
 

 

 

 
 

Lärarprogrammet 
Examensarbete, 15 hp 

Ht 2009 
______________________________________________________________ 

Kurs: Pedagogiskt arbete III 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idrottsämnet och ämnessamverkan 
Idrottslärares attityder och förutsättningar till ämnessamverkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsatsförfattare: Augustsson, Martin och Sterner, Magnus 
Handledare: Isberg, Jenny 



 

 

Abstract 

Our interest about interdisciplinary teaching has grown during our time at Högskolan Dalarna and 
especially during the subject physical education. It became clear that people learn in different ways. The 
theoretical education in school benefits the visual and auditory strong learners but the kinesthetic strong 
learners find it more difficult to absorb the information. We argue that integrating subjects is a good way 
to mix theory and practice and thus gives more students an opportunity to learn the content of the 
subject. The intention of this examination paper is to investigate the relationship between the attitudes of 
the teachers regarding interdisciplinary teaching, the practical restrains, possibilities and the presence of 
interdisciplinary teaching at three different schools. Semi-structured interviews with six physical educators 
and three principals have been performed. An ad-hoc method has been used, with categorizing (teachers), 
and narrative (principals). Teachers and principal’s definitions of, the pros and cons for, and the actual 
presence of interdisciplinary teaching have been investigated. The main results of our studies are: 1) That 
teachers and principals define interdisciplinary teaching as thematic work. 2) Teachers experience lack of 
time for collective planning due to others duties. 3) Teachers and principals understanding of physical 
education makes it difficult to integrate physical education with other subjects.  

 

Some of the conclusions from this study are that interdisciplinary teaching must be voluntary. Conditions 
to practice interdisciplinary teaching must be sufficient, e.g regarding collective planning time.  An 
increased presence of interdisciplinary teaching that includes physical education requires a new 
understanding of physical education. 
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1. Inledning 
Intresset för arbetsområdet är något som vuxit fram hos oss båda under vår lärarutbildning. 
Särskilt har undervisningen i idrott och hälsa frambringat detta intresse då vi själva erfarit att vi 
lär oss på olika sätt. Vissa människor har lätt för att lära genom det visuella sinnet, andra genom 
det auditiva, en tredje grupp lär sig genom det kinestetiska sinnet.1 Skolan består till största del av 
teoretiska ämnen som troligtvis gynnar de visuellt och auditivt starka eleverna, de elever vars 
styrka är det kinestetiska sinnet har antagligen svårare att tillgodose sig informationen. Vår 
uppfattning styrks i boken besjälat lärande där författarna påpekar vikten utav att lärarna utanför 
de praktiskt- estetiska ämnena reflekterar över hur de kan lägga upp undervisningen för att 
stimulera barnens olika sinnen2

Eleverna får inom biologin prata om de syretransporterande organen och därefter på idrotten 
praktiskt mäta syreupptagningsförmåga och puls. 

. Vi tror att ämnessamverkan är ett bra sätt att blanda teori och 
praktik och på så sätt stimulera flera av elevernas sinnen. Genom ämnessamverkan tror vi att 
eleverna får en större begriplighet av ett specifikt undervisningsområde.  Ett exempel på detta 
kan vara följande; 

Genom detta anser vi att de kommer få en djupare förståelse för det aktuella 
undervisningsområdet samtidigt som undervisningen kan fånga ett större antal elever då flera 
inlärningstyper stimuleras. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ifrån 1994 står det att 
ett av rektorns ansvar är att ”undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet,”3

Aaron Antonovskys begrepp KASAM (känsla av sammanhang), som är starkt kopplat till 
elevernas hälsa, består av tre olika delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

 Eleverna kan då se skolan mer i 
ett sammanhang och en helhet. 

4

I inledningen har vi här fastslagit att ämnessamverkan är någonting som vi tror kan vara ett 
arbetssätt som gynnar elevernas utveckling. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 
finns det inte mycket som påbjuder samverkan utan genom den decentraliserade och målstyrda 
skolan är det lärarens ansvar för hur målen skall uppfyllas.

 Vi tror 
att ämnessamverkan kan skapa en större begriplighet hos eleverna och på så vis öka deras 
hanterbarhet och meningsfullhet med skolarbetet. 

5 Vi menar att ämnessamverkan kan 
vara ett arbetssätt för att nå dessa fastställda mål. Detta styrks också av Skolkommitténs 
slutbetänkande 1997 som menar att ämnessamverkan är en förutsättning för att nå målen.6

Om det nu är så att ämnessamverkan behövs för att nå målen, eller kan vara ett hjälpmedel så att 
eleverna når målen, då finns det ett par funderingar som vi vill ha svar på. I hur stor utsträckning 
arbetar man med ämnessamverkad undervisning ute på skolorna? På vilket sätt arbetar man med 
ämnessamverkad undervisning? Vem är det som bestämmer och planerar den ämnessamverkade 
undervisningen? Vilka attityder till ämnessamverkad undervisning finns bland lärare ute på 
skolorna? 

 

 

 

                                                           

1Boström, L, Wallenberg, H, Inlärning på elevernas villkor, Falun, Brain Books AB (1997) s.24 
2Dahlin, B, Mfl, Besjälat lärande: skisser till en fördjupad pedagogik, Studentlitteratur AB, Lund (2002) s.244 
3Skolverket, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) s.19 
4Antonovsky, A, Hälsans mysterium, Natur och kultur, Köping (1987) s.38 
5Karlefors I. Att samverka eller…? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan, (diss, Umeå; Luleå: 
Universitetstryckeriet Luleå, (2002) s31 
6SOU Skolfrågor om en skola i ny tid. Stockholm Utbildningsdepartementet (1997:121) 



 

2 

 

2. Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka förekomsten av ämnessamverkad undervisning som berör 
ämnet idrott och hälsa samt att undersöka attityder till ämnessamverkan hos lärare i ämnet idrott 
och hälsa.  

Syftet är även att undersöka om det går att påvisa något samband mellan lärarnas attityder och 
skolors förutsättningar till ämnessamverkan gentemot förekomsten av ämnessamverkad 
undervisning? 

 

3. Frågeställningar 
1. Hur definierar lärarna och skolledarna samverkan mellan olika ämnen? 

2. Vilka för och nackdelar ser lärare i idrott och hälsa med samverkan mellan olika ämnen? 

3. Hur stor är förekomsten av samverkan mellan olika ämnen kopplat till idrott och hälsa 
enligt lärarnas uppfattning? 

4. Hur ser skolornas förutsättningar ut för samverkan mellan olika ämnen? 

 

4. Bakgrund 
Den databas som användes i sökandet av relevant litteratur är Högskolan Dalarnas artikelbas 
ELIN.7

 

 Vidare har styrdokument och andra avhandlingar granskats för att skapa en så bred bild 
av problemområdet som möjligt.  

4.1. Styrdokument 
I Lgr 80 introducerades ett nytt obligatoriskt inslag i form av temastudier, som kan beskrivas 
som ett ämnesövergripande område. Friluftsdagarna skulle vara ett tillfälle där områden som 
allemansrätt, naturvård och naturskydd kunde tas upp. Inger Karlefors anser att dessa områden 
kan stimulera till ämnessamverkan. 8 I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står 
det om vikten av lärarsamverkan så att eleverna får möjlighet till att arbeta ämnesövergripande.9 
Det är rektorns ansvar att ”undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet”.10  I skolkommitténs 
slutbetänkande lyfts också vikten av samverkan då det menas att samverkan är en förutsättning 
för att eleverna skall kunna nå målen.11 Skolkommittén menar att det inte längre skall handla om 
blockämnen eller en påtvingad ämnesintegration, utan ett sätt att ta vara på kursplanernas 
strävansmål och genom dessa organisera en undervisning som ger elever möjlighet att se helheter 
och sammanhang.12

 

 

                                                           

7http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=loadTempl&templ=basicSearch&lang=se&ef=getYears 
8Karlefors, s.26f. 
9Skolverket, (Lpo 94) s.12f. 
10Ibid.s.19 
11SOU, s.131 
12Ibid. s. 135 
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Ett tematiskt ämnesövergripande arbetssätt har i litteratur varit ett förespråkat arbetssätt för de yngre 
åldrarna men Bean menar att hela skolans läroplan ska vara uppdelad kring teman.13

 

 

4.2. Lärares arbetstid 
Enligt lärarnas riksförbund är begreppet årsarbetstid den tid som läraren skall arbeta under ett 
verksamhetsår. Den består för de flesta lärare utav en del reglerad arbetstid och en del 
förtroendetid. Den reglerade arbetstiden uppgår till ungefär 1360 timmar på ett år vilket innebär 
ungefär 35 timmar per vecka och sju timmar per dag. Det finns inget avtal som säger hur mycket 
tid som skall vara reglerad arbetstid utan detta är bara ett genomsnittsvärde utav den tid som 
läraren skall stå till arbetsgivarens förfogande. Det är viktigt att det finns ett schema över den 
reglerade arbetstiden så läraren vet när han/hon skall jobba. Den reglerade arbetstiden förläggs 
oftast på skolan, men det finns ingenting som säger att den efter överenskommelse med 
arbetsgivaren även kan förläggas i ett arbetsrum i hemmet. Den reglerade arbetstiden kan 
förutom själva undervisningen gå åt till iordningställande av lokaler, samtal med elever och 
kollegor, förflyttningar o.s.v. Den andra delen av årsarbetstiden är förtroendetiden där läraren 
själv bedömer och bestämmer hur tiden kan användas till verksamhetens måluppfyllelse. Den 
tiden har inte arbetsgivaren rätt att leda och fördela utan det är helt upp till läraren, denna tid 
behöver inte redovisas.  

Lärararbetet består utav en mängd olika arbetsuppgifter som skulle behövas göras men i och 
med att den arbetstid som finns är begränsad måste läraren prioritera det som känns viktigast. 
Det centrala i lärararbetet är undervisningen och tidigare innehöll avtalen hur mycket en lärare 
kunde få undervisa men i de rådande avtalen finns ingen sådan bestämmelse. Det läraren dock 
alltid måste prioritera först är undervisningsarbetet och de andra arbetsuppgifterna får komma 
längre ner. För att ha möjlighet att hålla en hög kvalitet i undervisningen måste läraren ges den 
tid som behövs till planering. Många arbetsgivare har i och med avsaknaden av bestämmelser för 
hur mycket en lärare får jobba, ökat lärarnas undervisningstid istället för att försöka hitta bättre 
sätt att organisera.14

 

 

4.3. Definition av ämnessamverkan  

Många ord används för att beskriva ämnessamverkan, i engelsk utbildningslitteratur är det främst 
integrative och interdiciplinary som används för att beskriva ämnessamverkan.15 I Karlefors 
avhandling används ämnessamverkan som ett övergripande ord för någon form av samverkan 
mellan olika ämnen. Ämnesintegration är ett annat namn som går in under ordet 
ämnessamverkan enligt Karlefors.16

 

  En bredare definition på ämnessamverkan eller integration 
hittas i Placeks artikel i boken Student learning Physical Education där definieras integration enligt 
följande; 

                                                           

13Placek, J H, Rethinking middle school Physical education curriculum: An integrated, thematic approach, Quest  (44, 
pp330-341, 1992) s.334 
14Lärarnas Riksförbund, Lärares arbetstid  
15Placek J H, Interdisciplinary curriculum in physical education: possibilities and problems i Ennise, DC, Silverman, 
S J, Student learning in Physical Education: Applying Research to Enhance Instruction, (pp 255-271), Champaign, IL: Human 
Kinetics(2003) s.256 
16Karlefors, s.55 
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a curriculum design that is concerned with enhancing the possibilities for personal and social 
integration through the organization of curriculum around problems and issues, collaboratively 
identified by educators and young people, without regard for subject-area boundaries17

 

   

Detta är en vidare definition som innebär att problem och frågor identifieras och sedan planeras 
ett undervisningsupplägg mellan lärare och elever oberoende till vilket ämne det hör, på så sätt 
ges möjligheten till personlig och social utveckling. Förslag på problem eller frågor kan vara 
nedskräpning, konflikthantering eller teknologi, teman som eleverna kan utveckla sina kunskaper 
om och ha nytta av i framtiden.18

Även en lägre grad av ämnessamverkan går att finna i Karlefors avhandling, där hon definierar 
två olika sorters ämnessamverkan, dels ämnessamverkan mellan flera lärare och dels 
ämnessamverkan med en lärare som samverkar i sina egna ämnen. I resultatet av hennes 
enkätstudie kommer hon fram till att det är större andel flerämneslärare som har erfarenhet av 
ämnessamverkan än var det är ettämneslärare. Det tre mest förekommande ämnena som idrott 
och hälsa samverkar med är biologi, hemkunskap och de övriga no-ämnena.

   

19

Ytterligare en definition på ämnessamverkan lyder ”combining two or more subjects areas to 
help students understand and learn through different modes” vilken går att finna i artikeln 
Integration: Helping to get our kids moving and learning av Erin Hall

  

20

I Interdisciplinary Teachning Through Physical Education står det beskrivet om tre olika sätt att 
undervisa ämnessamverkat, de olika undervisningsformerna är connected, shared och partnership. 
Dessa modeller skall vara en hjälp till den som undervisar ämnessamverkande, då intentionen 
med undervisningen skall klargöras. Dessa modeller är inte de enda utan det finns säkerligen 
undervisningsmodeller som ej passar in i dessa rubriker, en överlappning av modellerna kan 
användas som en ny typ av ämnessamverkad undervisning.

 

21

Connected kan beskrivas som en modell då ett ämne används för att öka eller komplettera 
inlärningen i ett annat ämne. Connected modellen kan användas om läraren skall försöka förstärka 
lektionen då ytterligare ett ämne tas in i undervisningen för att till exempel stimulera elevernas 
intresse. Ett exempel på denna modell är om en idrottslärare som lär ut folkdanser från ett visst 
land och samtidigt använder sig av en karta under idrottslektionen för att förstärka intresset hos 
eleverna. Shared är en modell där två eller flera lärare undervisar ett liknande område på sina egna 
lektioner i samarbete med den/de andra läraren/lärarna. Denna form av undervisning kräver 
samstämmighet bland lärarna över området plus en något så när liknande tidsplan för när arbetet 
skall vara slutfört. Redovisningen kan resultera i parallella redovisningar i respektive klassrum 
med inte all för långt tidsmellanrum. Ett exempel kan vara att på idrotten fokusera på inlärningen 
av danser från ett visst land, medan So:n undervisar om hur landets traditioner firas. Partnership är 
en modell som kräver mer planering och entusiasm, i denna modell undervisar flera lärare 
eleverna tillsammans och bakar ihop allt till en kaka. Definitionen av denna modell lyder ”the 
equal representation of two or more subject areas in a curricular effort.”

 

22

                                                           

17Placek,(2003)s.257 

 Modellen kan 
användas av lärarna när de vill visa vikten av att förstå olika ämnens sammankoppling, eller 

18Ibid. s.257 
19Karlefors, s.75ff. 
20Hall, E M, Integration: Helping to get our kids moving and learning i Physical Educator (2007, Vol. 64, Issue 3) 
(2007) s.123 
21Purcell Cone, T, Mfl, Interdisciplinary Teaching through Pysical Education, Human kinetics publishing Inc., USA (1998) 
s.11 
22Ibid s.14 
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underlätta stora teman där all personal och elever ingår. Om vi återgår till exemplet med 
folkdanserna innehåller denna form av undervisning information om landets folkdanser, 
traditioner, matvanor, musik o.s.v.23

 

 

4.4. Klassifikation och inramning 

Inger Karlefors använder i sin avhandling Att samverka eller…?  Bernsteins begreppsapparat för 
att analysera sitt resultat.24Enligt Bernstein så kan orden klassifikation förklaras som 
”arbetsdelningen inom skolan, uppdelningen i ämnen osv”, inramning förklaras som ”Vad som 
undervisas, hur det undervisas osv”.25 Bernstein skiljer på svag respektive stark klassifikation och 
inramning, han menar att om lärarna är uppdelade i enheter beroende på vilka ämnen de 
undervisar i råder stark klassifikation, är de dock uppdelade i enheter där olika ämnen integreras 
är klassifikationen mellan lärarna svag.26 Karlefors skriver i sin avhandling att om klassifikationen 
mellan lärarna är stark arbetar de till stor del med planering och genomförande enskilt, är 
klassifikationen mellan lärarna svag arbetar de samverkande med något gemensamt uppdrag i 
t.ex. ett arbetslag. Vidare menar Karlefors att om lärarna arbetar ämnesövergripande blir 
klassifikationen mellan ämnena svag till skillnad från en stark klassifikation mellan ämnena där de 
är tydligt avgränsade från varandra.27

Ettämneslärare ges som exempel som en stark klassifikation, medan lärare som undervisar i flera 
ämnen är ett exempel på svag klassifikation. Stark respektive svag klassifikation finns också hos 
eleverna beroende på hur de är indelade i klasser. Elever som är indelade på grund av ålder är ett 
exempel på stark klassifikation medan elever som går i klasser som sträcker sig över flera 
årskurser är ett exempel på svag klassifikation.

 

28

En stark inramning är då besluten av vad som skall undervisas och på vilket sätt undervisningen 
skall genomföras kommer ovanifrån vilket medför att lärarna har få möjligheter att påverka detta. 
Svag inramning innebär att ansvaret av besluten lagts på läraren, läraren har då stora möjligheter 
att påverka undervisningens innehåll och arbetssätt.

  

29 Karlefors tar i sin avhandling upp två andra 
av Bernsteins begrepp, Samlingskod och Integrerad kod, Karlefors beskriver Samlingskoden som en 
vision av att allt skall hållas isär och kännetecknas då av stark klassifikation och stark inramning. 
Den integrerade koden lyder under visionen allt skall föras samman och kännetecknas av svag 
klassifikation och svag inramning.30

Karlefors menar i sin bok att ”Svag klassifikation är en förutsättning för att ämnessamverkan och 
lärarsamverkan skall kunna genomföras”

 

31 I SOU slutbetänkande i Skolfrågor- om en skola i ny tid 
skrivs det angående undervisningens organisation och innehåll, dessa skall lösas av skolans 
pedagoger och ”inte genom centrala direktiv och riktlinjer”32

 

 Med andra ord förespråkas också 
en svag inramning. 

                                                           

23Purcell Cone, s.11 
24Karlefors,s.56 
25Bernstein, B, & Lundgren, U P,  Makt, kontroll och pedagogik, Lund: Liber, (1983) s.25 
26Ibid. s.26 
27Karlefors, 56f. 
28Ibid. s.57 
29Ibid. s.57 
30Ibid. s.58 
31Ibid. s.57 
32SOU s.135 
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4.5. Kasam  

KASAM är ett begrepp som har konstruerats utav Aaron Antonovsky och står för känsla av 
sammanhang. Tre olika komponenter ingår i begreppet, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet är enligt Antonovsky kärnan i definitionen och syftar till hur olika stimuli upplevs, 
både yttre och inre. Förstås den information som tas in och den är ordnad, sammanhängande 
och strukturerad så nås en hög grad av begriplighet till skillnad ifall informationen upplevs som 
kaotisk, oordnad och oförklarlig. Hanterbarhet innebär att personen upplever att de krav som 
ställs inte är för höga och de resurser som finns till förfogande räcker till för att nå upp till 
kraven. En person som har en hög grad av hanterbarhet kommer vid motgångar inte gräva ner 
sig utan istället tänka att olyckliga saker händer i livet och det bara är att ta nya tag. Tredje delen 
av KASAM är meningsfullhet som är själva motivationskomponenten i begreppet. De personer 
som har en stark KASAM har alltid saker i livet som är meningsfulla för dem, saker som de 
brinner för, saker som de anser är värda att kämpa för. Det kan till exempel vara elever som i 
skolan jobbar mot ett mål att i framtiden få arbeta med någonting som de brinner för men det 
kan även vara en inre tillfredsställelse från att de tycker om att lära sig nya saker.33

 

  

4.6. Fördelar med ämnessamverkad undervisning 
Barn lär sig om sig själva och sin omvärld genom att utforska och leka. Den vanliga 
ämnesövergripande leken som barn själva använder sig av bör ligga till grund för planering och 
genomförande av undervisningen i skolan. Barn vinner på praktiska och konkreta 
undervisningssituationer där de själva kan vara aktiva för att det skapar en koppling mellan det 
abstrakta och deras värld.34 Undervisning som är uppdelad i olika block matchar inte 
verkligheten vilket ämnessamverkad undervisning gör. Forskare menar att en ämnessamverkad 
undervisning är positiv för elevernas hälsa. Genom att eleverna ser att skolan matchar deras 
verklighet kanske de ser skolan som mer meningsfull.35 Stoff som undervisas isolerat resulterar i 
memorerad fakta och den glöms lätt bort när lektionen är slut då elever inte automatiskt ser 
kopplingarna mellan det de lär sig i skolan och livet36. Om eleverna får ta del av många olika 
ämnesövergripande arbeten kommer de se och förstå hur kunskap och färdigheter i ett ämne 
även kan användas i ett annat och till slut även förstå hur det kan kopplas till livets erfarenheter.37 
När eleverna kopplar erfarenheterna från verkliga livet till det de lär sig om i skolan ökar deras 
motivation eftersom det bringar mening till undervisningen. Elever som har svårigheter i andra 
ämnen men är duktiga i idrott och hälsa kan med ett ämnessamverkat arbetsätt lyckas bättre i de 
andra ämnena.38

Genom forskning har flera olika inlärningsstilar blivit identifierade som visar hur individer tar till 
sig och behåller information på olika sätt.

 

39 De olika inlärningsstilarna kan kopplas till Lena 
Bodströms bok Inlärning på elevens villkor där tre inlärningstyper tas upp. De visuella, det auditiva 
och det kinestetiska inlärandet, de som lär sig främst genom synen kallas visuella inlärare, de som 
lär sig genom hörseln kallas auditiva inlärare och de som främst lär sig av att göra kallas 
kinestetiska inlärare. 40

                                                           

33Antonovsky, s.38-46 

 Ämnessamverkad undervisning gör det lättare för barn med olika 

34Purcell Cone, s.5 
35Placek, (2003) s.265 
36Buck, M M, Interdisciplinary approach to teaching: K-12 physical education i Journal of interdisciplinary research in 
physical education, (Vol 1, Issue 1,1996) s.7 
37Purcell Cone, s.5 
38Buck, s.8 
39Hall, s.3 
40Boström, s.24 
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inlärningsstilar då den ofta täcker det visuella, auditiva och taktil-kinestetiska sinnet. Detta ger 
möjlighet för barn att använda sig av den inlärningsstil som passar dem bäst.41

 

 Detta styrks i 
boken Interdisciplinary teaching through physical education. 

Interdisciplinary learning speaks to children with different learning styles and often combines the 
modalities of seeing (visual), hearing (auditory), and doing (tactile-kinesthetic) allowing children the 
opportunity to use their strengths to learn what they are taught.42

 

 

Gardner är en av de stora forskarna kring människans intelligenser, citatet nedan pekar på 
hans sätt att tänka kring dessa; 

 
Jag anser att alla mänskliga varelser kan ha åtminstone sju olika sätt att känna världen – sätt som jag 
på annat ställe kallat de sju mänskliga intelligenserna. Enligt denna analys skulle vi alla vara i stånd att 
känna världen genom språk, logisk-matimatisk analys, spatial framställning, musikaliskt tänkande, 
användningen av kroppen för att lösa problem eller för att göra saker, en förståelse av andra individer 
och en förståelse av oss själva.43

 

  

Barn borde få använda sig utav alla dessa för att ha möjlighet att fungera optimalt. Olika barn är 
olika starka i de olika intelligenserna och det påverkar deras styrka i att lära på olika sätt. När 
undervisningen av en färdighet eller ett begrepp utformas efter de sju intelligenserna kommer 
den automatiskt att bli en ämnesövergripande inlärningserfarenhet.44 Ämnessamverkan som 
innehåller idrott och hälsa och ett kärnämne gör att man träffar fler inlärningsstilar.45

Genom att idrott och hälsa är en del av ett ämnessamverkat arbete kommer eleverna ges 
möjlighet att ta till sig kunskap i rörelser och även ta till sig annan kunskap genom rörelser. 
Användningen utav rörelser i inlärningen ger en mer aktiv inlärning vilket leder till en fördjupad 
förståelse. För barn är rörelse ett naturligt sätt att lära, när de lär sig om höjd, längd, tid, vikt, 
storlek och rumsuppfattning ger rörelse en mer konkret bild av de abstrakta symbolerna. 
Rörelseaktiviteter motiverar barn och fångar deras intresse och uppmärksamhet. Om lärare 
jobbar ämnessamverkat på ett sätt som berör flera olika lärare behöver de planera tillsammans. 
Detta kommer träna lärarna på att samarbeta och förbättra deras förmåga för teamwork. Det 
kommer även ge lärarna förståelse och bättre kunskaper i andra ämnen än de själv vanligtvis 
undervisar i.

 

46 Marilyn M. Buck skriver i sin artikel om hur ett ämnesintegrerat arbetssätt kan 
hjälpa idrott och hälsas status eftersom andra lärare på så sätt får en större kunskap och 
förståelse för ämnets innehåll och det dessutom blir en integrerad del av skolans läroplan.47

 

  

4.7. Nackdelar med ämnessamverkad undervisning 
Trots de många fördelarna som framkommit inom forskning kring ämnessamverkad 
undervisning har det även visats sig finna en del oro kring arbetssättet. En av dessa är oron av att 
viktigt innehåll skall glömmas bort vid skifte från ett mer uppdelat till ett mer ämnessamverkande 

                                                           

41Purcell Cone, s.5 
42Ibid. s.5  
43Gardner, H, Så tänker barn: och så borde skolan undervisa,  Brain books AB, Jönköping (1992) s.18 
44Purcell Cone, s.5 
45Hall, s.3 
46Purcell Cone, s.5 
47Buck, s.8 
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arbetssätt. Ytterligare ett orosmoment som framkommit är rädslan av att ett ämne kommer 
överskugga ett annat om undervisningen i flera ämnen sker samtidigt. Oron för att förlora viktigt 
innehåll förekommer och lärare bör därför bara samverka mellan olika ämnen när det bidrar till 
att de kan lära ut mer effektivt.48 Placek styrker ovanstående resonemang och ger två exempel i 
sin artikel Interdisciplinary curriculum in physical education: possibilities and problems som beskriver lärares 
rädsla över att deras mål skall bli åsidosatta och deras ämne blir ett verktyg för att uppnå något 
annat ämnes mål49

En till sak som nämns som ett problem är att lärarna behöver finna mer tid för planering, detta 
både för deras egna ämnessamverkade satsning men även för att hitta en tid där olika lärare 
tillsammans kan sätta sig ner och planera över fler ämnesgränser.

  

50 Ytterligare något som kan 
vara en nackdel är lärarnas samarbetssvårigheter, även i ämnen som står väldigt nära varandra 
t.ex. svenska och historia kan lärarnas uppfattning om vad och hur saker skall undervisas skilja 
sig markant.51 Samverkan mellan olika ämnen innebär inte bara att lärare måste jobba med 
eventuella mellanmänskliga problem utan de måste även blanda olika lärarstilar, komma överens 
om arbetsområdet och arbetssätt samt fördela arbetsbördan. Flexibilitet och förmågan att 
kompromissa är nödvändiga kunskaper som lärarna måste besitta om genomförandet ska vara 
möjligt, lärarna måste ha ett fungerande teamwork.52

Lärare oroar sig även över sin egen kunskap i de olika ämnena som de ska samverka mellan. 
Besitter lärare inte tillräcklig kunskap är det svårt att se de olika ämnesområden som kan kopplas 
ihop.

 

53 Om inte skolledningen ger förutsättningar för utbildning runt ämnessamverkan kommer 
det att resultera i dåliga förberedelser, oklara mål och ytliga aktiviteter som eleverna kommer att 
uppfatta förvirrande. Elevernas entusiasm och motivation kommer kanske då falla, lärarna blir 
frustrerade och skolledningen kommer då skära ner på den här typen av undervisning. Även om 
läraren lägger ner mycket tid för förberedelser kommer han/hon troligtvis stöta på praktiska 
hinder som schemaändringar, lokaler och förberedelser med annat material.54 Läraren måste 
också se vinsten med en ämnessamverkad undervisning både för dem själva och för eleverna 
samt få tid till planering och genomförande till en undervisning som skiljer sig från deras 
nuvarande.55

 

  

4.8. Bilder av ämnet idrott och hälsa 
Idrottsämnet i skolan har varit frekvent ifrågasatt, dess plats och hur viktigt ämnet är för 
elevernas totala kunskapsinhämtning. Det har debatterats i tidningar, ett exempel är: 

 
Idrott är inte ett ämne – det är något man gör för sitt nöjes skull! Det är rekreation, men inte något 
man har någon större nytta av. Inga prov, inga läxor eller inget som man nödvändigtvis måste lära sig. 
Nej! Idrott är inte ett ämne som förtjänar någon central plats i skolan. Det finns ingen anledning att 
slösa pengar på ett ämne som inte är nödvändigt eller ens viktigt, utan satsa istället resurserna på 

                                                           

48Purcell Cone, s.6 
49Placek ,(2003) s.266 
50Purcell Cone, s.6 
51Placek, (2003) s.266 
52Purcell Cone, s.6 
53Ibid. s.6 
54Ibid. s.6,  
55Placek, (2003) s.266 
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svenska, matematik, språk eller något annat som är bra för eleverna att kunna. Idrotta kan väl 
eleverna göra på fritiden och där finns det ju idrottsklubbar som tar hand om dem!56

 

 

Ett annat exempel på att idrott och hälsa är ifrågasatt är olika lärares och skolledares syn på 
ämnet.  Vid ett samtal i lärarrummet framkommer följande åsikter:  

 
[…]Idrott och hälsa borde få stå tillbaka för de verkligt viktiga ämnena i skolan[...] 
idrottsundervisningen bör givetvis finnas med på schemat i varje läroplan. Det är en del i skolans 
målsättning att bilda hela individen, inte bara intellektet[...] idrott kan tjäna som ett andningshål i en 
för övrigt pressande skoldag eller som ett sätt för eleverna att rusa av sig överskottsenergin, så att de 
kan koncentrera sig bättre under de teoretiska lektionerna[...] idrottsundervisningen bidrar till skolans 
profil och till att skapa en god stämning och trivsel på skolan och att ämnet därför var berättigat[...] all 
tid som ägnas åt idrottsundervisning bortkastad och borde istället användas till väsentligare 
ämnen[...]den ringa fysiska träning eleverna får under en skolvecka knappast är tillräcklig för att bygga 
upp vare sig kondition eller motoriska färdigheter. 57

 

 

Citaten frambringar en tydlig bild av förekomsten av de personer som ser de kunskaperna som 
eleverna lär sig inom idrott och hälsa som icke bildande samt att ämnet inte innefattar kunskaper 
som eleverna har nytta av i ett livslångt perspektiv. Annerstedt påpekar dock vikten av att idrott 
och hälsa skall ses som något bildande och inte som träning eller rekreation.58 Den felaktiga 
synen på idrottsämnet kan vara en nackdel då det gäller idrott och hälsas samverkansmöjligheter 
med andra ämnen. Idrott och hälsa som ämne är ett mångfasetterat område med enorma 
möjligheter, ser dock andra lärare på idrott och hälsa som bara gymnastik är risken för 
missförstånd enorm vilket också försvårar möjligheterna till ämnessamverkan.59 Även elevernas 
syn på vad idrott och hälsa ska innehålla är en viktig aspekt för undervisningen. Har lärare och 
elever olika mål med lektionerna i ämnet kommer resultatet inte att bli optimalt.60

Idrott och hälsa är ett ämne som skall innehålla lärande om, i och genom fysisk aktivitet. 
Undervisning om idrott innefattar att eleverna skall lära sig vad idrottsaktiviteten går ut på samt 
dess regler vilket gör det lättare för dem att njuta och uppskatta aktiviteten. Undervisning genom 
fysisk aktivitet innefattar elevernas användning av rörelser för att nå andra mål. Det kan till 
exempel vara användandet av idrott i syfte att uppnå en social eller moralisk utveckling. 
Undervisning i fysisk aktivitet innebär mer att lära sig rörelsehandlingar samtidigt som det 
kinestetiska sinnet förbättras. Det som uppnås genom undervisning i fysisk aktivitet kan endast 
uppnås genom just rörelse. Idrottsundervisningen skall alltså utveckla elevernas kinestetiska 
förmåga och praktiska vetande genom en lagom stor del fysisk aktivitet.

  

61

Idrott och hälsa ses ofta som ett självständigt ämne som inte är integrerat i övriga skolans 
läroplan. Att bli en mer integrerad del av övriga skolan kommer vara svårt för det kräver inte 
bara ett alternativt tankesätt kring idrott och hälsa utan det krävs också en förändring av 

 

                                                           

56Annerstedt, C, Varför undervisa i ämnet idrott och hälsa? I Annerstedt, C, Mfl, Idrottsundervisning Ämnet idrott och 
hälsas didaktik, Multicare Förlag (2005) s.125 
57Annerstedt, s126 
58Ibid. s.126 
59Placek ,(2003) s266 
60Ekberg, J-E, Erberth, B, Fysisk bildning: om ämnet idrott och hälsa, Studentlitteratur, Lund (2000) s.37 
61Annerstedt, s.139f. 
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skolledare och andra lärares syn på ämnet.62 Isoleringen av ämnen medför att eleverna inte 
uppfattar kopplingen mellan ämnena och livet enligt Placek.63

 

 

 

4.9. Bakgrundssammanfattning  

Flera definitioner på ämnessamverkan har framkommit allt från vida definitioner till enklare.64 65 
Samverkan kan också bedrivas på olika sätt, connected, shared och partnership är några olika sätt 
Purcell Cone tar upp, det finns även sätt som inte passar in i någon av dessa fällt skriver Cone.66 
Ämnessamverkan är alltså inget entydigt begrepp utan kan ha flera betydelser. Läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet trycker på rektorns ansvar att organisera undervisningen så eleverna 
ser helheter och sammanhang.67 Skolkommittén förespråkar inte en påtvingad ämnesintegration 
utan föreslår ett arbetssätt som ger eleverna en möjlighet att se helheter och sammanhang.68

Både för och nackdelar med ämnessamverkan förekommer i litteratur, några fördelar som 
förekommer är den koppling som ämnessamverkan ger till elevernas livsvärld

  

69, samverkan 
kopplat till idrott och hälsa ger en fördel eftersom samverkan då innehåller flera inlärningsstilar.70 
En nackdel som funnits är den rädsla som lärare upplever angående risken för deras ämne skall 
bli överskuggat av ett annat ämne i och med samverkan.71 Ytterligare ett problem som 
identifierats är svårigheten att hitta gemensam planeringstid.72 En lärares arbetstid består av en 
del reglerad arbetstid som oftast förläggs på skolan samt en del förtroende tid där läraren själv 
bestämmer hur den skall förvaltas.73 Även bilden av idrottsämnet74 försvårar ämnets förekomst i 
ämnessamverkad undervisning, ses inte ämnet som bildande blir det ofta en isolerad del av 
skolan, detta kan vara svårt att ändra på då det krävs en förändring av kollegors och skolledares 
syn på ämnet.75 Bernsteins begrepp klassifikation och inramning styr möjligheten till 
ämnessamverkan. Orden kan förklaras som; klassifikation som arbetsdelningen inom skolan, 
uppdelningen i ämnen osv, inramning förklaras som vad som undervisas, hur det undervisas och 
så vidare.76 Karlefors menar att en svag klassifikation är en förutsättning för att ämnessamverkan 
skall kunna äga rum.77 SOU förespråkar också en svag inramning i sitt slutbetänkande 1997.78

 

 

5. Metod 
                                                           

62Placek, (1992) s.336 
63Ibid. s.335 
64Placek, (2003) s.257 
65Karlefors, s.75ff. 
66Purcell Cone, s.11 
67Skolverket, (Lpo 94) s19 
68SOU, s.135 
69Placek, (2003) s.265 
70Purcell Cone, s.5 
71Ibid. s.6 
72Ibid. s.6 
73Lärarnas Riksförbund, Lärares arbetstid 
74Annerstedt, s.125f. 
75Placek, (1992) s.336 
76Bernstein & Lundgren, s.25 
77Karlefors, s.57 
78SOU, s.135 
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5.1. Urval 

För att få en så bred bild av problemområdet som möjligt valdes tre skolor av olika storlek, vilket 
medför att en del i analysen består i av att se om det går att urskilja några skillnader i arbetssättet 
på de olika skolorna. Därför föll det sig mer eller mindre naturligt att intervjuerna utfördes med 
en skolledare för vardera skola (3st) samt två idrottslärare ifrån vardera skola (6st). 
Intervjuobjekten är utvalda beroende på deras arbetsplats. I fortsättningen kommer de 
presenteras som stor, mellan respektive liten skola. 

Stor skolan – En grundskola F-9 i mellersta Sverige med ca 500 elever  

Mellan skola – En F-9 skola i mellersta Sverige med ca 300 elever 

Liten skola – En byskola i mellersta Sverige med ca 50 elever   

På den stora skolan intervjuades en lärare som undervisat i idrott och hälsa i 37 år(Lärare 1 stor 
skola) samt en tvåämneslärare(idrott och hälsa, spanska) som har varit i tjänst sedan sin examen 
2005 (Lärare 2 stor skola). På mellanskolan har vi intervjuat en treämneslärare (idrott och hälsa, 
matematik, NO) som har arbetat i sju år (Lärare 1 mellanskola) samt en tvåämneslärare 
(matematik, idrott och hälsa) som arbetat i 16 år(Lärare 2 mellanskola). På lilla skolan har vi 
intervjuat en lärare som har utbildning mot tidigare år med inriktning matematik och idrott och 
hälsa men undervisar även i flera ämnen och har gjort det i fyra år(Lärare 1 liten skola). Vi har på 
den lilla skolan även intervjuat en lärare som är 1-7 lärare inom svenska och SO men undervisar 
även fler ämnen och har gjort detta i 13 år(Lärare 2 liten skola).  

Rektorn på den stora skolan är utbildad ämneslärare för årskurs 7-9 och har jobbat som lärare 
mellan 1982 till 1996 och har jobbat som rektor och biträdande rektor de senaste 14 åren. 
Rektorn på mellanskolan är utbildad grundskolelärare i matematik och NO och har jobbat som 
lärare i 10 år, nu jobbar han/hon som rektor för andra året. Rektorn på den lilla skolan är 
utbildad förskollärare och har jobbat inom det yrket i 20 år, de senaste tio åren har 
intervjuobjektet jobbat som rektor. 

 

5.2. Metodval och genomförande 
Valet av metod för det här arbetet föll sig naturligt av flera orsaker. Då arbetets syfte är att 
undersöka idrottslärare attityder till ämnessamverkan, ansågs en halvstrukturerad kvalitativ 
forskningsintervju vara den bästa metoden. En halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju kan 
beskrivas som en intervju som varken ett öppet samtal eller ett strukturerat frågeformulär.79 När 
intervjuer genomförs framkommer resultat som annars inte är möjliga att få fram. Med en 
intervju kan känslor, tankar och intentioner registreras och tas med i resultatet. Vid intervjuer kan 
det även framkomma resultat baserade på intervjuobjektets upplevelser och erfarenheter.80

Den halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjun utförs genom en intervjuguide som 
behandlar allmänna teman.

 

81

                                                           

79Kvale. S, Den kvalitativa forskningsintervjun,  Studentlitteratur AB, Lund (1997) s.117 

 I en intervjuguide listas de frågor och områden som skall utforskas i 
intervjun. Detta medför att intervjuaren kan bygga konversationen runt de områden och 
frågeställningar som skall undersökas utan riskera att missa något område eller tappa fokus på det 

80Quinn Patton, M, Qualitative Research & Evaluation Methods, Sage, Publications Inc., London(2002) s.341  
81Kvale. S, (1997) s.121 
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som verkligen ska undersökas. Intervjuguiden hjälper även till för att få resultatet från flera olika 
intervjuer mer strukturerat och därmed lättare att jämföra.82

Intervjuerna i detta arbete inleddes med en inledande fråga, syftet med denna var att 
intervjuobjektet direkt skulle få känna sig trygg. De första minuterna i en intervju är avgörande 
för hur intervjun skall fortlöpa.

  

83  Frågor som beskriver den intervjuade valdes att ställas i slutet 
av intervjun med stöd av Quinn Patton som menar att om dessa frågor ställs i början kan 
intervjuobjektet uppleva intervjun personlig och på så vis känna sig obekväm.84 I övrigt ställdes 
frågorna i så stor utsträckning som möjligt så att de behandlade känslor, åsikter, erfarenheter och 
upplevelser, på detta sätt blir frågorna mer öppna.85En sista avslutande fråga ställs också för att 
den intervjuade skall få möjlighet till att kommentera något han/hon undrar över samt få känna 
att sista ordet blir hans/hennes.86

Metodformen som används i detta arbete ställer höga krav på den som intervjuar, därför är det 
viktigt med förberedelser innan intervjuerna genomförs, förberedelserna som ägt rum innan är 
att flera metodböcker om just intervjuer lästs samt att intervjufrågorna har granskats av 
handledaren innan en provintervju genomförts. 

 

Innan intervjuerna genomfördes lästes de etiska överväganden som bör göras inför en 
undersökning igenom. Eftersom vi svarade nej på alla frågor i etiska egengranskningen behöver 
vi inte göra en etisk ansökan och vi gick ut på de olika skolorna och tog kontakt med de lärare 
och skolledare som vi ville intervjua. Vid den kontakten förklarade vi syftet med undersökningen 
och frågade om de var intresserade att delta. Vid intervjutillfällena fick intervjuobjekten ta del av 
undersökningens syfte. Det meddelades också att intervjuobjekten skulle hållas konfidentiella 
samt om de samtyckte till användandet av en diktafon för att underlätta analysarbetet.   

Majoriteten av intervjuerna ägde rum på intervjuobjektens arbetsplats i ett tyst utrymme för att 
undvika att intervjun avbröts eller att diktafonen skulle ta upp oönskat ljud. En intervju ägde rum 
i en av författarnas hem på grund av att läraren som intervjuades var föräldraledig. Intervjuerna 
tog mellan 18 och 45 minuter, samtliga intervjuer transkriberades för att ge analysen mer 
trovärdighet. Omfattningen av transkriberingen skulle slutligen bestå av 57 sidor utskriven text.  

Transkriberingarna för intervjuer som behandlade idrottslärare lästes i sin helhet och därefter 
började en analysprocess vilken genomfördes på följande sätt. Textarna lästes noggrant igenom 
och intressanta avsnitt med koppling till arbetets frågeställningar markerades med en 
överstrykningspenna, stödord för dessa avsnitt formulerades i marginalen. Stödorden markerades 
med olika färger beroende på vilken frågeställning de svarade på. De olika huvuddimensionerna 
sammanställdes på var sitt A4 papper och underkategoriseringarna till dessa skapades. 

Skolledarnas intervjuer analyserades på ett annorlunda sätt, istället för att skapa 
underkategoriseringar skrevs stödorden upp på ett A4papper och utifrån dessa skrevs en kort 
presentation av skolan för att ge läsarna en inblick av skolans förutsättningar utifrån skolledarnas 
perspektiv. 

Vi använder oss utav två olika standardmetoder i vår analys och Kvale menar att detta leder fram 
till en analysmetod som benämns ad hoc-metod, vilket enligt honom är den vanligaste formen av 
en intervjuanalys.87

                                                           

82Quinn Patton, s.343  

 

83Kvale, s.118 
84Quinn Patton, s.353  
85Ibid.s.348ff. 
86Kvale, s.120 
87Ibid, s.184 
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Under arbetets gång har flera ord för ämnessamverkan förekommit, några exempel är engelskans 
interdiciplinary som kan översättas med ämnesövergripande och collaboration som kan översättas 
med samverkan. Integration, ämnessamverkan, teman är ord som också förekommit. Alla dessa 
ord har i detta arbete samlats under ett övergripande ord, ämnessamverkan. 

I detta arbete har två av Bernsteins begrepp använts för att analysera skolornas förutsättningar 
till ämnessamverkan. Begreppen är klassifikation och inramning och dessa beskrivs närmare i 
bakgrunden. 

Eftersom detta arbete berör endast tre skolor kan inga generella resultat eller slutsatser dras 
utifrån detta arbete. Däremot kan arbetet fungera som en tankeställare i arbetet med 
ämnessamverkad undervisning åt även andra skolor än just de tre berörda. 

 

5.3. Tillförlitlighet 

En provintervju genomfördes för att kontrollera att frågorna i intervjumallen var relevanta och 
ringade in de områden som var tänkt. Provintervju medförde några små justeringar bland annat 
en del omformuleringar. En provintervju är ett sätt att säkerställa validiteten för arbetet, genom 
att helt enkelt pröva sitt instrument för att se om resultatet överensstämmer med det syfte 
undersökningen har.88

För att arbetet skall få så hög validitet som möjligt har intervjuerna transkriberats ordagrant. 
Intervjuerna genomfördes alltid av en och samma undersökare för att få så snarlika intervjuer 
som möjligt. Den andre satt bredvid och noterade gester och mimik hos den intervjuade samt 
ställde någon följdfråga om något intressant uppstod. Möjligheten att anteckna intervjuobjektens 
gester och mimik gör att undersökningen får en hög validitet.

 

89

 

 

6. Resultat 
6.1. Skolbeskrivningar 
Här nedan beskrivs de olika skolornas förutsättningar till ämnessamverkad undervisning utifrån 
rektorernas intervjuer. Skolledarnas och lärarnas definitioner på samverkan mellan andra ämnen 
redovisas också under respektive skola. 

 

6.1.1. Stor skola 

Det är horisontella arbetslag på skolan men det har inte alltid varit så. Tidigare fanns två vertikala 
arbetslag, ett blått och ett grönt, det uppstod dock en stark konkurrens mellan arbetslagen och 
det gick så långt att föräldrar krävde i vilken del av skolan eleverna skulle gå. Därför ändrades 
organisationen till de horisontella arbetslag de har än idag. Detta skedde i samverkan mellan den 
personal och skolledning som var verksamma då.  

Arbetslagens uppdrag på den stora skolan kommer ifrån rektorn och utgår ifrån den aktuella 
kvalitetsredovisningen. Rektorns roll på den här skolan är bland annat att ge uppdragen till 
                                                           

88Patel, R., Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Hungary (2003) s.100 
89Ibid s.104f. 
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arbetslagen så att lärarna sedan kan planera uppdragen i detalj. Två utav dessa uppdrag är att vara 
en jämställd skola samt att alla elever får godkänt i samtliga ämnen vilket ses som en omöjlig 
uppgift. På denna skola har arbetslagen tre timmar per vecka där samtliga lärare i arbetslaget 
träffas, konferenser ingår i dessa tre timmar. Lärarna i arbetslagen planerar sina lektioner enskilt 
och så gott som all undervisning sker enskilt då lärarna har fått mer tid med klass under de 
senaste två åren. 

Rektorn beskriver idrott och hälsa som ett tacksamt ämne att samarbeta med, dock så har 
han/hon en känsla av att ämnet står lite utanför, då ämnet väljs bort först vi en grundtanke om 
samverkan med andra ämnen på grund av uppfattningen om idrottsämnet som ett ämne med ett 
annat uppdrag. Rektorn påpekar också den kritik som riktats mot ämnessamverkan, att de 
teoretiska ämnena blir huvudämnen och utifrån dessa söks stödämnen. 

Under intervjun framkommer det att rektorns dag till stor del består av möten av olika slag, så 
den tid som ges till skolutveckling av olika slag eller tid för att tänka strategiskt och se vad skolan 
behöver kliva fram med knappt finns enlig rektorn. 

 

Rektorns definition: 

Man jobbar med teman på något vis[…] då kan samverkan se ut väldigt olika[…] vi ställer oss flera 
lärare tillsammans eller två lärare tillsammans och så bestämmer vi oss att vi kommer slå an det här 
arbetsområdet tillsammans men så jobbar vi på våra vanliga lektioner[…] Ett annat sätt kan ju vara 
att man använder sig utav varandras lektioner[…] till det här vi håller på med i huset just nu där vi har 
rivit schemat den här veckan[…] det är att alla gör det för de är så involverade i varandra, de har 
idrott eller slöjd eller musik eller någonting sånt i andra klasser än i sitt eget arbetslag. Så nu jobbar de 
verkligen ämnesövergripande ute i huset.(Rektor stor skola) 

 

Lärarnas definition: 

Samverkan mellan olika ämnen ehh det skulle ju betyda att man ehh hade en gemensam planering, 
man utgick ifrån uppnåendemål, ja strävansmål och uppnåendemål och titta på vilka mål som är 
förenliga i olika ämnen.(Lärare 1 stor skola) 

 

Ja för mig skulle samverkan vara mer att man har ett ämne som idrotten och man har det mer i 
samarbete tillsammans med öhh NO till exempel.(Lärare 2 stor skola) 

 

6.1.2. Mellanskola 

Denna skola består av vertikala arbetslag med underliggande horisontella det vill säga att det 
finns ett arbetslag för 7-9 men det finns också ett underliggande arbetslag för årskurs 7 och ett 
för årskurs 8 och så vidare. Arbetslagen (A-lagen) har utformats av dåvarande och nuvarande 
rektorer i dialog med lärarna. A-laget har tre timmar schemalagd arbetslagstid i veckan, i dessa 
timmar skall också saker som till exempel fortbildning och praktiskt info rymmas. Rektorerna har 
haft som mål att ge A-lagen hälften av dessa tre timmar i veckan men detta har ej lyckats. Under 
den kvarvarande tiden som A-lagen har tillsammans planeras ej lektionsupplägg utan istället läggs 
tiden på elevernas verksamhet och de aktuella sakerna som föreligger, ett exempel på något 
sådant är elevärenden. Rektorn anser att sin roll i detta innefattas av skapandet av de 
förutsättningar som krävs, vilket till exempel kan innefatta möjliggörandet av den tid lärarna 
behöver till skapandet av bra undervisningssituationer. 
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A-lagens gemensamma uppdrag består av skolverkets nationella mål samt de lokala mål som 
existerar på den här skolan, de lokala målen består både av kunskapsmål och andra sociala 
trivselmål. 

Rektorn menar i intervjun att en stor del av dagen går åt till ärenden som är på kort sikt, vilket 
kan innebära elevärenden eller ”akuta brandkårsutryckningar”, saker som inte var planerat då 
dagen började. Detta medför en prioritering vilket innebär att planeringstid för mer långsiktiga 
mål med verksamheten får stå tillbaka. 

 

Rektorns definition: 

Ja då tänker jag mig i första hand så tänker jag mig då att några alltså ett par eller flera lärare har 
liksom gått ihop och tänkt sig att de skall jobba tillsammans utifrån sina ämnen[…] kan ju också vara 
att det bara är en lärare som bestämmer sig för att jobba med någonting som strävar mot mål i flera 
ämnen men det är fortfarande bara en lärare inblandad sånt det kan det också va men det första jag 
tänkte på det var att fler lärare är inblandade.(Rektor mellanskola) 

 

Lärarnas definition: 

För mig är det att hitta ett gemensamt huvudämne och sen tittar man ner vilka mål kan jag i mitt 
ämne läsa av i det här arbetet hur skall arbetet utformas för att jag kan just se mina mål.(Lärare 1 
mellanskola) 

 

Antingen så har man i stort sett samma mål eller att man har liknande mål i undervisningen så att det 
finns vinster att göra[…]. Alternativet kan vara att vi gör ett temaarbete så det sträcker sig över en 
period (Lärare 2 mellanskola) 

 

6.1.3. Liten skola 

Denna skola innehåller endast ett arbetslag och består av fyra personer som undervisar de två 
klasser som går på skolan, klasserna är uppdelade i årskurs F-3 och 4-6. Arbetslaget har planering 
en eftermiddag i veckan. Lärarna planerar mycket av sin undervisning tillsammans med sin 
klasskollega, ibland undervisar lärarna tillsammans och ibland delar de upp sig ytterligare.  

Skolan och arbetslagets gemensamma uppdrag innefattar en vision över att alla elever skall nå de 
uppsatta kunskapsmålen men även må bra fysiskt, psykiskt och socialt bra. Denna vision är något 
som rektorn upplever är en svårighet att uppfylla.  

Rektorn uppfattar idrott och hälsa som ett ensamt ämne i allmänhet, dock vet han/hon inte 
riktigt hur det ser ut på den aktuella skolan eftersom hans/hennes kontor inte är beläget där. 
Rektorn påpekar vikten av idrott och hälsa i ett framtidsperspektiv och trycker på vikten av 
samarbetet mellan idrottsföreningar och skolan. Ännu en sak som påpekas är vikten av antalet 
behöriga idrottslärare som ser syftet med ämnet och kan lyfta detta, vilket även är positivt för 
ämnet status.  

Rektorns dag består av väldigt mycket möten, både formella och informella. Då han/hon är 
rektor på flera skolor/förskolor blir det mycket möten på olika ställen. Om inga möten finns på 
schemat försöker rektorn vara ute i verksamheten.  
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Rektorns definition 

Ja att jobba tematiskt tänker jag på då[…] eftersom jag kommer ifrån förskolans värld så har man ju 
alltid jobbat med teman där[…] samverkan mellan ämnen är att jobba tematiskt(Rektor liten skola) 

 

 

Lärarnas definition 

Det första jag tänker på är att man gör någon form av tematiskt arbete, man bestämmer ett tema sen 
integrerar man alla ämnen i det temat.(Lärare 1 liten skola) 

 

Samverkan mellan olika ämnen, för mig är det ju att alla ämnen går in i varann[…] ett arbetssätt är det 
för mig.( Lärare 2 liten skola) 

 

6.2. Kategoriseringar 

6.2.1. Förutsättningar 
Huvuddimensionen förutsättningar innefattar resultat som kan kopplas till förutsättningar för att 
bedriva ämnessamverkad undervisning, denna huvuddimension är uppdelad i kategorierna 
tidsaspekter, klassifikation, inramning, synen på idrottsämnet samt pedagogisk roll. 

 

6.2.1.1. Tidsaspekter 

Av resultatet att döma så upplever vissa lärare jobbet som stressigt, de har knappt tid till 
diskussion. Det nämns att tiden är en förutsättning för att en ämnessamverkad undervisning skall 
kunna genomföras på ett bra sätt. Lärarna upplever att den gemensamma planeringstiden 
försvinner då annat prioriteras före den pedagogiska planeringen på arbetslagsmötena. Bland 
saker som prioriteras före planeringen är elevvården det mest frekvent återkommande svaret, 
konferenser nämns också av flera lärare. Andra tidsaspekter som försvagar förutsättningarna för 
att bedriva ämnessamverkad undervisning är om lärarna på skolan inte jobbar full tid och på så 
vis har olika arbetstider, vilket medför att de ej kan träffas. Läraren kan också jobba över flera 
arbetslag vilket resulterar i en omöjlighet att träffa alla lärare under arbetslagstid. Allt 
ovanstående leder till att lärarna måste ta ett eget initiativ då det gäller samplanering, vilket kan 
vara svårt då lärarnas arbetsvardag upplevs som stressig. 

 

[…]tyvärr för mycket elevvård (Lärare 1 mellan skola) 

 

[…]jag tror att vår chef vill att vi skall ha en undervisande lärare i det ämnet per varje årskull[…] men dom 
undervisar ju även i andra årskurser så det är ju som ni hör inte riktigt tätt så men det är ju som det är.(Lärare 
2 stor skola) 
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6.2.1.2. Klassifikation 

Den större skolan anger att de arbetar i horisontella arbetslag, mellanskolan anger att de har 
vertikala arbetslag men att de även arbetar i horisontella arbetslag, det finns överlappningar på 
båda skolorna vilket styrks i citatet ovan. I den mindre skolan finns det endast ett arbetslag och 
vi har valt att benämna även denna som ett horisontellt arbetslag då arbetslaget täcker alla ämnen 
men de jobbar även över årskullarna. Lokalförutsättningarna då det gäller idrottshall skiljer sig åt 
på de olika skolorna. I den stora skolan ligger idrottshallen i skolan, på den lilla skolan ligger 
idrottshallen i anslutning till skolan, eleverna måste gå ut medan läraren ej behöver gå ut för att ta 
sig till idrottshallen. Mellanskolan har sin idrottshall ca 100 meter ifrån skolbyggnaden. 
Planeringen skiljer sig mellan de olika skolorna på följande vis, på den stora skolan planeras 
idrottsundervisningen i arbetsrummet som ligger i anslutning till idrottshallen, i den mellersta 
skolan sker planeringen i arbetslagets arbetsrum eller på lärarnas förtroendetid hemma. På den 
lilla skolan sker planeringen i klassrummet efter eleverna gått hem. 

 

M.S: Vart har du ditt arbetsrum? 

Lärare: I anslutning till idrottshallen. 

M.S: Du sitter alltså inte med ditt arbetslag utan du har ett eget? 

Lärare: Ja, mm bästa arbetsrummet på hela skolan, minst trångt av alla, man kan också ibland få arbeta ostört 
där.(Lärare 1 stor skola) 

 

Ja när man jobbar så här på mellanstadiet så då har man inget arbetsrum utan när eleverna har gått hem så 
sitter jag kvar och arbetar i klassrummet då.(Lärare 1 liten skola) 

 

6.2.1.3. Inramning 

Samtliga lärare har nämnt saker som tar deras gemensamma planeringstid, elevvård och 
konferenser som nämnts ovan, men även information från rektor är svar som förekommit, 
därför passar detta in under rubriken inramning. En lärare nämner att rektorn beordrar flera 
saker men ger inte tillräckligt med tid för att utföra de beordrade uppgifterna. En förutsättning 
för ämnessamverkan som kommit fram är möjligheten av att få ha färre klasser i fler ämnen. 
Lärarna som jobbar på den lilla skolan nämner fördelarna med detta upplägg medan en lärare på 
den mellersta skolan utrycker en önskan om att få ha samma klasser i idrott och hälsa och 
matematik och på så vis underlätta samverkan. Samtliga lärare uttrycker en stor frihet då det 
gäller att planera lektionernas utformning och innehåll, någon nämner de nationella målen och 
tradition som de enda begränsningarna. 

 

Jag tror att rektorn gör så gott hon kan och jag tror att hon vill att vi skall ha det så bra som möjligt 
men jag tror också att hon är lite bakbunden[…] man kan känna så mycket när man inte tycker att 
man får cred för det man redan gör och sen skall man trycka in nått sådan här jag tror att hon vill väl 
men det blir fel ibland[…] jag tycker vi får skylla oss själva också vi hade kunnat skickat hem eleverna 
en halv dag och sagt att och gett dem hemuppgifter eller någonting.(Lärare 2 stor skola) 

 



 

18 

Jag kan nog påverka dem egentligen hur mycket jag vill. Jag vill ju ta mig till ett mål och det begränsar 
ju att jag kan inte göra någonting helt annat utan jag inom ramen för att jag når målen med eleverna 
någonstans.[…]Många lektioner är ju utifrån antingen tradition för man vet att man snart ska vi ha en 
volleybollturnering och då vet man att då är det tacksamt att gå igång med det nu så blir det lagomt 
mycket övning[…] då är det ju den traditionen som styr och då kanske jag inte kan påverka det så 
mycket däremot kan jag försöka göra den roligare, mer tankemässig[…](Lärare 2 mellanskola) 

 

 

 

6.2.1.4. Synen på idrottsämnet 

Ett par lärare nämner skolledares, andra kollegors och elevers syn på idrottsämnet som en 
försvagad förutsättning för att bedriva ämnesamverkan. En lärare pratar om sin erfarenhet om 
att eleverna under en teorilektion skrikigt rätt ut ”SKALL VI INTE HA IDROTT” 
Idrottsämnets utanförskap och isolering är två andra svar som gått att urskilja ur 
transkriberingen. Det beskrivs som att kollegorna inte ser möjligheterna till ämnessamverkan 
mellan idrott och hälsa och andra ämnen. En lärare nämner att han/hon tror att pedagogerna har 
svårt att se vad svenska skulle kunna ha med idrott och hälsa att göra. Ett förslag på hur detta 
skall kunna motverkas är enligt en lärare att de måste börja prata om idrott och hälsa i andra 
termer. 

 

Och direkt är det synen på idrottsämnet att det är inte ett läroämne utan att vi ska gå ner och röra på 
oss en stund så vi orkar jobba med de viktiga sakerna eller någonting och det kan jag känna att det 
lever både mina kollegor och min ledning med en bild utav att så här är det.(Lärare 2 mellanskola) 

 

Ja men jag tror det hänger på arbetslaget som helhet också att man kan sätta sig ner i arbetslaget och 
prata i andra termer när det gäller idrott också att man inte låser sig fast att idrott ja då är det 
gympasalen som skall vara utan att man kan jobba tematiskt där också.(Lärare 2 liten skola) 

 

6.2.1.5. Pedagogisk roll 

Under denna rubrik återfinns svar som på ett eller annat sätt har med lärarens roll att göra. En 
lärare tycker att samarbete är enklare om kollegorna kommer överens, dock menar han/hon att 
lärare skall vara professionella och bortse från olika personliga åsikter då det gäller samarbete 
mellan kollegor som inte riktig drar jämt. En lärare anser att det finns ”osolidariska kollegor” 
som försöker slippa undan uppdrag som skolledaren ger ut och på så sätt får mer tid för 
individuell eller gemensam pedagogisk planering. En tredje lärare nämner den lokala pedagogiska 
planeringen som en förutsättning för att bedriva ämnessamverkad undervisning. En planeringstid 
i början av varje läsår där lärarna beslutar om vad läsåret skall innehålla för gemensamma teman, 
friluftsdagar osv.  

 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att man är överens om målen och syftena och även på hur man 
skall genomföra[…] vissa funkar man bättre med och vissa funkar man mindre bra med även fast de 
man funkar mindre bra med så måste man se över det och köra ändå[…] där måste man ju vara 
professionell och se till eleverna.(Lärare 1 mellanskola) 
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Lokal pedagogisk planering innebär vad vi hur vi från läsårsstart alltså från höstterminen slutet på 
vårterminen vad vi skall jobba med om vi skall ha några gemensamma teman tillsammans i f till 6 
eller f till 3 eftersom vi bara är två klasser så kan vi jobba tillsammans det är lokal pedagogisk 
planering.(Lärare 2 liten skola) 

 

 

 

6.2.2. Attityder 
Huvuddimensionen attityder innefattar resultat som visar vad lärarna på de tre undersökta 
skolorna anser är det positiva respektive det negativa med samverkan mellan olika ämnen. 
Huvuddimensionen attityder är uppdelad i kategorierna tidsaspekter, helhetssyn, måluppfyllelse, 
motivation, kollegor samt isolering. 

 

6.2.2.1. Tidsaspekter 

Då det gäller tidsaspekter har både positiva och negativa svar framkommit i analysen. Någon 
lärare tycker att en ämnessamverkad undervisning ger mindre arbetsbörda för eleverna, och i 
längden förhoppningsvis mindre arbete även för lärarna. En lärare anser att det är ett 
tidsbesparande arbetsätt då man slår två flugor i en smäll. Näst intill samtliga lärare anser att 
uppstartandet av ämnessamverkad undervisning eller en förändring i undervisningen tar tid. Flera 
av lärarna upplever också att de inte får tillräckligt med gemensam planeringstid för att göra ett 
bra arbete, de känner att annat prioriteras och detta kan enligt en lärare ge upphov till en 
stresskänsla eller en besvikelse. En lärare uppger att han/hon skulle vilja ändra sin undervisning 
så att han/hon har samma klasser i idrott och matte för att underlätta ämnessamverkad 
undervisning eftersom han/hon då skulle slippa gemensamma planeringstiden och istället 
ämnessamverka mellan sina egna ämnen. 

 

Mindre arbetsbörda för eleverna och i en förlängning[…] nu känns det som merarbete men i en 
förlängning så är förhoppningen att det skall innebära mindre arbete även för oss pedagoger.(Lärare 1 
mellanskola) 

 

Jag kan inte komma på någonting på rak arm men det jag kan känna är att ska man starta upp någon 
samverkan måste vi pedagoger ha tid att planera det här annars blir det att alla kör sitt eget race i alla 
fall i sitt ämne.(Lärare 1 liten skola) 

 

 […] det är facto, det är tid, det handlar om tid eller det handlar om tidsbrist det finns inte[…] eller så 
har vi fokuserat på fel saker på vår skola.(Lärare 1 stor skola) 

 

6.2.2.2. Helhetssyn 
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Positiva attityder som framkommit om helhetssynen är bland annat att eleverna får en bredare 
kunskap och undervisningen blir mer konkret, det blir mer sammanhängande för dem och de ser 
en större helhet av livet om de känner att ämnena hör ihop. En lärare menar att ämnessamverkan 
med idrott och hälsa kan leda till att eleverna kopplar ihop andra ämnen med idrott och hälsa 
och ämnet blir inte isolerat på samma sätt som tidigare. En lärare nämner vikten av att 
ämnessamverka mellan ett praktiskt och teoretiskt ämne då eleverna får testa på att lära sig på 
olika sätt. Men det har också framkommit negativa svar, t.ex. att ämnessamverkan gör att det blir 
luddigt för eleverna. 

 

[…] vidga synen på hur man skall ta till sig det här kunskapsstoftet alltså att prova olika möjligheter 
att lära sig olika saker om man då ser att vi är ett praktiskt estetiskt ämne till skillnad från ett rent 
teoretiskt ämne skulle man kunna knyta ihop det och lära sig genom både teori och 
praktik[…].(Lärare 1 stor skola) 

 

De positiva effekterna av samverkan[…] jag tycker att eleverna får en bredare kunskap utav det för 
att i och med att man låses inte fast just det här ämnet är bara svenska utan allting ingår[…] då kan 
man baka in, man vinner så mycket på det tycker jag, det blir mer konkret[…]. (Lärare 2 liten skola) 

 

Vissa elever har klagat på att det blir svårt och renodla för dom själva, det är svårt att veta vad krävs 
av dem i varje ämne. Dom är så vana att få väldigt uppstrukturerade mål, det här och det här och det 
här skall du klara av och när det blir flera ämnen inblandade så tyckte dom att de vart luddiga. (Lärare 
1 mellanskola) 

 

6.2.2.3. Måluppfyllelse 

Analysen visar att lärare i vissa fall tycker att ämnessamverkan hjälper eleverna med att uppnå 
mål och vid ett ämnessamverkat arbetssätt kan flera mål uppfyllas under samma tema, dock finns 
det vissa elever som behöver struktur och då kan ett ämnessamverkande arbetssätt vara 
ödestiget. Flera lärare påpekar vikten av att ha möjlighet att visa måluppfyllelse med flera olika 
intelligenser vilket förstärker kunskapsinlärningen och vissa elever kan få en andra chans genom 
att t.ex. skriva en idrottsuppgift som rättas av svenskläraren. En lärare nämner att ett 
ämnessamverkat arbetsätt möjliggör en elevanpassning genom att arbeta över blocken och se vad 
eleverna behöver för tillfället, om detta görs på rätt sätt kan flera pedagogiska och läromässiga 
vinster göras menar en annan lärare. Ett svar som analyserats är att måluppfyllelsen i ämnet 
idrott och hälsa ses inte på samma sätt hos elever som hos idrottslärarna och med denna olikhet i 
syn på ämnet kan det bli komplikationer om ämnets samverkar med andra ämnen. 

 

[…] man kan arbeta med ett tema och uppnå många mål för eleverna genom det temat. Istället för att 
NO ska jobba med fem mål under fem veckor och så har SO nästan samma mål och så ska dom göra 
det i fem veckor så kan man integrera NO/SO och jobba mot de här fem målen samtidigt. Då sparar 
vi både tid och tror att det blir mer sammanhängande för eleverna. (Lärare 1 liten skola) 

 

[…] är man inte så duktig i idrott kanske det visar sig att jag är duktig i biologi, ja då kanske du 
hanterar en del saker och inte behöver, för idrotten är oftast mycket ett görandeämne där man ska 
klara av att göra vissa saker och då är det ju så att en del har ju inte lätt för att göra det. Men då visar 
ju dom att kunskaperna har dom ju om olika delar […] antingen förstärker att man är duktig i idrott 
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och hjälper dom andra ämnena eller är duktig i dom andra ämnena och kan då få en positiv effekt på 
idrotten[…](Lärare 2 mellanskola) 

 

6.2.2.4. Motivation 

Många lärare svarade att de tror att eleverna blir mer motiverade och att det blir mer intressant 
och spännande för eleverna då de upplever saker i ett sammanhang.  En lärare ger ett exempel på 
att idrotten kan användas som en motivationshöjare för att göra ett annat ämne mer intressant, 
men också motsatsen ifall eleven inte tycker att idrott är roligt. Andra negativa saker som ingår 
under denna rubrik är ett exempel på när en lärare undervisade all undervisning i idrott och hälsa 
på engelska och eleverna opponerade sig mot arbetssättet. Även lärares motivation till 
ämnessamverkan kan vara både positiv och negativ i ett exempel blir en lärare motiverad då 
ämnessamverkan blir en utmaning för läraren och det ses som en möjlighet till utveckling, en 
annan lärare säger att ibland kanske han/hon bara är bekväm och gör det som går enkelt. 

 

Idrott är någonting som de flesta eleverna tycker att är ganska roligt[…] ämnen som man inte tycker 
är så roligt att man kanske kan få dem att tycka om det också om man lurar dem lite[…](Lärare 1 liten 
skola) 

 

Kan vara de här eleverna som avskyr idrott, jag vet inte. De lär inte bli så imponerade kanske. (Lärare 
1 liten skola) 

 

Ja även för mig tycker jag också, det ger ju mig en mer utmaning det gör det, jag utvecklas ju också i 
det här[…](Lärare 2 liten skola) 

 

6.2.2.5. Kollegor 

Då det gäller kollegor är de flesta urskiljda svaren negativa, en lärare vill att sina kollegor skall se 
vinsten med att använda ett praktiskt ämne i samverkan med andra ämnen, en annan tycker att 
sina kollegors och skolledares syn på idrottsämnet försvårar möjligheten till ämnessamverkan 
mellan idrott och hälsa och andra ämnen. Andra negativa svar som analyserats är att det blir 
tungrott om det är flera lärare som samverkar, det nämns om svårigheter med att komma 
överens eller ligga i fas med det andra ämnet, likasinnade kollegor lyfts också som en viktigt bit 
för att kunna genomföra samverkan. En lärare nämner att det ibland kan vara svårt att frångå 
den långsiktiga planering som utförts. 

 

[…] låt de ha det vanliga på idrotten så gör vi temaarbetet hos oss själva. Så att tanken, förmågan 
ibland att använda idrotten till ett temaarbete det den är en liten bit långt ifrån hos mina kollegor kan 
jag tycka då.(Lärare 2 mellanskola) 

 

[…] en annan sak kanske är att alla inte tycker att det är så roligt att jobba integrerat. Alla vill hålla på 
sitt så är det mer.[…] men jag är ju rätt så naiv och säger jo men det är nog tiden men det kan vara att 
dom faktiskt inte vill riktigt att andra skall se vad de håller på med, för såhär jobbar jag här och det 
vill inte jag dela med mig för att det är så pinsamt eller det är så jobbigt och ingen har med det här att 
göra.(Lärare 2 stor skola) 
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6.2.2.6. Isolering 

En lärare nämner att uppdelningen i block är negativt ifall en ämnessamverkad undervisning skall 
genomföras. Genom uppdelningen blir lätt ämnena isolerade ifrån varandra istället för att allt 
bakas ihop till en helhet. Isoleringen av idrottsämnet går att urskilja ur en lärares svar då 
han/hon medger att han/hon är ovan i en renodlad klassrumssituation. Vidare beskriver läraren 
sitt arbetsrum som ligger isolerat ifrån sina kollegors med positiva ord, samt att läraren tycker att 
vi skall akta oss för att teoretisera det praktiska ämnet, så viljan att vara isolerad lyser igenom. 

 

[…] vi får akta oss att teoretisera vårt praktiska ämne(Lärare 1 stor skola) 

 

[…] jag tycker alltid det är svårt när man är ovan, man har ingen rutin och stå i en klassrumsituation 
från 08.00 till 14.30 på dagen och vara huvudansvarig för var enda sekund som händer(Lärare 1 stor 
skola) 

 

6.2.3. Förekomst 
Huvuddimensionen förekomst visar på i vilken grad lärarna anser sig jobba ämnessamverkat samt 
innehåller lärarnas konkreta exempel som är indelade i grupperna connected, shared, partnership och 
single handed inter disciplinary. 

Vi fann att lärarna anser att förekomsten av ämnessamverkad undervisning kopplat till idrott och 
hälsa är sparsam eller rent ut sagt dålig ute på de undersökta skolorna. Detta styrks nedan med 
några citat från några intervjuer.   

 

Oj det tycker jag är svårt att säga, alltså om jag ser till mig så det är ju i stort sett ingenting[…](Lärare 
1 stor skola) 

 

M.S: Hur ofta upplever du att ni har ämnessamverkad undervisning? 

Lärare: Mycket i de andra ämnena, det har jag väldigt mycket. 

M.S: Men kopplat till idrott och hälsa så är det betydligt mindre? 

Lärare: Ja tyvärr. (Lärare 2 liten skola) 

 

6.2.3.1. Connected (sammankopplad) 

I denna grupp redovisas de exempel där lärarna använder sig utav ett annat ämne för att 
förstärka, förlänga eller komplettera inlärningen i det egna ämnet. Analysen visar att exempel på 
denna form av ämnessamverkan förekommer på samtliga skolor. En lärare har samverkat med 
idrott och hälsa och sitt andra ämne som var engelska genom att undervisa allting på engelska. 
Samma lärare har också samverkat med fysikämnet genom beräkningar av olika slag. Ett annat 
exempel är en lärare som samverkar mellan idrott och hälsa och biologi då det gäller de 
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fysiologiska bitarna och det nämns också en samverkan mellan matematik och idrott då eleverna 
fått göra olika beräkningar under idrottstimmen. 

 

[…]de va och simmade och då fick de hoppa simhopp och så skulle de beräkna någonting hur fort de 
föll eller någonting sånt där och sen vet jag vi hade förut en boll, en kastboll som var en timer i på nåt 
vis så att man kunde ifrån det att man kasta den så, när den slog ned så stannade det och då kunde 
man också räkna beroende på längd.(Lärare 1 stor skola) 

 

[…] man har haft matte samtidigt som man kanske hade ett innebandymål och de har fått sått och 
skjutit och så har dom räknat poäng och så börjar de räkna matte(Lärare 2 liten skola) 

6.2.3.2. Shared (delad) 

Här redovisas exempel på ämnessamverkad undervisning där två eller fler lärare samverkat och 
undervisat på skilda platser. Flera lärare har samverkat mellan hem och konsumentkunskapen 
och idrott och hälsa då det gäller kost. De naturorienterade ämnena är också vanligt 
förekommande samverkanspartners till idrott och hälsa då det gäller människokroppen med 
biologin. En fjällresa där flera lärare var inblandade i finns med bland svaren samt ett temaarbete 
om du och dina medmänniskor där idrotten hade en roll om att undervisa i t.ex. fair play. Även 
exempel där idrott inte förekommer som samverkanspartner förekommer, ett exempel på detta 
är då slöjden varit involverad i temaarbetet rörelsekonstruktioner då eleverna fått bygga ett 
fordon i träslöjden. 

 

[…] vi har haft en del gentemot biologin, förstå människokroppen, förstå saker runt att vara fysiskt 
aktiv, runt hälsoaspekter med droger och rökning och den delen och det jag prata om förut med kost 
mot hemkunskapen.(Lärare 2 mellanskola) 

 

[…]jag faktiskt haft dom yngre och där har vi samverkat, i och med att jag inte haft dem i 
klassrummet utan bara i idrotten så ha vi samverkat genom att vi har fört protokoll det vill säga 
mätning av längd och sen är det ju matte också, men sen har de fått föra upp det i tabeller inne i 
klassrummet sen.(Lärare 1 mellanskola) 

6.2.3.3. Partnership (partnerskap) 

Här ingår de resultat som innehåller exempel där flera lärare jobbar tillsammans och lägger i 
princip lika stor vikt på de två eller flera ämnen som ingår i samverkan, inlärningen sker här i 
samtliga ämnen samtidigt. Endast ett exempel har hittats under denna rubrik och det är en skola 
som genomför en storyline där schemat bryts upp en vecka och flera ämnen är involverade, dock 
inte idrott och hälsa. 

 

[…] däremot har vi ju samverkan som nu när vi har tema storyline som det heter, då jobbar man med 
olika integrering av ämnen så men idrotten ingår inte just i den här delen i storylinen den här veckan. 
Men den skulle kunna ha gjort det. (Lärare 2 stor skola) 

 

6.2.3.4. Single handed interdisciplinary (enskilt partnerskap) 
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Denna rubrik har vi ej fått en beskrivning av i litteratur, därför finns inget konkret ord för just 
denna rubrik utan vi har försökt skapa ett som passar. Lärarna under denna rubrik jobbar med 
ämnessamverkan i flera ämnen och använder detta som ett arbetsätt i stort sett hela terminer. Vi 
anser att de jobbar ämnessamverkat i så många ämnen att de inte kan ingå under connected då det 
skiljer sig så markant ifrån de övriga exemplen under den rubriken, inte heller kan de ingå under 
rubrikerna shared eller partnership då det endast handlar om en lärare som samverkar. 

 

Ja så jag själv har jobbat nu under hela hösten då har jag ett temaområde som handlar om till exempel 
dom som går i sexan jobbar om världen och då har jag både mål för SO och NO och alla de ämnena 
tillsammans då.[…] (Lärare 1 liten skola) 

 

[…] jag jobbar ju mycket med NTA där är det ju ämnesövergripande, där har man ett färdigt material 
som det ingår både matte, svenska, engelska, alla ämnena som kommer in så att säga beroende på vad 
de behöver.(Lärare 2 liten skola) 

 

6.3. Resultatsammanfattning 
Resultatet började med en beskrivning av samtliga tre skolors förutsättningar. Beskrivningen 
innehåller också skolledare och lärares definitioner av samverkan mellan olika ämnen. De 
definitioner som är mest frekvent förekommande är temaarbete eller ett samarbete mellan olika 
ämnen där närliggande mål kan uppfyllas i ett gemensamt arbete. Vidare delas resultatet upp i 
följande huvuddimensioner: förutsättningar, attityder och förekomst. Inom huvuddimensionen 
förutsättningars resultatdel framkommer det bland annat en tidsaspekt där planeringstid för 
ämnessamverkan ej prioriteras utan tiden läggs istället på andra saker som till exempel elevvård 
eller konferenser. Klassifikationen på skolorna skiljer sig åt vilket medför att förutsättningarna på 
de olika skolorna ser olika ut däremot har samtliga intervjuer angett att lärarna i idrott och hälsa 
har stor frihet att utforma sin undervisning. Kritik har också riktats mot kollegor och skolledare 
och deras syn på idrott och hälsa som ett aktiveringsämne. I huvuddimensionen attityder 
framkommer det både positiva och negativa saker gällande tidsaspekter. Bland annat pratas det 
om tidsbrist men även att ämnessamverkan i en förlängning kan leda till en tidsvinst. Positiv 
saker som framkommer om ämnessamverkan är den helhetssyn för eleverna och konkretisering 
detta arbetssätt medför. Även en negativ sak har urskiljts ur resultatet då vissa elever behöver 
tydliga uppstrukturerade mål och arbetssättet kan göra målen mer luddiga. Vissa lärare tycker att 
ämnessamverkan kan leda till att eleverna uppnår flera mål under kort tid. Resultatet tyder också 
på en motivationshöjning hos eleverna då de flesta tycker att arbetssättet är ganska roligt. 
Däremot framkommer ett svar där arbetssättet kan göra så motivationen sänks hos eleverna 
utifall de avskyr ämnet idrott och hälsa. Under denna rubrik framkommer också kollegors och 
skolledares syn på ämnet men även rädsla från lärarna i idrott och hälsa då det gäller att 
teoretisera det praktiska ämnet. I huvuddimensionen förekomst har svaren delats upp i connected, 
shared, partnership samt single handed interdisciplinary. I gruppen connected redovisas exempel där 
läraren använder sig utav ett annat ämne för att förstärka det egna ämnet. I shared redovisas 
exempel där två eller fler lärare samverkar i skilda arenor. Inom partnership ingår många ämnen i 
samverkan och lärarna undervisar också tillsammans. I vår rubrik single handed interdisciplinary ingår 
exempel från den lilla skolan där lärarna enskilt jobbar ämnessamverkat i flera ämnen under en 
längre tid.  

 

7. Analys och diskussion 
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7.1. Metoddiskussion 
Vår metod har hela vägen varit ganska tydlig och inga större komplikationer har uppstått. 
Däremot när vi ser på resultatet i efterhand finns det några frågor som vi anser att vi bör ha 
ställt. Den första faller in under rubriken inramning. Bernstein menar att för svag inramning skall 
eleverna vara med och bestämma kring undervisningens innehåll och utformning.90

En annan intressant aspekt som vi fått fram ganska tydligt i vissa intervjuer med idrottslärarna är 
deras skolledares och kollegors syn på skolämnet idrott och hälsa. Ses idrotten som ett isolerat 
ämne med aktiveringsfokus istället för bildningsfokus blir det självfallet svårt att ämnessamverka 
med idrott och hälsa utan att ämnet endast får en roll som stödämne eller ses som ”avkoppling” i 
ämnessamverkan. Det hade varit av intresse att gå djupare in på skolledarnas syn av ämnet idrott 
och hälsa för att exakt kunna bena ut om så är fallet. 

 Detta är en 
fråga som helt fallit bort i våra intervjuer och vi har istället riktat in oss mer på lärarens roll 
kontra skolledarens roll då det gäller bestämmandet av undervisningens innehåll och utformning. 
Vi kan tycka att det vore av intresse att få en bild över i hur stor utsträckning eleverna får vara 
med i detta område. 

Ytterligare en sak som kan diskuteras är vårt sätt att genomföra intervjuerna, eftersom vi är två 
personer som intervjuar ett intervjuobjekt kan denne känna sig i underläge och på så vis bli 
otrygg i intervjusituationen. Fördelen med att vara två stycken under själva 
intervjugenomförandet är som beskrivet ovan möjligheten att inte endast spela in svaren utan 
också anteckna mimik och gester. Vi upplever dock att ingen av intervjuerna kändes obehaglig 
för någon av intervjuobjekten och hoppas att våra upplevelser stämmer överens med 
verkligheten. 

Vi valde metoden ad-hoc eftersom vi blandade två typer av standard analyser, en kategorisering 
och en berättande del. Vi gjorde detta val på grund av att arbetet inte skulle bli allt för 
omfattande, vid ett längre arbete hade det varit av intresse att kategoriserat även skolledarnas 
intervjuer för att få en bredare blid av attityderna till ämnessamverkan. 

Som sagt i metoden är vi medvetna om att detta arbete inte kan frambringa några generella 
resultat eller slutsatser. Resultaten och slutsatserna gäller endast på de undersökta skolorna. 
Däremot kan arbetet användas som en tankeställare för andra skolor då det gäller arbetet med 
ämnessamverkad undervisning. 

 

7.2. Analys och diskussion 
Även om det inte står uttalat om just samverkan på många ställen i Lpo 94 står det att det är 
rektorns ansvar att ”undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet”91 I vårt resultat har vi funnit 
belägg för brister i skolans förutsättningar då det gäller bedrivning av ämnessamverkad 
undervisning eftersom samtliga lärare uppger svar som tyder på en avsaknad av gemensam 
planeringstid. Vi hävdar att gemensam planeringstid är en förutsättning då flera lärare skall 
bedriva samverkan mellan olika ämnen. En lärare som beskriver avsaknaden av planeringstid 
reflekterar även om det beror på en felfokusering i deras eget arbetsätt. Ett förslag som kan 
förbättra situationen är om lärarna får återkommande fortbildning inom området 
ämnessamverkan.92

                                                           

90Bernstein & Lundgren, s.25 

 På så sätt tror vi lärarna blir mer förtrogna med arbetssättet och ser fler 

91Skolverket, (Lpo 94) s.19 
92Purcell Cone, s.6 
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möjligheter till ämnessamverkan vilket vi tycker är positivt då Karlefors hävdar att samverkan är 
en förutsättning för fullgöra läroplanens intentioner.93

Bland de definitioner som har framkommit kan vi urskilja att temaarbeten är en sak som både 
lärare och skolledare förknippar med orden samverkan mellan olika ämnen. I litteratur har vi 
funnit argument för att just temaarbeten med många lärare inblandade är ett av det mer 
komplicerade arbetsätten då det gäller ämnessamverkan eftersom det kräver mer gemensam 
planering.

 

94 En annan lite vidare definition som framkommit från både lärare och skolledare är 
att ämnessamverkan är ett arbetsätt där man utgår ifrån mål i flera ämnen och försöker förena 
dessa. Detta skulle kunna vara ett temaarbete mellan flera olika lärare, men också en lärare ser till 
sina egna ämnen och försöker förena målen i dessa. Detta kan kopplas till Karlefors avhandling 
där hon beskriver hur samverkan mellan olika ämnen kan innehålla en eller flera lärare.95  Vi 
önskar att fler lärare ser fler metoder för att bedriva ämnessamverkad undervisning. På så sätt 
fastnar de inte i definitionen partnership som beskrivs som tidskrävande utan ser andra möjlighet 
som faktiskt finns till exempel shared och connected.96

I vår analys använde vi oss av Bernsteins begrepp klassifikation och inramning.

 Resultatet visar också att partnership är 
tidskrävande då endast ett exempel av ämnessamverkan i denna form har redovisats. Vi vill med 
detta påstående inte på något sätt hävda att partnership är någonting negativt. Vi vill istället visa 
andra sätt att samverka som inte är lika komplicerade och därför kan genomföras oftare än det 
stora tidskrävande temaarbetet. 

97 I vårt resultat kan 
vi se en skillnad mellan den mindre gentemot de två större skolorna i klassifikation. Den lilla som 
endast innehåller ett arbetslag kontra de två större där idrottslärarna jobbar över flera arbetslag 
borde ha en större förutsättning för ämnessamverkad undervisning enligt Karlefors som skriver 
att svag klassifikation är en förutsättning för att bedriva ämnessamverkad undervisning.98 I vår 
resultatanalys ser vi att så är fallet då lärarna på den mindre skolan jobbar med teman en stor del 
av terminen. Vi tror att desto färre personer som ingår i ett arbetslag och en skola desto lättare är 
det att ämnessamverka. Är det till och med så att det är endast en lärare som undervisar en klass 
blir det hela mycket enklare då det inte behövs gemensam planeringstid i samma utsträckning. 
Ett förslag från vår sida till de större skolorna är att i så stor utsträckning som möjligt försöka få 
enhetliga horisontella arbetslag så alla lärare endast jobbar i en årskurs och med sitt arbetslag. 
Detta skulle medföra en försvagning av klassifikationen på de aktuella skolorna. Svag inramning 
är också enligt SOU en förutsättning för att bedriva ämnessamverkad undervisning.99

Resultaten visar även många positiva åsikter kring ämnessamverkan. Bland annat nämner flera 
lärare att en ämnessamverkad undervisning ger eleverna en bredare kunskap och en bättre 
koppling mellan skolämnen och livet. Dessa svar har också urskilts i litteratur där det står att när 
eleverna får ta del av flera ämnesövergripande arbetsområden kopplar de ihop olika ämnen med 
varandra och till slut även till livet.

 Här vill vi 
berömma samtliga skolor då pedagogerna har stort ansvar för organisation och innehåll. Alla 
intervjuade lärare angav en känsla av stort inflytande då det gäller påverkan av utformningen av 
lektionerna.  

100 Vidare står det att forskning har visat att ett 
ämnesintegrerat arbetssätt gör så eleverna upplever skolan mer meningsfull,101

                                                           

93Karlefors, s.33 

 detta genom en 

94Purcell Cone, s.11 
95Karlefors, s.75ff. 
96Purcell Cone, s.11ff. 
97Bernstein & Lundgren, s. 25f. 
98Karlefors, s.57 
99SOU, s.135 
100Purcell Cone, s.5 
101Placek, (2003) s.265  
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undervisning som ger eleverna en möjlighet att koppla sina skolerfarenheter till det verkliga 
livet102. Här vill vi som i inledningen koppla ihop ämnessamverkan med Antonovskys begrepp 
KASAM som innehåller de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.103 I 
inledningen ansåg vi att ämnessamverkan kan öka elevernas begriplighet och därigenom även deras 
hanterbarhet och meningsfullhet med skolarbetet. Bevisligen är vi inte de enda som anser detta utan 
det finns även stora forskare som bär våra tankar. I våra svar har vi också urskilt dessa åsikter. 
En anledning till vår fokusering på just idrott och hälsa kommer från ämnets unika bidrag till 
dagens elever. En av lärarna pratar också om vikten av det praktiska ämnet och hur eleverna lär 
sig på olika sätt. Detta för oss tillbaka till vår inledning där vi presenterar olika sätt att lära sig 
på.104 Vi tycker också idrott och hälsa innehåller samtliga av Gardners sju intelligenser i större 
utsträckning än något annat skolämne. Hall menar att ämnessamverkan med idrott och hälsa 
träffar fler inlärningsstilar än om idrotten skulle stått utanför.105 Vårt resultat visar att samverkan 
med idrott och hälsa förekommer väldigt sparsamt ute på skolorna. En anledning som vi fått 
som svar är skolledarnas, kollegornas och elevernas syn på idrott och hälsa. Vi tror att svaret är 
en bidragande del till varför idrottsämnet inte ingår i samverkan i större utsträckning. Forskning 
som styrker vår hypotes går att finna i Annerstedts bok Idrottsundervisning.106 Vi tycker att det är 
väldigt tråkigt att idrott och hälsa har ett sådant utanförskap särskilt då vi anser att ämnet i 
samverkan får med fler elever eftersom idrottsämnet i sig innefattar en jämnare balans mellan 
Gardners intelligenser. På detta sätt blir idrottsämnet unikt och ovärderligt att ha med i 
samverkan eftersom fler inlärningsstilar kommer in i undervisningen och då når ut till fler elever 
vilket styrks av Purcell Cone107. Vårt förslag kommer från resultatet av en av våra intervjuer där 
det föreslås att vi idrottslärare tillsammans med andra lärare och skolledare måste börja prata om 
idrott och hälsa i andra termer. Om idrott och hälsa är med i ett ämnessamverkat arbete kommer 
det även resultera i att andra lärare lär sig mer om ämnet och varför det är viktigt och på så sätt 
kan ämnet status höjas.108 109 Dels tycker vi att det är av stor vikt att idrott och hälsa får en mer 
central roll i skolan och vi tycker även att det är viktigt att andra lärare och även skolledare får en 
större förståelse för vad ämnet egentligen går ut på och vilket syfte det har. I vårt resultat har vi 
fått fram att ämnet dels är isolerat från ämnessamverkan och även att idrottslärare upplever att 
skolledare och kollegors kunskaper om ämnets syfte är bristfälliga. Vi tror att genom att idrott 
och hälsa får vara en del av fler ämnessamverkande arbeten kommer kollegors och skolledares 
syn på ämnet att delvis förbättras. Däremot hävdar Placek att det är svårt för idrottsämnet att bli 
en integrerad del då det just krävs en förändring av kollegors och skolledares syn på ämnet.110

Ett resultat som styrker vår hypotes om att idrott och hälsa innehåller många inlärningsstilar är 
det som pekar på idrottsämnet som en motivationshöjare. Buck skriver om en effekt av 
ämnessamverkan där hon menar att ämnessamverkan kan göra så elever lyckas bättre i andra 
ämnen

 Vi 
tror ändå att vårt förslag om att tala om idrottsämnet i andra termer kan vara en början till en 
positiv förändring av synen på ämnet.  

111

                                                           

102Buck, s.8 

. Vi delar uppfattning om idrottsämnet som en motivationshöjare då elever som har det 
svårt i de teoretiska på detta sätt får en undervisning som passar deras inlärningsstil och på så sätt 
får lättare att ta till sig kunskaperna. Vidare tror vi också att ämnessamverkan med idrott och 

103Antonovsky, s.38-46 
104Boström, s.24 
105Hall, s.125 
106Annerstedt, s.125f. 
107Purcell Cone, s.5 
108Buck, s.8 
109Purcell Cone, s.5 
110Placek, (1992) s.336 
111Buck, s.8 
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hälsa kan bidra till en motivationssänkare för de elever som inte tycker om idrottsämnet i sig. 
Detta har också framkommit i våra resultat men vi vill då ställa oss frågan vilken sorts 
undervisning är det då eleverna ej tycker om? Beror det på elevernas syn på ämnet, beror det på 
att eleverna har en stor teoretiskt intelligens eller beror det på undervisningens upplägg? Hur kan 
vi anpassa undervisningen så att alla tycker att idrottsämnet är meningsfullt och bildande? För att 
detta ska vara möjligt måste de bakomliggande faktorerna undersökas som bidrar till dessa åsikter 
hos eleverna, detta är dock ett helt annat arbete. Detta kan vara ett förslag till vidare forskning, 
ett annat förslag som är ett större arbete är att försöka få fram några bevis på om en 
ämnessamverkad undervisning verkligen höjer elevernas kunskapsinlärning. Projektet skulle 
kunna gå ut på att undervisa ett visst antal klasser i ämnen som är isolerade från varandra och ett 
visst antal klasser med en ämnessamverkad undervisningsteknik och sedan på något sätt se om 
det finns någon fördel med de olika undervisningsstilarna. 

Vi vill även påpeka att det inte enbart är skolledares och kollegors syn på ämnet som påverkar 
idrottsämnets utanförskap i ämnessamverkade arbeten. Utanförskapet kan även bero på 
idrottslärarens rädsla för att förlora viktigt innehåll i sitt eget ämne eller att ämnet ska bli ett 
verktyg för att nå upp till ett annat ämnes mål och på så vis överskugga målen i Idrottsämnet.112 
113

I en intervju har det framkommit att vi lärare måste bortse från sociala faktorer som påverkar 
ämnessamverkan som lärare måste du agera professionellt vilket kan kopplas till Purcell Cone 
som menar att flexibilitet och förmågan att kompromissa är av största vikt då man ska 
samverka.

 I en intervju har vi sett tendenser till denna rädsla där den intervjuade uttryckte att vi måste 
akta oss för att teoretisera det praktiska ämnet. Vi anser å andra sidan att ämnessamverkan med 
idrott och hälsa inte alls behöver leda till en teoretisering av idrottsämnet utan vi vill istället 
belysa möjligheten till en praktisering av de mer teoretiska ämnena.  

114 Vi tror dock att en samverkan där lärarnas personkemi ej överensstämmer inte är 
optimal utan istället föreslår vi ämnessamverkan som ej är påtvingad utan istället frivillig och på 
så sätt tror vi att lärare med överensstämmande personkemi kommer samverka i större 
utsträckning än lärare som ej har en fungerande personkemi. Detta tror vi kommer leda till ett 
bättre resultat. För att detta ska fungera krävs det förutsättningar och en förändring av 
undervisningsformer. Enligt Placek tar denna förändring tid och lärarna måste få möjlighet till 
denna.115 Vilket för oss in på den största aspekten i vårt resultat vilket är tidsbrist. Samtliga 
intervjuobjekt har nämnt att planeringstiden för ämnesövergripande undervisning ej finns eller 
prioriteras. Konferenser och elevvård är sådana saker som tar plats ifrån det som Lärarnas 
Riksförbund anser vara den viktigaste uppgiften en lärare har, det vill säga 
undervisningsarbetet.116 Vi vill på inget sätt säga att elevvård och konferenser är oviktiga utan tid 
för både detta och planering måste finnas. På en skola har skolledaren uttryckt att lärarna har fått 
mer undervisningstid de senaste två åren vilket troligtvis leder till mindre tid för gemensam 
planering. Vi håller med Percell Cone angående frigörande av mer tid för planering.117

 

 Det är 
svårt för oss att ge några konkreta exempel på hur tid till planering skall ges men vi tror att ett 
förändrat arbetssätt till ett mer ämnesövergripande kommer att effektivisera lärares och elevers 
arbete i skolan och på så sätt kommer lärare i slutändan förhoppningsvis uppleva att arbetssättet 
är tidssparande.  

                                                           

112Purcell Cone, s.6 
113Placek, (2003) s.266 
114Purcell Cone, s.6 
115Placek, (2003) s. 266 
116Lärarnas Riksförbund, Lärares arbetstid 
117Purcell Cone, s.6 
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8. Slutsatser 
• Avsaknaden av gemensam planeringstid är stor och tid måste frigöras för detta ändamål. 

• Lärarna bör få ta del av fortbildning inom området ämnessamverkan. 

• Lärarna bör lära sig om olika sätt att ämnessamverka, för att finna den metod som passar 
dem bäst. 

• Skolorna skall sträva mot att i så stor utsträckning som möjligt få enhetliga arbetslag. 

• En förändring av skolledare, kollegors och elevers syn på idrott och hälsa måste ske för 
att idrott och hälsa skall ges möjlighet att finnas med i ämnessamverkan i större 
utsträckning. 

• Ämnessamverkan bör sträva efter att praktisera de teoretiska ämnena för att få in fler 
inlärningsstilar i undervisningen. 

• Ämnessamverkan skall ej vara påtvingad utan frivillig, dock måste förutsättningar till 
ämnessamverkan finnas på skolan. 
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Intervjuguide Lärare 
 
Inledande fråga 
 
Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 
 
Samverkan mellan olika ämnen i allmänhet 
 
Vad är samverkan mellan olika ämnen för dig? 
 
 Vad anser du är de positiva effekterna av samverkan? 
 Vad upplever du som de negativa effekterna av samverkan? 
 
Vilka erfarenheter av samverkan mellan olika ämnen kan du beskriva? 
 Vad får du för känslor när du tänker tillbaka på dessa erfarenheter? 
 
Arbetssituation 
 
Vilka ämnen undervisar du i och hur mycket i varje? 
 
Vilka årskurser undervisar du? 
 
Antal timmar undervisning/planering? 
 
Hur har arbetslagen på skolan utformats? 
 Vilka har fått varit med och bestämma när arbetslagen har utformats? 
 Berätta lite hur arbetslaget ser ut! 
 Horisontellt- vertikalt 
 
 
Kan du beskriva vilka gemensamma uppdrag arbetslaget har? 
   
Upplever ni några svårigheter med att utföra uppgifterna? 
  
Hur arbetar ni i arbetslaget med planering och genomförande av undervisningen? 
 Planering-  
  själva eller tillsammans med andra 
  ämnesövergripande eller inte 
   
 Genomförande –  
  själva eller tillsammans med andra 
  ämnesövergripande eller inte 
 
Hur mycket känner du att du kan påverka lektionernas innehåll och utformning?  
 Om mycket :Hur mycket utnyttjar du dina möjligheter att påverka?  
 Vem bestämmer över innehållet?  
 Vem bestämmer vilket arbetssätt som ska användas? 
 
Samverkan mellan Idrott och Hälsa och andra ämnen 
 
Beskriv din arbetssituation 
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 Lokal/idrottshall 
 Lärarrum/planering av lektioner/idrottslektioner 
 
Berätta vad tycker du om ämnessamverkan kopplat till idrott och hälsa 
 Vad anser du är de positiva effekterna av samverkan med ämnet idrott och hälsa? 
 Vad upplever du som de negativa effekterna av samverkan med ämnet idrott och hälsa? 
 
Hur ofta upplever du att ni har ämnessamverkad undervisning? 
 
Beskriv dina/några fler erfarenheter av ämnessamverkan kopplat till Idrott och Hälsa? 
 
Har du några tankar kring vad som skulle underlätta ämnessamverkan kopplat till Idrott och 
Hälsa? 

 
 

Info 
 
Vilken utbildning har du? 
Hur många år har du arbetat i yrket? 
 
Avslutande fråga 
 
Är det någonting du vill tillägga?
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Intervjuguide Rektorer 
 
Inledande fråga 
 
Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 
 
Samverkan mellan olika ämnen i allmänhet 
 
Vad är samverkan mellan olika ämnen för dig? 
 
 Vad anser du är de positiva effekterna av samverkan? 
 Vad upplever du som de negativa effekterna av samverkan? 
 
Vilka erfarenheter av samverkan mellan olika ämnen kan du beskriva? 
 Vad får du för känslor när du tänker tillbaka på dessa erfarenheter? 
 
Info 
 
Vilken utbildning har du? 
Hur många år har du arbetat i yrket? 
 
Arbetssituation 
 
(beroende på svaren i föregående fråga) 
Vilka ämnen undervisade du i och hur mycket i varje? 
 
Hur har arbetslagen på skolan utformats? 
 Vilka har fått varit med och bestämma när arbetslagen har utformats? 
 Berätta lite hur arbetslaget ser ut! 
 Horisontellt- vertikalt 
 
Kan du beskriva vilka gemensamma uppdrag skolan har? 
   
Upplever ni några svårigheter med att utföra uppgifterna? 
  
Hur arbetar ni på skolan med planering och genomförande av undervisningen? 
 Planering-  
  själva eller tillsammans med andra 
  ämnesövergripande eller inte 
   
 Genomförande –  
  själva eller tillsammans med andra 
  ämnesövergripande eller inte 
 Vilken är din roll i detta? 
 
Samverkan mellan Idrott och Hälsa och andra ämnen 
 
Berätta vad tycker du om ämnessamverkan kopplat till idrott och hälsa 
 Vad anser du är de positiva effekterna av samverkan med ämnet idrott och hälsa? 
 Vad upplever du som de negativa effekterna av samverkan med ämnet idrott och hälsa? 
 
Hur ofta upplever du att ni har ämnessamverkad undervisning? 
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Har du några tankar kring vad som skulle underlätta ämnessamverkan kopplat till Idrott och Hälsa? 
 
Avslutande fråga 
 
Är det någonting du vill tillägga? 
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