativt ämne i sin tur innefattar att man både framställer bilder, berättar med bilder och 

tolkar bildernas budskap. 

När båda ämnena lyfts 

En av informanterna uttryckte någonting som jag upplever alltid hänger i luften när 

ämnesintegrering i bildämnet förs på tal, oavsett om det sker inom forskningen eller i skolmiljö, 

nämligen diskussionen om vilket ämne som drar mest nytta av samarbetet. Anna valde att 

samarbeta med en tekniklärare med motiveringen att deras ämnen kunde lyfta varandra (se även s. 

18). Av Liora Breslers (1995 s. 35) fyra sätt att ämnesintegrera (se s. 8) är det just den jämställda 

integrering som forskarna inom området föredrar. Även om några av informanterna kände oro över 

att bildämnet skulle bli ett hjälpämne för de teoretiska ämnena, så ser jag ändå mönster som talar 

för att båda ämnena faktiskt kan tjäna på samarbetet. Flera bildlärare ansåg att det skolämnet som 

de samarbetade med bidrog med innehåll, fakta och inspiration. Detta pekar på att de samarbetande 

ämnena har möjlighet att ge och ta, och en jämställd och givande ämnesintegration är fullt möjligt. 
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7. Sammanfattning och slutsats 

I denna studie har jag intervjuat sex verksamma bildlärare. Lärarna svarade på frågor om deras 

erfarenheter och uppfattningar om ämnesintegrerad undervisningsmetod. Intervjuerna skedde via 

e-post under hösten 2019. Syftet var att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar det finns i 

arbetsmetoden samt om metoden främjar elevernas lärande i bildämnet.  

Lärarna såg många möjligheter vid ämnesintegrerad undervisning. Eleverna kunde spara tid och 

krafter, var mer motiverade och hade kul. Lärarna menade att eleverna upptäckte samband mellan 

skolämnen och såg att skolarbetet hade kopplingar till samhällsfrågor. Eleverna skulle även få en 

helhetssyn över temana som behandlades. Många av dessa aspekter hittade jag även i forskarnas 

teorier om varför man väljer att arbeta ämnesintegrerat. 

De stora möjligheterna i bildämnet var enligt lärarna att det är så lätt att kombinera med i princip 

vilket ämne som helst. De flesta tyckte att alla delar i bildämnet var kompatibla bara man planerade 

noga och hittade gemensamma beröringspunkter med det andra ämnet i fråga. Det sistnämnda såg 

jag även som en utmaning. Det kan vara mödosamt att föra ihop två ämnen så att eleverna får 

relevant kunskap i båda. 

Tiden var den största utmaningen vid ämnesintegrerad undervisning enligt deltagarna. Man hade 

tidsbrist under planeringsarbete och tiden tycktes inte räcka vid undervisningen heller, särskilt inte 

om planeringen omkullkastades av schemaavvikelser. Samarbetet mellan flera lärare kunde vara 

problematiskt på grund av olika praktiska saker. Att arbeta ämnesintegrerat krävde även 

engagemang och mod från lärarna, ansåg några informanter. En annan utmaning som identifierades 

här var faran för att bildämnet reduceras enbart till ett verktyg för andra ämnen. 

Nästan alla deltagare i studien ansåg att det var nyttigt för elevernas lärande i bild att arbeta 

ämnesintegrerat. Här ska man komma ihåg att det som efterfrågades var om eleverna lär sig mer 

än vid traditionell bildundervisning. En lärare kände inte att eleverna lärde sig mer vid samarbete 

med andra, men hon var positiv till ämnesintegrering. Lärarna gav många exempel om kunskaper 

som kan kopplas till läroplanerna. Eleverna lärde sig om undersökande processarbete, de lärde sig 

att presentera sitt arbete och berätta och uttrycka genom sina verk. Vidare lärde sig eleverna att 

koppla samhällsaktuellt innehåll och fakta i sitt bildarbete, samma resultat som även Öhman-

Gullberg i sin studie om ämnesintegrering i bild. Några ytterligare tankar som mina informanter 

kom med var att elevernas kritiska tänkande, och förmågan att forma egna uppfattningar 

förbättrades samt att kunskaperna satt bättre när arbetsmetoderna varierade.  
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Det kunde upplevas som negativt gällande elevernas lärande i bild om bildämnet behandlades som 

hjälpämne vid samarbete. Vidare upplevde två lärare att det var svårt att få med allt centrala 

innehåll i bild vid ämnesintegrering, vilket kan bli problematiskt om man samarbetar med andra 

ämnen i långa perioder. Något som även hittades i den tidigare litteraturstudien. 

Studiens främsta slutsats är att de intervjuade lärarna ansåg att eleverna för det mesta har nytta av 

ämnesintegrering i bild. Nyttan är både generell, som att de sparar tid, har kul och ser samband 

mellan skolämnen, och specifik i form av mer kunskaper i bildämnet. Det senare är ett viktigt 

resultat i denna studie eftersom den biten har inte riktigt kommit fram i tidigare studier. Studien 

visar att bildämnet förstods som ett kommunikativt ämne av de deltagande lärarna, som även 

menade att den kommunikativa aspekten stärktes vid ämnesintegrering.  Fördelarna i 

ämnesintegrering upplevdes väga mer av informanterna än nackdelarna och utmaningarna. 
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8. Förslag till vidare forskning 

I början av uppsatsen skrev jag om hur forskarna anser att det är svårt att bedriva empirisk forskning 

om ämnesintegrering och att det därför finns så få sådana studier. Skälet till detta var att 

ämnesintegration är så mångsidigt begrepp och undervisningsmetod att man måste betrakta en 

mindre del i taget. Inom några års lopp har det dock publicerats flera vetenskapliga studier bara 

inom ämnesintegrering i bild, dock främst i utomlands. Min uppfattning är efter några månaders 

fördjupning inom området att intresset för ämnesintegrering har vuxit inom didaktisk forskning.  

När jag genomförde denna studie märkte jag emellertid att begreppet ämnesintegration är svårt att 

handskas med. Det finns många spår att följa och val av spår påverkar resultatet. Till exempel 

spelar det roll från vilken nivå initiativet till samarbete mellan lärarna kommer, något som jag själv 

uteslöt i denna studie, men som skulle vara intressant att undersöka vidare. Likaså Liora Breslers 

antaganden om olika sätt att arbeta ämnesintegrerat skulle kunna utgöra  tydliga ramar för en 

empirisk undersökning.  Jag föreslår att man inom didaktisk forskning i Sverige gör en större studie 

bara om olika definitioner, begrepp och teorier om ämnesintegration som florerar. Därefter är det 

förmodligen lättare att föra empiriska studier som håller ihop inom det annars så röriga fältet. 
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 Bilagor 

Bilaga 1 

                                                                                                                                                                     

Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i en studie om ämnesintegrerad undervisning 

 

Hej! 

Jag heter Satu Paananen och jag studerar till bildlärare vid Högskolan Dalarna sedan fyra år tillbaka. I 

våras genomförde jag en litteraturstudie om ämnesintegrerad undervisning med fokus på bildämnet. Den 

här terminen ska jag genomföra en empirisk undersökning inom samma tema. Den övergripande frågan i 

min studie är: Främjas elevernas lärande i bildämnet av ämnesintegrerad undervisning? Det är en fråga 

som jag tror att alla bildlärare anser som viktig vid samarbete med andra ämnen. Den komplexa frågan 

behandlas givetvis med flera underfrågor och en diskuterande ton. 

För min undersökning behöver jag intervjua 6–10 verksamma bildlärare med erfarenhet av 

ämnesintegrerad eller tematisk undervisning som har genomförts tillsammans med andra ämnen. 

Jag är intresserad av dina erfarenheter oavsett de är positiva, negativa eller kontroversiella. 

Intervjuerna kommer i första hand att ske via e-post, men om du bor nära Gagnef i Dalarna så träffar jag 

dig mer än gärna. Att svara på intervjufrågorna beräknas ta minst 15 minuter, men kan bli längre beroende 

på hur utvecklade svar du vill ge. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas även efter påbörjat deltagande när som helst utan närmare 

motivering. Deltagarnas namn, arbetsplats och andra uppgifter som kan spåras till deltagaren kommer att 

fingeras i mitt examensarbete (som är baserad på denna undersökning). Personliga uppgifter och 

intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt under hela arbetsprocessen och raderas när studien 

är slutförd. Min studie publiceras så småningom i uppsatsportalen diva.se, men du som deltar kan få den 

mejlad till dig när den har godkänts av högskolan. 

 

Tack för att du tog dig tid att läsa om min undersökning! 

Om du vill medverka så kontakta mig. Ett stort tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar Satu Paananen 

E-post: h09satpa@du.se     Telefon: 070-4912924 

Handledare: Sol Morén, e-post: smr@du 

  

mailto:h09satpa@du.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Vad är din utbildning?  

2. Hur länge har du arbetat som bildlärare? 

3. Vilka årskurser har du mest erfarenheter av? 

 

Du har arbetat ämnesintegrerat med ditt ämne bild. Med detta menar jag att du samarbetade med ett 

eller flera andra ämnen kring samma tema eller problem under kortare eller längre tid. Följande frågor 

kan du besvara kortfattad. 

4. Ge några exempel av ämneskombinationer och teman som har ingått. Hur länge pågick 

momentet?  

5. Varför ni (du och de eventuella andra lärare) valde att arbeta ämnesintegrerat? 

6. Vad är enligt dig viktigast att ta hänsyn till i planeringen (vid ämnesintegrering)? 

Hur lyckades ni med planeringen? 

7. Mötte ni problem vid undervisningens genomförande? Ange i så fall de största problemen. 

  

Följande frågor är de viktigaste för min studie. Tänk igenom och svara hur detaljerat du känner att du 

behöver. 

8. Upplever du att dina elever fick värdefulla kunskaper i bild under ämnesintegrering? 

● Om ja, berodde det på just ämnesintegrering? Berätta gärna vad det (eller de) andra 

ämnet tillförde. 

● Om nej, förklara varför du upplever så och om eleverna enligt dig hade fått mer kunskap 

i bildämnet utan samarbete med andra. 

● Eller du kanske tycker både ja och nej… förklara. 

9. Hur tänker du annars kring kursmålen i bild och ämnesintegrering? Är det viktig eller nyttigt för 

eleverna att arbeta ämnesintegrerat enligt dig? Är kursmålen i bild viktiga för dig? Upplever du 

att de är viktiga för andra lärare? Etc. 

10. Vilket innehåll i kursplanen i bild är/skulle vara lättast eller mest givande att kombinera med 

andra ämnen. Minst då? Varför? Vilka andra ämnen passar bäst att kombinera med bild och vilka 

mindre bra? Motivera! 

11. Övriga tankar 
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Bilaga 3 

 

 Helena Anna Hanna Jenny Liza Lina 

Möjligheter 

 

Helhetssyn, 

samband och 

kopplingen 

samhället 

Eleverna ska få se 

en samband, hur 

allt hänger ihop 

och få en mening 

Helhetssyn 

 

Processen ska 

påminna på 

riktiga 

arbetsprocesser 

i verkligheten, 

ämnet är på 

riktigt! 

 Meningsfullt 

lärande, blir 

mer på riktigt, 

verkligheten 

inte uppdelat i 

ämnen 

Kopplingar 

mellan ämnen 

Skolarbetet ska 

inte vara 

uppdelat i olika 

ämnen, så är 

det inte i 

världen, allt 

hänger ihop 

Ger en större 

förståelse för 

ämnets delar 

 

Tidsparande

t 

 Spara tid och 

arbeta mer 

effektivt 

 Att ta upp 

teman 

samtidigt, ofta 

återkommer de 

ändå i olika 

ämnen 

Mindre 

arbetsbörda för 

eleverna 

Sparar tid för 

eleverna 

 

Är 

kul/motivera

nde 

 Vi hade roligt 

Eleverna 

motiverade 

Roligt sätt att 

göra 

skrivandet 

personligt 

Det är kul   

 

 

 

Bild lätt att 

kombineras 

med andra 

ämnen 

Kan kombineras 

med andra ämnen: 

bildanalys, 

framställa 

informativa och 

berättande bilder, 

bilder och 

arkitektoniska verk 

från andra kulturer 

och historien, 

identitet, 

sexualitet, 

maktrelationer 

De flesta 

punkter i 

innehållet går 

att samarbete 

kring 

Kan 

kombineras 

med alla 

ämnen tex 

matte, slöjd, 

musik, 

svenska (hittat 

exempel) 

Från innehållet 

är 

Kombinationen 

med bild, ljud 

och text lättast 

att samarbeta 

kring 

Även i princip 

allt annat kan 

kombineras 

Allt centralt 

innehåll och 

kunskapskrav 

går att 

kombinera 

med andra 

ämnen. 

Svenska, SO, 

No lättast  

 

Alla ämnen och 

kursplaner går 

att kombinera 

om man har bra 

idéer och 

uppgifter 
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Övrigt 

 Lyfta varandras 

ämne 

Bild skulle 

kunna väcka 

känslor och 

diskussioner i 

temat 

   

 
 
 
 
 

Helena Anna Hanna Jenny Liza Lina 

Utmaningar 
 
 
Tidsbrist i 
undervisningen 

Få 
lektionstimma
r 
 
Lektioner som 
går bort 

Vissa saker tar 
längre tid än 
beräknad, 
 

 Schema 
avbrytande 
verksamhet, 
lektioner 
gick bort 

 Man kan få 
mer tid på 
just bild om 
man behöver 
ej tänka på 
det andra 
ämnet 
 
 

 

Tid för planering 
Tid och 
planering 
behövs 

Tid behövs för 
planeringen 

 Tid för en 
bra 
grovplanerin
g väldigt 
viktigt 

Svårt att få till 
tid för ordentlig 
planering 

 

 
 
 

Scheman och 
kommunikationen  

Bildlärare har 
alla grupper, 
andra lärare 
bara några, blir 
samarbete med 
flera lärare 

  Att synka 
tiden med 
ämnena 
som har fler 
lektioner 
(lättast med 
andra prakt-
est ämnen) 

Bristfällig 
kommunikatio
n mellan lärare 
under 
momentet 

Att få ihop 
schemana 
med andra 
lärare 

Fara för 
underordnad 
integrering 

 Andra ämnet tog 
merplats 
 
Alla delar i 
innehållet i bild 
kom inte med 
(längre 
integrering). 
 
Ska inte bli ett 
hjälpämne 

 Bild ska inte 
bli ett 
hjälpämne 

 Risk att bild 
blir ett 
verktyg för 
det andra 
ämnet 

 
 
 

Engagemang 

Engagemang 
behövs 

Att våga testa, 
justera under 
resans gång 

 Engagerade 
lärare lyckas 
bäst 

  

 
 
 

Tydligt syfte och 

beröringspunkter i 

ämnesinnehåll 

 

 Viktigt att hitta 
gemensamt tema 
och 
beröringspunkter 

Viktigt 
med ett 
tydligt 
syfte som 
framförs 
till 
eleverna 

 Gemensamt 
tema ska först 
hittas, sedan 
borde man 
tänka på 
material osv. 

Viktigt med 
tydliga 
kriterier för 
betyg och 
måluppfyllels
e 

 

övrigt 
    Idrott och 

matte känns 
lite svårare att 
samarbeta med 
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Bilaga 4 

 

 

Hur ser bildlärare på elevernas lärande vid ämnesintegrerad undervisning? 

 

 

Helena 

● Kan vara en viktig undervisningsform 

● Vid ämnesintegrering fick eleverna värdefulla kunskaper 

● Eleverna ser vikten och relevansen för bildämnet genom ämnesintegrering 

● Handlar inte på att rita snyggt utan uttrycka något mer 

● Eleverna förstår att bild inte bara teknik utan man ska kunna tolka bilder och förstå hur man blir 

påverkade av dem 

Anna 
● Väldigt nyttig för eleverna att arbeta ämnesintegrerad 

● Lära sig kreativ process, från idé till skisser och färdiga produkt 

● Kunna arbeta tillsammans 

● Presentera sitt arbete, ha utställning 

● Bättre motivation hos eleverna 

● Bild förstås mer som kommunikation 

● Kunna arbeta med processer viktigt i arbetslivet 

 

● Många andra lärare ser inte bild som ett kommunikativt ämne 

 

Hanna 

● Vid ämnesintegrerade moment fick eleverna värdefulla kunskaper i bild, väcka känslor och berätta är en stor 

del av bildämnets innehåll 

● Dessa kunskaper berodde dels av just ämnesintegrering 

 

● Bild är kommunikativt ämne, vilket kan förbises av andra lärare och föräldrar, dags att få ändring på det! 

Jenny 

● Hhm, svår fråga (om eleverna fick värdefulla kunskaper i bild) 

● Elever lärde sig nytt 

● Lärde sig att arbeta med processer 

● Lärde sig att arbeta digitalt  

● Lärde sig om grafisk formgivning, kombination färg-text-bild 

 

● Lite osäker om det blir just nya kunskaper pga. ämnesintegrering, men hittar bland annat: 

● Att ha deadline, lösa problem, arbeta framåt  

● Få större perspektiv än vid 

              traditionell bildundervisning 

● Ta hänsyn till helheten 
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● Några elever kanske får bättre idéer när man utgår från ett annat ämne 

● Lär mer på sikt då metoden blir varierande 

 

● Upplever att kunskapskraven i bild kan ifrågasättas av andra lärare, de förstår sig inte på de teoretiska delarna 

 

Liza 

● Eleverna har fått värdefulla kunskaper när det arbetat ämnesintegrerat, MEN 

Inte mer värdefulla kunskaper pga. ämnesintegrerad undervisning, utan ungefär samma 

● Eleverna får djup i sina arbeten med ”aktuellt innehåll”, men så arbetar de oavsett integrering 

● Eleverna får mer komplex och pluralistisk syn på världen vilket leder till kritiskt tänkande och förmågan att 

forma sina egna uppfattningar 

 

Lina 

● Ja metoden är nyttig för eleverna, en av fördelarna är bildämnet blir belyst ur ett annat perspektiv 

● Bild kan dock reduceras till ett hjälpämne åt andra ämnen 
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