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ABSTRACT 

Åsa Ekman 

Main title Swedish – Art 

Art- and Swedish-teachers view on interdisciplinary way of working in Swedish and art. 

 

Number of pages: 38 

The purpose of the study was to examine how art- and Swedish teachers look at interdiscipli-

nary way of working in Swedish and art from the syllabus in respective school subject. 

The issues in the study were: Do art- and Swedish-teachers work interdisciplinary in art and 

Swedish? How do they work interdisciplinary? How involved are art- and Swedish-teachers in 

each    syllabus? Which opportunities and obstacles do art- respective Swedish-teachers pre-

sent in an interdisciplinary way of working?  

Kress describes a dominating opinion in school, which says that school still consider  itself to 

be written language based (see the theory part of this study). Kress shows that some of the 

textbooks are built on the fact that art and text interacts in communication and that art for that 

reason should be mandatory in school. 

The study is a qualitative study in which art- and Swedish-teachers have been inter-

viewed. The technique has been open questions of both common and specified kind. 

The result of the study shows that interdisciplinary way of working in Swedish and art is not 

common despite several clear instructions in the syllabus. Among the teachers there is a will-

ingness of interdisciplinary way of working, and they can see some areas of cooperation. But 

still there are barriers to overcome. 
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2 Inledning  

Jag är bildlärare och utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm. När jag på 1990-talet arbe-

tade på en högstadieskola i Tyresö, diskuterade svensklärarna som arbetade på den skolan ett 

arbetsätt i svenska som heter processkrivning. Jag såg att metoden, som innebär att elever ar-

betar med sitt skrivande från skiss till färdig text i en process, liknade arbetssättet elever har i 

ämnet bild, där elever arbetar med att utgå från bildskisser, med bildarbete i en process, till ett 

färdigt resultat.  Det var första gången jag började fundera över kopplingarna mellan dessa två 

ämnen. 

 När jag läste de nya kursplanerna (Skolverket, 2011) för dessa två ämnen såg jag ytterligare 

kopplingar mellan dem och då väcktes återigen min nyfikenhet på varför man i skolan inte 

arbetar mer ämnesövergripande mellan svenska och bild, än vad jag med min lärarerfarenhet 

har sett utifrån de arbetsplatser som jag har arbetat på. Utanför skolan ser man ett samhälle 

som använder text och bild integrerat i kommunikationssyfte. Bland annat talar reklamen till 

oss med de olika språken text och bild. När jag bestämde mig för att läsa ytterligare ett ämne 

för min lärarkompetens var svenska ett naturligt val. Jag tycker att dessa två ämnen tillför nå-

got till varandra utifrån sina specifika karaktärer.  I denna studie vill jag undersöka hur bild- 

och svensklärare idag ser på ämnesövergripande arbetssätt i svenska och bild.  

3 Bakgrund 

3.1 Grundskolans organisation i ämnen 

En högstadieskola är en ämnesindelad skola med utbildade ämneslärare.  Ämnen delas in i 

olika grupper. I en ämnesgrupp som benämns kärnämnen ingår svenska, matematik och eng-

elska. I en annan ämnesgrupp är de samhällsorienterade ämnen såsom historia, samhällskun-

skap, religion och geografi. Dessutom finns naturorienterade ämnen där biologi, fysik och 

kemi ingår. I en grupp inkluderas de praktiskt-estetiska ämnen såsom bild, musik, textilslöjd, 

teknik, trä- och metallslöjd, hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa. Eleverna läser 

ytterligare ett språk som de har valt själva och som kallas moderna språk. Dessa olika ämnen 

med olika skolhistoriska bakgrunder och traditioner ingår i elevens vardag under en vecka. 

Det dokument som skall styra och utveckla verksamheten framåt mot ett mål är de styrdoku-

ment i skolan som benämns läroplaner.  
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3.1.1 En ny läroplan  

Skolan fick 2011 en ny läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011). Som en förberedelse inför arbetet 

med den nya läroplanen 2008 skapade Skolverket ett stort antal ämnesforum kring grundsko-

lans ämnen där bland annat forskare från olika teoribildningar, lärosäten och miljöer så långt 

som möjligt var representerade. Det var cirka 100 forskare representerade och med flertalet av 

dem har Skolverket fortsatt ett samarbete. Syftet var att föra en utbildningsvetenskaplig dis-

kussion kring respektive ämne utifrån en kursplanestruktur som hade presenterats. Under 

2009 fortsatte förberedelserna med olika slags samråd där bland annat universitet, högskolor, 

nationella resurscentra, myndigheter och olika intresse- och fackföreningar var involverade. 

Urvalet var nationella organisationer och föreningar med tydlig koppling till utbildningsfrå-

gor. Syftet var att få ta del av kunskap och synpunkter från dessa, gällande både övergripande 

och generella samt ämnesspecifika frågor och perspektiv (Skolverket, regeringsuppdrag, 

U2009/312/S). Efter följde ett förberedelsearbete för att i maj 2009 informera skolledare. 

När arbetsorganisationens kursplanerevidering startades skapades till varje ämne en ämnesar-

betsgrupp och till var och en av dessa ämnesarbetsgrupper bildades en ämnesreferensgrupp. 

Arbets- och referensgrupperna bestod av 5 respektive 15 personer per ämne. Gruppernas 

sammansättning skulle bestå av en blandning av lärare från grundskolan, ämnesdidaktiker, 

ämnessakkunniga och specialpedagoger. Ämnesreferensgrupperna skulle ge återkoppling till 

arbetsgrupperna på olika versioner av kursplaneutkast. Det fanns även en kvalitetssäkrings-

grupp som skulle se till att kursplanerna kvalitetssäkras (Skolverket, 2009). Som en extra re-

surs till detta arbete fanns även externa referensgrupper (samtliga organisationer och myndig-

heter som deltagit i samrådsmöten hade erbjudits att delta). Skolverket planerade att till varje 

kursplan koppla lärare från ett antal slumpvist utvalda skolor för att ge respons på kursplaner 

och kunskapskrav ur ett verksamhetsperspektiv. Efter att alla riktlinjer satts upp skulle kurs-

planerna implementeras i skolorna.  

3.2 Historisk tillbakablick på bild och svenskämnet 

Hur förändras ett ämne? Är det forskningen som påverkar eller är det de pedagogiska tradit-

ionerna. Denna fråga har olika svar. Thavenius (2011) menar att ibland kan forskningen, även 

om det sker långsamt ha inflytande på ett ämnes utveckling. Ett problem är att forskare inte 

alltid är överens om vilka kunskaper som är viktiga, och ibland är lärarna inte alltid överens 

med forskare. Ett exempel är enligt Thavenius den formella grammatikundervisningen som 
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har dominerat språkpedagogiken under lång tid trots att den inte alltid har haft stöd i den sam-

tida forskningen (Thavenius, 2011, s 17). Liknande pedagogiska traditioner har funnits i bild-

ämnet där den äldre traditionen av skoltecknandet med avbildandet i fokus levde kvar medan 

det fria skapandet introducerades (Lind, Hasselberg & Kühlhorn, 1992, s 20). 

3.2.1 Svenskämnets historia 

Thavenius (2011) beskriver i sin bok Svenskämnets historia hur modersmålet från 1800-talet 

första hälft, i långsam takt, började etableras i undervisningen i den svenska skolan. Innan 

dess hade undervisningen skett i huvudsak på latin (Thavenius, 2011, s 13).  

Han menar att ämnets betoning på innehåll alltid har diskuterats. I och med 1807 års läro-

verksstadga började skolans undervisning i trivialskolorna (mellan- och högstadium) med läs-

ning, därefter rättskrivning, välskrivning, grammatik, högläsning och i den yrkesförberedande 

klassen praktiska skrivelser. En del enskilda lärare försökte pröva litteraturundervisning. Tha-

venius säger att en av de ledande åsikterna som fanns om grammatikstudier var ”att de skulle 

öka elevernas tankeförmåga och fostra deras karaktär”. Denna formalbildning gav grammati-

ken sitt egenvärde (Thavenius, 2011, s 21f). Denna synpunkt har bidragit till att grammatiken 

har haft en stark ställning i svenskämnet genom tiderna. Ämnet svenska infördes som eget 

ämne på schemat för läroverket. Det skulle dröja till läroverksstadgorna 1856 innan undervis-

ning i svensk litteratur fick en fast plats i kursplanerna (Thavenius, 2011, s 23).      

Enligt Thavenius (2011) tillkom 1830 de första privata flickskolorna, med en mer skolmässig 

undervisning, medan yrkesundervisningen för hantverksföreningar och inom skråna höll kvar 

sin informella prägel. 1842 etablerades folkskolans stadgar och svenska infördes som ämne i 

folkskolan Men det kom att dröja till 1878 innan man kunde se det som ett etablerat svensk-

ämne. Det folkskoleelever fick var den grundläggande del i modersmålet som var flytande 

innantilläsning och lite skrivning (Thavenius, 2011, s 12f). Thavenius menar att syftet med 

folkskolan var att den skulle vara en skola för det stora flertalet med grundläggande läsning 

och skrivning. Folkskolan skulle även vara den skola som fostrade till ödmjukhet, flit och 

lydnad men från sekelskiftet förekom även reformpedagogik, med barnet i centrum, och akti-

vitetspedagogik i folkskolan. Detta är en del av grunden till svenskundervisningen i grundsko-

lan, där även realskolans akademiska traditioner har påverkat undervisningen särskilt i hög-

stadiet. (Thavenius, 2011, s. 27).  
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 Enligt Thavenius etablerar sig den första statliga flickskolan år 1864, och från 1870-talet 

kunde flickor avlägga studentexamen. I denna skolform hade svenskundervisningen en stark 

position där formen i stora drag var som läroverkets men med större inslag av litteraturläs-

ning, deklamation, sång och dramatisering (Thavenius, 2011, s12f). Han menar att det som i 

början skilde läroverket och flickskolan åt var traditioner. Läroverken hade en latintradition 

med språkets uppbyggnad i centrum medan tyngdpunkten i flickskolan låg på undervisningen 

på muntliga och skriftliga övningar, välläsning och litteraturläsning. Dessa traditioner kom att 

närma sig varandra innan skolformerna slogs samman 1960 (Thavenius, 2011, s. 27). Under 

senare delen av 1800-talet finns det i Sverige fyra skolformer: läroverk, folkskola, flickskola 

och yrkesskola. Det gör att svenskämnet formas olika i respektive skola.  

Thavenius (2011) menar att vid början av 1900-talet började medelklassen att formulera en 

önskan om en modern utbildning med modersmål, moderna språk och naturvetenskapliga äm-

nen och en humanistisk allmänbildning (Thavenius, 2011, s 30ff). 1919 blev folkskolan en 

obligatorisk skolform med sex års studier som 1936 förlängdes med något år. Detta kom att 

gälla till 1955 (Thavenius, 2011, s 14). Först var undervisningen formad som katederunder-

visning. Men 1919 kom psykologin och pedagogiken att se barnet som individ i utveckling. 

En av dessa pedagogiska tankar var reformpedagogiken som innehöll idéer om anpassning till 

barnets utvecklingsnivå, erfarenheter och intressen (Thavenuis, 2011, s 32). 

Dahl (2011) beskriver en samhällsdebatt som startades vid 1900-talets början. Den betonade 

vikten av att utveckla samhället i en demokratisk riktning. Detta skulle innebära att den en-

skilda individen skulle ha rätt till inflytande i arbetsliv och samhälle vilket var främmande för 

många. Ellen Key beskriver en misstro mot den auktoritära skolan i Barnets århundrade 

(1900). Nya läseböcker i skolan skrivs med ett innehåll som skulle vara genuin barnlitteratur 

med både verklighetsskildringar, sagor och äventyr. Ett exempel är Nils Holgerssons under-

bara resa genom Sverige (1906) av Selma Lagerlöf, skriven som en geografiläsebok för folk-

skolan. Ett nytt innehåll i modersmålet höll på att växa fram. En respekt för barnet och beho-

vet av meningsbärande innehåll var utgångspunkter för innehållet. Talövningar, läsning och 

skrivning är ämnets tre rubriker. Det fanns inga skarpa gränser mellan modersmålet och orien-

teringsämnen. Trots ett arbete för den antiauktoritära skolan så var den inte etablerad hos fler-

talet av lärare och föräldrar. Grunden i arbetet var de formella övningarna. Hembygdskunskap 

var det ämne där de nya reformtankarna kom fram. Den pedagogik som hade växt fram be-

nämndes arbetsskolepedagogiken. Tala, läsa och skriva var viktiga vägar till kunskap om 
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hembygdens historia. Det som gav dessa övningar innehåll var naturiakttagelser, undersök-

ningar och utflykter. Det fanns även inslag av teckning och modellering som blev underlag för 

läsande och skrivande. Iakttagelser och undersökningar åsidosattes när läromedlen, planschen 

och arbetsbladen utvecklades (Thavenius, 2011, s 35ff) 

1928 etablerade sig de kommunala flickskolorna och pojkläroverken öppnades helt för flick-

orna (Thavenius, 2011, s 14).  

Dahl (2011) menar att en större betydelse för modersmålsundervisningen har den så kallade 

aktivitetspedagogiken haft som växte fram under 1930-talet. Här skulle skolarbetet utgå från 

ett studiebesök på ett ställe som stämde med temat för undervisningen. Det arbetades med 

undersökningar, praktiskt arbete och studier i boksamlingar, kartor och bildverk som skulle 

leda vidare till modellering, modellbyggen, målning, läsande och skrivande för att redovisas 

för kamrater och lärare. Barn i ett kollektivt, funktionellt sökande efter kunskap skulle ut-

veckla sitt språk. Denna pedagogik klingade av under 1940-talet och en av orsakerna var krav 

från realskolan. Eleverna skulle förbereda inträdesproven till realskolan. Aktivitetspedagogi-

ken hade öppnat en möjlighet för samverkan med andra ämnen (Thavenius, 2011, s 40f).  

Dahl (2011) beskriver ett utredningsarbete för en ny skola i Sverige då kriget pågick vid 1940. 

Utifrån de erfarenheter som människor hade fått under denna tid, blev det viktigt att forma en 

demokratisk skola. Det gällde att skapa en undervisning som kunde vara en garant för att be-

hålla ett demokratiskt samhälle och bygga en skola som inkluderade barns rätt till utbildning 

från alla samhällsklasser. I fokus blev arbete i arbetsområden över ämnesgränserna. Här grun-

dades en språksyn som blev en ledstjärna för reformpedagogerna på åttiotalet. ”Man utvecklar 

sitt språk genom att använda det” var deras paroll. Förslagen för modersmålsundervisningen 

var anspråkslösa och håller sig inom ämnesgränserna.  (Thavenius, 2011, s 41f). 

1950 fattade riksdagen beslut om en nioårig obligatorisk enhetsskola. 1962 kom de första lä-

roplanerna för grundskolan, 1965 för det nya gymnasiet och fackskolan. (Thavenius, 2011, s 

15). 

I Lgr 62 valde skolan en riktning för svenskan som innehöll isolerade övningar och som be-

nämns idag fragmentiserad ämnesuppfattning. Nilsson (2011) menar att den språksyn som 

presenterades inte hade en kommunikativ och holistisk synvinkling utan ”synen på språk, läs-

ning och skrivande var teknisk, kvantitativ och färdighetsinriktad”. Skolan skulle lära elever-
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na språket genom att starta med de grundläggande komponenterna för att utveckla språket till 

ord, meningar och texter. ”Innehållet i undervisningen var språket”. Målet var inte att elever-

na skulle kommunicera, läsa, skriva och samtala för att lära sig om sig själva och sin omvärld. 

Man skulle läsa, skriva och samtala men vad det handlade om var av underordnad betydelse 

(Nilsson, 2011, s 9). Dahl (2011) menar att denna form av undervisning (färdighetsträning 

och språkform) fick större betydelse än de nya inslagen i kursplanen där drama, tidningsläs-

ning och den rörliga bildens språk skulle vara inslag i svenskämnet. Hon visar på en skola där 

elever i årskurs nio delades in i gymnasieförberedande klasser (där undervisningen påminde 

om realskolans med uppsatsskrivning, grammatik, läsning med litteraturhistorisk orientering) 

och klasser med andra studiemål där man kunde arbeta närmare kursplanens anvisningar med 

undantag för den tekniskt-praktiska linjen där svenskundervisningen präglades av rättstav-

ning, språkbyggnadsövningar, ordkunskap och lästräning (Thavenius, 2011, s 44ff). 

Dahl (2011) talar om en ny läroplan med ett sammanhållet högstadium i Läroplan för grund-

skolan, Lgr 69 och här lyfts dramatisk verksamhet, film- och TV-kunskap fram i ämnet 

svenska.  

Dahl (2011) beskriver ett 70-tal då Skolöverstyrelsen talade om svenska som ett kommunikat-

ionstekniskt ämne. Enligt Dahl (2011) skulle eleverna lära sig att sända ett budskap till någon 

annan. Trots denna tanke stannar ämnet vid färdighetsträning och upplevelseläsning i prakti-

ken. Innehållet blev lästräning, studieteknik och skrivträning av språkliga mönster. Efter stu-

dentrevolterna och ett antal politiska händelser började människor att ha ett kritiskt förhåll-

ningssätt till samhället. Lärare började ifrågasätta gamla mönster. De hade blivit medvetna om 

grundskolan och klasstrukturen i den. Nya arbetssätt och pedagogiker prövades, där ett exem-

pel var projektarbetet. Lärarna stötte på svårigheter för det arbetssätt de ville pröva var nytt 

och annorlunda och eleverna var vana vid en auktoritetsbunden skola. Detta förnyelsearbete 

kom ifrån lärare och man arbetade med stöd av forskning i språksociologi, språkutveckling 

hos barn och de klasskillnader som fanns i skolan. Tron på färdighetsträningen i svenskunder-

visningen lever kvar under 70-talet hos ämnesexperter, i lärarutbildningar, utredningar och 

propositioner (Thavenius, 2011, s 52ff).  

Dahl (2011) menar att Skolöverstyrelsens lansering av begreppet basfärdigheter i svenska 

väckte en del provokation genom att det inte var en lista på moment att ta upp i svenskunder-

visningen och svensklärarföreningen ville att handlingen skulle ta upp mer preciseringar och 
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färdighetstegar. Basfärdigheter i svenska var ett brott mot ämnestraditionerna som innebar att 

gå från ”ämnet i centrum” till ”eleven i centrum”. Detta sker genom att ta tillvara elevernas 

erfarenheter och språk som utgångspunkter i svenskundervisningen för att påverka elevers 

språkliga, kunskapsmässiga och sociala utveckling genom att använda språk och litteratur      

(Thavenius, 2011, 54ff).  

Dahl (2011) beskriver en utveckling av projektundervisning och temastudier i slutet av 70-

talet. Skrivandet blev en betydelsefull del i läroprocessen. Lärarna i skolan försökte att få 

igång samarbete med författare, dramapedagoger och konstnärer. Tyvärr togs metoder över på 

det formella planet utan att det ändrades på förhållningssätt och innehåll vilket då resulterade i 

en metodfixering (Thavenius, 2011, 58). 

 Dahl (2011) menar att olika åsikter om svenskämnets innehåll präglade 70-talet och polarise-

ring växte i lärarkåren. Polariseringen bestod av att vissa lärare ansåg att svenskundervisning-

ens förlegade former och omedvetna diskriminering av arbetarbarn var en orsak till krisen i 

undervisningen. De ville ompröva ämnets innehåll och arbetssätt för att nå en ny form. Men 

en del andra lärare ville ha mer färdighetsträning och läsning och menade att skolan skulle 

hålla sig till traditionell ämnesstruktur. De menade att debatten om arbetarbarnens ställning i 

svenskämnet var en politisering.  

Det nya kursplanearbetet i slutet av 1970-talet resulterade i nya tankar om kursplanen i 

svenska vilket innebar en” stark kunskapsinriktning med basen i skönlitteraturen, en tydlig 

inriktning på kollektivt arbete, erfarenhetspedagogisk inriktning och ett nej till den isolerade 

färdighetsträningen i skrivning”. (Erfarenhetspedagogiken innebar att svenskämnet i skolan 

skulle utgå från elevers vardagserfarenheter och förståelse av olika sammanhang i samhället 

och i historien). Men det fanns delade meningar även på myndighetsnivå som gjorde att delar 

av kursplanetexten ströks, särskilt de delar som stod för den nya ämnessynen. Strykningarna 

tolkades som ett ställningstagande för färdighetsträning med fokus på språkets form. Via me-

dia blev det en stark debatt som gjorde att texten fick plockas tillbaka igen i kursplanen (Tha-

venius, 2011, s 61f). 

 Dahl (2011) menar att nu svängde skolans pendel från färdighetsträning, språkriktighetsöv-

ningar, grammatik och upplevelseläsning till det som utvecklats under 1970-talets progressiva 

skolutveckling. Denna idé hade stöd i forskning om hur barn utvecklar sitt språk, tänkande 

och sina kunskaper (Thavenius, 2011, s 62). I efterdyningarna av detta sätt att tänka kunde 



 

P10 

 

lärares och elevers kreativitet växa i skapande skrivande, läsande, i bildarbete och drama. 

Dahl (2011) menar att allt föll på plats: erfarenheter och kunskaper, skönlitteratur och om-

världsorientering, kollektivt och individuellt arbete, textproduktion, formella krav. Hon menar 

att den formella färdighetsträningen fick en plats som underordnat hjälpmedel och inte som 

styrande. Innehåll, kunskapsbehov och känslor blir det som hädanefter skulle driva arbetet 

framåt.  

I lärarfortbildningen började man i slutet av 1970-talet arbeta med skrivandet som en process, 

som kom att heta processkrivande. Detta är ett sätt som betonar arbetsprocessen i skrivandet i 

stället för det färdiga resultatet.  

Dahl (2011) beskriver 1980-talet som en tid med strider om läsinlärning. De språkteoretiska 

perspektiven blev hörda och med det kom barns språkutveckling och kunskapslust i centrum. 

”Lärarnas lyhördhet inför barnens skiftande intressen och behov togs i anspråk och expertva-

let av metoder kom i skymundan” (Thavenius, 2011, s 66). Dahl menar att 1980-talet var en 

tid där innehållet i litteraturläsningen diskuterades. Skulle det vara en bestämd lista på klassi-

ker som lärare skulle läsa med elever eller skulle man utgå från elevgruppen som erfarenhets-

pedagogiken menade? Detta skulle gynna alla elever under en skoltid då det började byggas ut 

profilskolor, elitskolor, kulturskolor med mera och 40- och 50-talets visioner om ”En skola 

för alla” klingade av (Thavenius, 2011, s 70ff). 

På 90-talet decentraliserades skolsystemet och Skolverket fick en mindre styrande roll. Ny 

läroplan kom 1994 (Thavenius, 2011, s 15). På 90-talet beskriver Lars-Göran Malmgren i sin 

bok Svenskundervisning i grundskolan (1996) att det finns tre olika, sida vid sida existerande 

svenskämnen i praktiken: 

Ett färdighetsämne, med stark tonvikt på formaliserad språkträning, ett erfarenhetspedagogiskt ämne 

med tonvikt på innehåll och kommunikation och med det funktionella läsandet, skrivandet, talandet i 

centrum samt ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Majoritetsämnet svenska är ett formaliserat färdig-

hetsämne medan erfarenhetspedagogiska ämnet drivs fram av en minoritet lärare och skolor. Det littera-

turhistoriska bildningsämnet svenska som av tradition haft hög status är på väg ut ur praktiken (Thave-

nius, 2011, s 74) 

Dahl (2011) jämför med kursplanen i bild och musik där det uttryckligen står att eleven ska 

kunna tolka, analysera och kritiskt granska bilder, lyssna aktivt till musik, reflektera samt 

kunna diskutera och ta ställning till olika slags musik. I svenska står det endast att eleven ska 
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”kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur och dagstidningars artiklar i allmänna ämnen 

med god förståelse så att innehållet kan återges sammanhängande”. Hon menar att man ställer 

lägre krav i svenska när det gäller hur eleven ska kunna använda språket, än vad man gör i  

bild och musik. Hon vill se svenskämnet som ett verktyg för att elever ska kunna påverka sina 

villkor i arbetsliv och samhälle och kunna föra fram åsikter (Thavenius, 2011,s 84). 

3.2.2 Bildämnets historia 

Åsén (1992) skriver att konstnärsutbildningar på akademier, ateljéer och högre hantverksut-

bildningar var de platser där människor utbildade sig inom konst, innan en obligatorisk allmän 

skola startades. Det kunde även förekomma privat hemundervisning. Under 1800-talet bör-

jade teckning att formas som skolämne i de flesta europeiska länder. Denna utbildning skilde 

sig från den undervisning som funnits innan då den var individuell från en vuxen till ett barn. 

Nu skulle massundervisning ske i klassrum. Det kunde vara mellan 50 till 100 elever i klassen 

och för att hålla ned kostnader anlitade man outbildade lärare. Med dessa förutsättningar for-

mades en undervisning som skulle underlätta för läraren och inte ställa för stora krav på ho-

nom. Åsén (1992) menar att Pestalozzi var en av de första pedagogerna som utvecklade meto-

der för denna typ av undervisning. Han skilde mellan skoltecknandet och det konstnärliga 

tecknandet. Teckningen skulle vara formad så att den kunde ingå som en viktig del i varje 

barns allmänbildning och vara till för alla (Lind, Hasselberg & Kühlhorn, 1992, s. 11ff).  

Bakom hans idéer fanns en tanke om vikten av iakttagelseförmåga. Eleven skulle lära sig att 

uppfatta lika former med ögat, kunna benämna dem för att sedan återge formen med sin 

penna. Teckningens stora mål var att avbilda och utveckla iakttagelseförmåga och det gjordes 

genom att reducera allt till geometriska former (Lind, Hasselberg & Kühlhorn, 1992 s. 10ff). 

Åsén (1992) menar att när folkskolan växte fram 1842 hade teckningen en marginaliserad roll 

trots att den första folkskolestadgan hade bestämt att geometri och linearritning skulle vara 

ämnen i undervisningen. 1870 blev teckning ett eget ämne på schemat. 1877 bestämdes att 

teckning skulle vara ett obligatoriskt ämne i skolan med ett bestämt timtal och ett gemensamt 

mål. Teckningslärarutbildningen vid Tekniska skolan i Stockholm startas. (Lind, Hasselberg 

och Kühlhorn, 1992, s.12). 

Åsén (1992) beskriver en metod som utvecklades av den tyske pedagogen Adolf Stuhlmann. 

Han byggde vidare på den tradition som Pestalozzi hade utvecklat, där grunden för tecknings-

undervisningen var de geometriska figurerna och att alla elever skulle göra samma sak vid 

samma tidpunkt och i det tempo som läraren planerade. Stuhlmanns idéer var att eleverna 
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hade ett motiv försett med rutnät och ett eget papper också försett med rutnät i proportionellt 

större skala. Eleven skulle avbilda motivet med hjälp av rutnätet samtidigt som läraren teck-

nade på tavlan. På detta sätt skulle eleven lära sig grunderna i teckning för att sedan kunna 

träna och bli så skicklig att eleven kunde avbilda utan rutsystem. Elever på högre stadier fick 

välja motiv, men målet var fortfarande att avbilda. Ett av målen var här att eleverna skulle lära 

sig noggrannhet, renlighet och arbetsdisciplin. Ett av syftena för folkskolan var just skolans 

krav på disciplin. Stuhlmanns metod fick ett stort genomslag i hela Sverige. (Lind, Hasselberg 

& Kühlhorn, 1992, s 12f). 

Åsén menar att vid 1900-talets början sker en förändring i ämnet som har att göra med att 

psykologin etableras som dominerande humanvetenskap. I sökande efter empiriska underla-

gen för sina teorier börjar man inom psykologin göra studier av barns bilder. Detta görs för att 

spåra genetiskt betingade utvecklingsmönster hos människor (Lind, Hasselberg & Kühlhorn, 

1992 s 14). Barnkonst blev ett begrepp och barnteckningar som började ställas ut. Dessa blev 

inspiration för konstnärer. Nya ord som ”arbetsglädje”, ”enkelhet”, ”känsla” och ”intuition” 

blev de ord som präglade denna tid. Det var således konstnärer och psykologer som först upp-

täckte barnbilden inte pedagogerna. Det konstruerades teorier om barns bildutveckling, från 

klotter till rumsframställning i bilder. Dessa kom att användas i skolsammanhang för att 

kunna veta vilka krav man kan ställa på barns teckningsförmåga i olika åldrar. En pedagog 

som var influerad av utvecklingspsykologin var Georg Kerschensteiner. Han grundade en ny 

pedagogisk rörelse i Europa som kallas arbetsskolerörelsen. Kerschensteiner utvecklade idéer 

om den egna aktiviteten och det skapande arbetets betydelse för barns kunskapsinhämtning. 

Åsén menar att 1919 var det år då arbetsskolepedagogiken fick ett stort inflytande i undervis-

ningsplanen för folkskolan. Denna pedagogik tog stöd i utvecklingspsykologin. I 1919 års 

undervisningsplan skulle teckningen vara ett uttrycksmedel för eleverna och kunna användas i 

andra ämnen. . Detta fick i Sverige stor betydelse i 1919 års undervisningsplan för folkskolan. 

Nu kom en motreaktion mot det traditionella avbildandet. 

1919 års undervisningsplan uttryckte tydligt att teckning skulle vara ett uttrycksmedel för ele-

verna (Åsén, 1992). För skolbarn i de lägre åldrarna skulle teckning ingå i hembygdsunder-

visningen. Teckningens roll var att utveckla elevernas iakttagelseförmåga, vidga deras före-

ställningsvärld och övning i att uttrycka sig. När eleverna blivit äldre delades hembygdsun-
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dervisning upp i ämnen som naturkunnighet, historia, geografi och teckning. Teckningen 

skulle vara ett stöd för de andra ämnena (Lind, Hasselberg & Kühlhorn, 1992, s 15f). 

Åsén (1992) menar att man i mellankrigstiden började lyfta fram barns behov av att fritt ut-

trycka sig i bilder. Detta fria skapande fick en stark position på 1950- och 1960-talen. Nedan 

presenteras några exempel på synen på teckningsundervisningen som enligt Åsén (1992) lig-

ger till grund för idéerna om det fria skapandet betydelse: 

Ett barns teckning kan aldrig bli felaktigt. Eftersom barns bilduttryck är individuella och barn tecknar 

utifrån sina föreställningar, bör läraren undvika at korrigera det som tecknats eller målats. 

Det är viktigt att lära barn använda färger som uttrycksmedel och låta dem uttrycka känslor i färg och 

form. 

Målning med täckfärgsteknik gynnar barns spontanitet, medan färgläggning av ytor som tecknats med 

blyerts hämmar barns skapande. 

Personliga uttryck kräver stora ytor t ex stora papper, så att friheten inte begränsas. 

Undervisning i perspektiv och framförallt kopiering och avbildning är inte lämpligt, eftersom det kan 

leda till att barn misstror sin egen förmåga. 

Färg- och formuttryck har en direkt relation till personligheten, Ett barns uttryck behöver inte förställa 

något – de kan gärna vara abstrakta – det viktiga är att de är personliga. 

Olika personligheter kräver i regel olika material och uttrycksmedel. Genom att öka tillgången till 

material, ökar man antalet uttrycksmedel – ju fler material, desto bättre (Lind, Hasselberg och Kühl-

horn, 1992, s. 18). 

På 1950-talet finns det fria skapandet och den estetiska fostran inskrivet i kursplanerna i den 

obligatoriska enhetsskolan. Det kunde vara mera bundet och i en del fall avbildande uppgifter 

i högstadiets undervisning. Den traditionella bildundervisningen fortsatte sida vid sida med 

det nya (Åsén, 1992).  

1962 försökte man återigen bryta den äldre teckningstraditionen. I läroplanen betonas fritt 

skapande arbete, estetisk fostran och kritisk syn på avbildande genom alla stadier (Åsén, 

1992). Sandberg (1964) skriver att den kritik som lyftes fram var att bildundervisningen på 

många håll hade kommit att handla om teknikövningar, pyssel och materialhysteri. Nordström 

och Romilson (1970) beskriver en annan kritik som fanns mot skolan som innebar att skolan 

inte endast fick prioritera det fria skapandet. En viktig utgångspunkt för det fria skapandet var 
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att eleven utan påverkan skulle utveckla sitt bildskapande men kritiker menade nu att de nya 

bildmedier som svepte in över samhället i form av serier, reklam, film och TV påverkade i 

sig. Kritiker började lyfta fram hur viktigt det var att lära elever bildspråk och kritiskt granska 

budskap som olika bilder förmedlar. 

Enligt Åsén (1992) skulle undervisningen för de lägre åldrarna i 1969 års läroplan utgå från 

elevers uttrycksbehov. Det börjar utformas en större bredd på bildämnet, där även bildens 

kommunikativa funktioner och betydelse för samhället får starkare betoning (Lind, Hassel-

berg och Kühlhorn, 1992, s 22). 

1980 byter ämnet namn från teckning till bild. Det nya bildämnet beskrivs som ett språkämne. 

Bilden skall vara ”ett kommunikationsämne vid sidan av att tala, läsa och skriva” (Lgr 80, s 

69). 

3.2.3 Teorier om text och bild 

Marner och Örtegren belyser det som i filosofin beskrivs av Réne Descartes som en åtskillnad 

som historiskt har funnits mellan själen och tänkandet, mot kroppen och dess aktiviteter. Te-

ori och praktik delas upp för deras utgångspunkt och förhållningssätt är att den praktisk este-

tiska verksamheten vilar på beprövad erfarenhet och därmed placeras på en lägre nivå än 

språket, där mening och betydelse i medvetandet skapas. Denna åtskillnad mellan teori och 

praktik har tagits upp av vetenskapen och skolan (Marner & Örtegren, 2003, s 15). 

Thavenius beskriver en grundläggande skepsis mellan akademiens syn på beprövad erfarenhet 

och konst, och konstnärens syn på vetenskapens sätt att tillägna sig kunskap. Motsatsen till 

vetenskap är okunskap eller dumhet menar vetenskapsmannen medan konsten kan se det som 

konstens och skapandets kreativa frihet. Risken med detta synsätt är att akademien får tolk-

ningsföreträde och att praktiker tar avstånd från vetenskapen (Marner & Örtegren, 2003, s 

43f). 

Marner och Örtegren menar att en del forskare anser att bildspråket kom först men att det se-

nare ersattes av skriftspråket. Säljö ger i sin bok Lärande i praktiken (2000) sin syn på bild 

där han bland annat tar upp svagheter med bild såsom att bilder har svårt att argumentera, för-

klara, beskriva händelseförlopp och till vissa delar kommunicera (Marner och Örtegren, 2003, 

s 16). Marner och Örtegren (2003) hänvisar till tema- och rema-begreppen där det menas att 

man kan argumentera med hjälp av bilder.  
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I bild, liksom i språkliga sekvenser, kan man ofta fastställa det överordnade som kallas tema 

och är ”det som det talas om ” och det underordnade som kallat rema och ”det som sägs om det 

som det talas om ”. Temat är ofta det som i bilden är störst, det som fångar uppmärksamheten 

först eller som på något annat sätt är viktigast, I reklam vet vi t ex att den produkt som det görs 

reklam för är temat. Om man kan identifiera tema och rema kommer man att kunna avläsa bil-

dens budskap och följaktligen dess påstående. Då överförs ett betydelseinnehåll från remat, 

som är en sändande del av bilden, till temat, som är den mottagande parten för påståendet. Det 

uppstår en läsväg där ett betydelseinnehåll i en transferprocess överförs till det tematiserade 

och skapar ett betydelsetillägg. Med ett tema- och remakonstruktion kan man lättare se att en 

bild, precis som en språklig sats, kan ha ett kognitivt eller retoriskt innehåll. ( Marner & Örte-

gren, 2003, s. 18) 

Marner och Örtegren menar att det fortfarande finns många inom skola och universitet som 

har den logocentristiska och etnocentriska föreställningen om att språket är den enda del där 

kunskap finns och att människan utanför detta inte kan skapa en mening. Det finns enligt 

Marner och Örtegren en uttalad hierarki inom den pedagogiska forskningen mellan ämnen 

som till exempel bild och språk. I läroplanen lyfts fakta, förståelse, färdigheter och förtrogen-

het fram som viktiga delar för lärandet, men ändå betonas kärnämnenas mediering i skolan 

och i medierna (Marner och Örtegren, 2003, s 26). Enligt Svenska Akademiens ordlista bety-

der mediering: förmedling av information om verkligheten.  

Ett annat dilemma som blir ett hinder är när bildämnet lyfts fram av lärare som avkoppling 

från det andra ”viktiga arbetet” i skolan. På så sätt bevaras institutionernas traditioner (Marner 

& Örtegren, 2003 s. 27). 

Kress menar att ”den offentliga kommunikationen använder allt fler representationsformer 

och befinner sig i förändring” (Marner & Örtegren, 2003, s 32). Den dominerande åsikten är 

dock att skolan fortfarande anser sig vara skriftspråksbaserad, medan Kress anser att läro-

böcker idag bygger på att bild och text samverkar i kommunikationen. Den moderna lärobo-

ken har ett direkt tilltal till eleverna, den är utrustad med flera bilder som beskriver, berättar 

och förklarar. Texten och bilden har förenats i en ny kommunikationsform. Kritiken mot detta 

sätt kan vara ett språk som har förenklats men han menar att språket har blivit mer funktion-

ellt tillsammans med bilderna. Kress menar att bild på detta sätt hör hemma i den obligato-

riska skolan (Marner & Örtegren, 2003, s 33f).  

Marner och Örtegren beskriver en kvalitetsgranskning av skolan, som gjordes av Caroline Li-

berg och Skolverket 1998, med inspiration av Olga Dysthes undersökning av arbetssätt i 
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klassrum. Olga Dysthe beskriver i sin bok Det flerstämmiga klassrummet (1996) arbetssätt 

som finns i klassrummen, bland annat den monologiska (lärarcentrerade) och det dialogiska 

(där lärare och elever samspelar). (Marner & Örtegren, 2003, s 28f). 

Liberg och Skolverket skulle undersöka läs- och skrivprocessen i svenska skolor i ett F- 12-

perspektiv och i ett ämnesövergripande perspektiv. Lars-Göran Malmgren beskriver i Svensk-

undervisning i grundskolan (1996) de olika klassrumsmiljöerna som: 

1. A-miljö: Utgångspunkten för arbetet utgörs av elevers och lärares egna erfarenheter. 

Det skapas nya erfarenheter i pågående arbete som ger nya kunskapsområden. ”Sam-

tal, lyssnande, skrivande och läsande” går in i varandra och berikar varandra. Elevini-

tiativ används och utvecklas vidare. I denna miljö förekommer ofta ämnesövergri-

pande teman. Denna miljö stämmer enligt inspektörerna överens med det erfarenhets-

pedagogiska svenskämnet.  

2. B-miljön: Även i denna miljö går samtalande, lyssnande, skrivande och läsande i 

varandra för stöd. I denna miljö talar två i taget och det är läraren och den elev som 

blir tilltalad. Det kallas av inspektörerna som tvåstämmig arbetsmiljö. I denna miljö 

kan det finnas inslag av ämnesövergripande arbete. Det förekommer temastudier inom 

enskilda ämnen. 

3. C-miljön: Här utgår undervisning inte utifrån elever eller lärares egna erfarenheter om 

det inte står i läromedlen. Undervisningen är baserad på läromedel som är administre-

rad av läraren. Det skapas inget utrymme för samtal utan eleverna arbetar med uppgif-

ter självständigt. Arbetet leds av läraren, även utvärdering och bedömning. I rapporten 

bedöms det av inspektörerna som en ”pluggskola”. Utifrån de läs- och skrivmiljöer 

som hade granskats var de flesta kategoriserade som B-och C-miljöer. (Thavenius, 

2011, s 76f). 

Marner och Örtegren gör ett tankeexperiment utifrån denna språkstudie som är inspirerad av 

Dysthes och Libergs diskussion kring dialogiciteten. Han ser deras tankar om språkanvänd-

ning i skolan men vill även utvidga det till att innefatta andra typer av mediering som till ex-

empel bild, musik, konst, drama, dans och design. Om kunskapen om olika sätt till mediering 

av kunskap skulle få blomma upp i skolan skulle den enligt Marner och Örtegren ge möjlig-

heter till ett multi- och intermodalt kulturklimat: ”Med multimodalitet menar vi mångfalden 

av modes och om vi talar om intermodalitet avser vi relationen mellan dessa” (Marner & 
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Örtegren, 2003, s 54ff). Några exempel på vad som är intermodalt idag är tv, film, dataspel, 

musikvideo, en illustrerad bok och en lärobok. Det förklaras av att fler kanaler såsom bland 

annat bild, text, ljud och tal ingår. Marner och Örtegren menar att detta är ett argument till att 

det i skolan bör finnas fler intermodala projekt. (Marner & Örtgren, 2003, s 57). 

I Design för lärande (Rostvall & Selander, 2010) beskrivs nya perspektiv på lärande där fo-

kus har varit på det designorienterade multimodala perspektivet. Rostvall och Selander (2010) 

skriver att ”i centrum för vårt intresse står kommunikationen mellan människor i skilda situat-

ioner”. De vill förtydliga sambandet mellan processer som kommunikation, lärande och kun-

skap. Hur tycker de att kunskap visas? De menar på att kunskap visas genom olika semiotiska 

resurser som till exempel tal, text, gester, bilder eller musik. De menar att kommunikationen 

då är multimodal (Rostvall & Selander, 2010, s 13). (Enligt Svenska akademiens ordlista be-

tyder multimodalitet= meningsskapande genom en kombination av flera teckensystem). 

Genom de multimodala perspektiven kan man upplösa den tudelning som finns mellan teori 

och praktik som är stark i utbildnings sammanhang (Öhman-Gullberg, 2010). För en grund-

tanke inom multimodal teori är att betydelse skapas genom att flera meningsskapande resurser 

samspelar. Öhman- Gullberg menar att skolan i stora drag lyft fram läsning och skrivning som 

”dominerande språkliga utsagor”, medan bild och musik enligt henne blir mer illustrativa 

verktyg och personliga uttryck. Hon menar att studier av elevers och lärares arbete i klass-

rummet visar fler exempel på kommunikationsformer som tillsammans med det talade språket 

samverkar med gester, kroppsspråk eller visuella representationer. Ett annat perspektiv Öh-

man–Gullberg tar upp är sättet man beskriver ”praktiska” respektive ”teoretiska” ämnen på 

policydokument, och i lärares och elevers egna handlingar och tal. Här lyfter Öhman–

Gullberg fram uppdelningen mellan teori och praktik som fortfarande existerar. Hon menar att 

det gäller både värdering av ämnen samt lokalers innehåll. Rum för att arbeta med bilder, mu-

sik eller fysiska uttrycksformer är åtskilda från teoretiska salar (Rostvall & Selander 2010, s 

218ff). 

Rostvall och Selander menar att text och bild kan ses som två olika språk. Bilder och texter 

kan vara både berättande och analytiska. I texterna skapar ordningen ett sammanhang. Här 

nedan är några exempel som Rostvall och Selander beskriver.  

I en text kan ordet som sätts först markera närhet, den eller det vi utgår ifrån som till exempel: 

”Emma och Calle ” eller ”Calle och Emma”.  
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Tidsaspekter kan användas i text ”först-sedan (först gjorde vi en utflykt och sedan…) ” I Be-

skrivningar beskriver man hur saker ”är” eller vad de ”består av”. 

I bild skapas andra relationer såsom att ytan kan visa vad som är centralt och perifert. Man 

använder även färg och stilisering för olika markerande aspekter (Rostvall & Selander, 2010, 

s 17). 

Rostvall och Selander menar att man även kan använda olika skalor för att få fram vissa drag. 

I Layout produceras en bildyta som består av både text och bild. ”De olika medierna inbjuder 

till olika slags meningserbjudanden och förhållningssätt”. Historiskt har detta samspel i läro-

böcker sett olika ut. På 1940-talet var berättande texter dominerande och bilder var faktainrik-

tade medan under 1960-talet var bilderna berättande medan texterna blev mer faktaspäckade. 

Från och med 1990-talet används en layout i böcker där texter och bilder är integrerade med 

varandra (Rostvall & Selander, 2010, s 17ff). 

3.2.4 Vad säger kursplanen idag? 

Svenska och bild, de två ämnena som skall belysas i detta arbete, har en övergripande gemen-

sam nämnare i kursplanen (Läroplan för grundskolan 2011). Innehållet i undervisningen är 

språket.  Det är den kommunikativa delen av ämnena som lyfts fram. 

I kursplanen för ämnet svenska betonas fortfarande språket och litteraturen, så även inrikt-

ningen mot kommunikation och elevers identitetsutveckling. Eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sitt språk så att de kan uttrycka sig i olika situationer. Kunskaperna som eleverna ska 

få är desamma som i förra kursplanen. Skillnader är utveckling och användning av olika be-

grepp som har förändrats över tiden (Skolverket 2011). Man har tagit bort det vidgade textbe-

greppet för tolkningarna blev för vida. Istället står det tydligare att olika typer av texter, scen-

konst och annat estetiskt berättande ska ingå. (se bilaga 2) 

I kursplanen för ämnet bild har Skolverket betonat bildens kommunikativa del i den nya kurs-

planen. Det har poängterats vikten av kunskap om bildens budskap, för att människor lever i 

en värld där de dagligen ser visuella budskap. De inslag som ska få större plats är visuell kul-

tur i form av film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer. Vad är då visuell kultur? Visuell 

kultur är hela samhällets utbud av bilder, texter och ljud som kan förekomma separat eller i 

olika kombinationer. Den visuella kulturen förekommer på internet, i reklam som finns på 

flera platser i miljön runt omkring människor, i hemmens form och funktion, i barn- och ung-

domskultur där bland annat populärkultur, mode, graffiti och leksaker ingår. Genom att män-
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niskan lär sig att tolka och analysera visuella intryck kan alla bli medvetna om vad det är som 

påverkar dem i deras dagliga val i form av trender och kulturer. (Skolverket 2011, kommen-

tarmaterial till kursplan i bild, s7). Ämnets centrala mål har delats in i tre områden bildfram-

ställning, redskap för bildframställning och bildanalys (se bilaga 1). 

4 Syfte och frågeställningar 

Jag vill i min uppsats undersöka hur bild- respektive svensklärare ser på ämnesövergripande 

arbetsätt i bild och svenska för grundskolans årskurs 7-9.  

 Arbetar bild- respektive svensklärarna ämnesövergripande i svenska och bild? Hur ar-

betar de ämnesövergripande? 

 Hur insatta är bild- respektive svensklärare i andra ämnes kursplaner än det egna äm-

nets?  

 Vilka möjligheter och hinder ser lärarna med ett ämnesövergripande arbetssätt? 

5 Metod  

5.1 Val av kvalitativ metod 

Eftersom mina studier har som syfte att undersöka hur bild- och svensklärare på högstadiet ser 

på ämnesövergripande undervisning i bild och svenska, har jag valt att använda en kvalitativ 

metod. Stukat (2011) menar att uppgiften i den kvalitativa metoden är att ” tolka och förstå de 

resultat som framkommer, inte generalisera, förklara och förutsäga” (Stukat, 2011, s 36f). För 

att få reda på lärarnas syn har jag använt mig av intervjuer med delvis öppna frågor. I enlighet 

med Stukat (2011) ges deltagarna genom öppna frågor större utrymme att föra fram sina syn-

punkter och ge oväntade svar. Det kan dessutom ge intervjuaren en möjlighet att inte bli för 

påverkad av sin förförståelse för ämnet, då svaren kan ta en ny riktning med ytterligare kun-

skap att beakta. 

Den stora svårigheten menar Stukat (2011) är att materialet kan vara svårt att tolka. Det som i 

intervjun med bild- och svensklärarna skulle undersökas, var inte statistiskt mätbart. En kvan-

titativ forskningsmetod var då inte lämplig att användas. Frågornas innehåll var mer inriktade 

på hur de som lärare i sin dagliga verksamhet resonerade omkring ämnesövergripande arbets-

sätt, om arbetssättet kunde berika deras ämne i någon form och över deras egen tolkning av 
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begreppet. Stukat (2011) menar att det viktiga redskapet är djupintervju vilket forskaren an-

vänder för att förstå det individuella och unika fallet.  

5.2 Urval 

Eftersom undersökningen handlade om ämnesövergripande arbetssätt i svenska och bild i års-

kurs 7-9, föll det sig naturligt att intervjua lärare som dels har ämnesbehörighet, och som i 

aktuell situation tjänstgör på högstadium som ämneslärare och därmed använder styrdoku-

menten i sin dagliga verksamhet. Valet att intervjua lärare enskilt berodde på att lärare i sin 

vardag arbetar individuellt med sina lektionsplaneringar. Valet att intervjua lärare från olika 

skolor var medvetet för att se hur lärare ser på ämnesövergripande arbetssätt i olika skolor. 

Önskvärt var att skolorna hade olika geografiska placeringar, och det var positivt om mer än 

en kommun var representerad. En av skolorna var utvald för att den skolan arbetar i ett projekt 

där lärarna på skolan studerar parallellt med sin undervisning. Kunde det visa någon skillnad i 

inställning till ämnesövergripande arbetssätt? De skolor som är med i undersökningen är 

kommunala skolor. 

 Att jag valde tre bildlärare och tre svensklärare berodde på, att det skulle vara en jämn för-

delning i ämnesrepresentation. Detta var en önskan men i realiteten var det bara två bildlärare 

som kunde vara med i undersökningen. Både män och kvinnor skulle vara representerade men 

däremot fanns ingen uppdelning av män och kvinnor i respektive ämnen. Det slumpvisa utfal-

let blev att svensklärarna var kvinnor och bildlärarna var män. Ingen var nyexaminerad utan 

alla hade arbetat som lärare i minst tio år.  

Dessa lärare ingick i den grupp som blivit intervjuade  

                           Man     Kvinna              

Bildlärare A           X 

Bildlärare B            X 

Svensklärare C                     X 

Svensklärare D                     X 

Svensklärare E                      X 
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5.3 Genomförande 

5.3.1 Förberedelser 

En provintervju gjordes med en svensklärare för att se om frågorna var utformade så att sva-

ren fick en sådan saklighet att de blev användbara för undersökningen. I intervjun användes 

en Iphone som lades på bänken mellan den intervjuande och den intervjuade. Fördelen att an-

vända denna istället för en mikrofon är att det avdramatiserar inspelningen och samtalet blir 

mer naturligt. Efter provintervjun gav respondenten respons på frågorna och talade om vilka 

hon tyckte var relevanta och gav ett förslag på ytterligare en fråga som läraren tyckte var vik-

tig i sammanhanget. Den fråga läraren tyckte skulle ingå var: ”vilken utmaning ser en lärare 

på bedömning i ett ämnesövergripande arbetssätt?”. Denna fråga inkluderades till de andra 

frågorna. Efter provintervjun och diskussion med handledare, inkluderades ytterligare frågor 

(se nedan) och beslutet togs att inte använda provintervjun i den fortsatta studien.  

Provintervjun transkriberades från ljudinspelning till digital text i talspråk.  Svar från provin-

tervjun lästes noga igenom för att se om de kunde ge svar på frågeställningarna och därmed 

vara användbara i studien.  

Handledaren gick igenom frågorna och gav förslag på att komplettera med frågor som tydli-

gare skulle exemplifiera ämnesområden att samarbeta kring som bild- och svensklärare. De 

frågor som kunde konkretiseras utan att man tappade hela undersökningens röda tråd, var de 

ämnen som tydligt finns i kursplanen; Hur man som bild- och svensklärare skulle arbeta äm-

nesövergripande i litteratur/konsthistoria, serier och reklam. De frågor som konkretiserade 

ämnet mer placerades i slutet av intervjun för att inte tappa den spontana reflektionen från lä-

rarna. Frågorna kompletterades med de mer konkretiserande frågorna och sammanställdes till 

ett material som lärarna i förväg skulle få ta del av (frågorna finns i bilaga 3). 

Efter provintervjun togs kontakt med rektorer på fyra stycken högstadieskolor i två kommuner 

per telefon. Två rektorer återkopplade med förslag på lärare som kunde kontaktas av intervju-

aren, en rektor pratade först med sin personal och återkopplade sedan med två personer som 

ville vara med i intervjun, en rektor återkopplade inte alls. E-mail skickades ut med en presen-

tation av innehållet i intervjun och intervjuns syfte. Två av de tillfrågade lärarna drogs sig ur 

på grund av tidsbrist. Sammanlagt kontaktades nio lärare och fem av dem tackade ja till inter-

vju. En förklaring till varför inte alla kunde vara med i intervjun var att de ansåg sig ha tids-
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brist. Vid denna period var många upptagna med utvecklingssamtal med elever och egen fort-

bildning. 

Frågorna mailades ut till respektive lärare i förväg. Det positiva är att det skapade ett utrymme 

för lärarna att kunna reflektera över innehållet i frågorna så att svaren blir genomtänkta men 

det negativa är att risken finns för politiskt korrekta svar.  

Eftersom intervjuerna sker vid ett tillfälle så är svaren enbart från det specifika tillfället. Stu-

kat (2011) menar att för ett resultats exakthet kan undersökaren använda sig av en test-retest 

metod. Reliabiliteten är inte perfekt om resultaten av intervjuerna skiljer sig från varandra. I 

och med att intervjua fler lärare som undervisar i samma ämne kan reliabiliteten få ett visst 

värde när det inte används test-retest metod.  

5.3.2 Intervjuer genomförs 

Intervjuerna genomfördes på respektive skolor i lärarnas egen arbetsmiljö oftast i en liten kon-

ferenslokal i anslutning till personalrum eller arbetsrum. Intervjuerna spelades in på Iphone. I 

och med att det finns en mobilvana idag antog jag att inspelandet blir mer odramatiskt. Det 

finns ingen mikrofon som stör koncentrationen. En provinspelning i några sekunder med röst-

prov gjordes för att kontrollera att placeringen av Iphone var så att ljudåtergivning var tydlig. 

Intervjuerna var mellan cirka femton och fyrtio minuter per person. Frågorna ställdes i ord-

ning för att de mer öppna frågorna var placerade i början och de med slutna frågorna i slutet 

av intervjun. Var det någon fråga som respondenten tyckte var oklar under intervjuns gång så 

avvaktade jag någon minut innan frågan förtydligades eftersom svar ibland kunde utvecklas 

utan hjälp av intervjuaren om jag inte var obekväm med tystnaden. Ibland kunde det behövas 

att respondenten fick göra en paus, men inspelningen avbröts inte någon gång.  

5.3.3 Kodning och tolkning 

Intervjuerna genomfördes utan komplikationer i lärarens egen arbetsmiljö. Var och en av in-

tervjuerna transkriberades från talspråk till redigerat ledigt skriftspråk. De intervjuade lärarna 

benämndes var och en med en bokstav för att materialet skulle vara konfidentiellt. Vid tran-

skriberingen används talspråket och pauser i intervjun markeras med punkter. Resultatet av 

undersökningen grundar sig på enskilda intervjuer med ämneslärare där de utifrån de öppna 

frågorna kan diskutera runt ett ämnesövergripande arbetssätt i skolan. Transkriberingarna 

skrivs ut i pappersformat. Undersökaren utgår från undersökningens frågeställningar för att i 

intervjufrågorna som till viss del är mer detaljerade, kunna kategorisera och sammanställa 

svaren till huvudfrågorna. Detta sker på så sätt att svar kategoriseras och markeras med färger 
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för att åsikterna från de olika respondenterna ska kunna sammanställas. Resultaten av frå-

gorna redovisas i resultatdelen under där rubrikerna benämns med de olika frågeställningarna. 

Varje respondents svar finns i pappersform.  

5.4 Tillförlitlighet  

Studien visar hur fem lärare i delvis olika skolor ser på ämnesövergripande arbetsätt. Fördelen 

med att använda den kvalitativa intervjumetoden i studien var att respondenternas egna tankar 

kom fram och det passade frågeställningarnas utformande. Det som skulle undersökas var hur 

lärarna själva såg på ämnesövergripande arbetssätt och då var deras egna formuleringar vik-

tiga. Stukat (2011) skriver att ju större ett utrymme en informant har att tolka frågorna ju 

större är möjligheten för att nytt och spännande material ska komma fram (Stukat, 2011, s 

43). Valet att skicka ut frågor i förväg så att lärarna kan förbereda sig, kan ha gett annat resul-

tat än om frågorna ställts utan att lärarna tagit del av dem i förväg. 

5.5 Etik 

 De tillfrågade hade blivit informerade om studiens syfte skriftligt innan förfrågan om läraren 

kunde vara med i intervjun mailades ut till respektive lärare, och muntligt innan bandinspel-

ning vid intervjutillfället. De hade innan intervjun möjlighet att avböja intervjun. De lärare 

som beskrivs i resultatet hade samtyckt till intervjun och godkänt att vara delaktiga. Lärarna i 

intervjuerna fick information om att intervjumaterialet skulle användas i en uppsats där deras 

åsikter var en del men att detta sker konfidentiellt.  Det var de intervjuade som bestämde tider 

för intervjuer för att det skulle passa i deras dagliga verksamhet.   
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6 Resultat 

6.1 Lärarnas ämnesövergripande arbetssätt i svenska och bild 

Lärarna i studien arbetar vid vissa tillfällen ämnesövergripande. Det sker inte i de flesta fall 

kontinuerligt som en del i planeringen utan det sker på enskilda lärares initiativ. Ämnesöver-

gripande arbetssätt mellan bild och svenska är inte vanligast förekommande. Svensklärare E 

svarade att det inte är vanligt förekommande att arbeta ämnesövergripande på skolan överhu-

vudtaget. 

De ämnen som svensklärarna i undersökningen oftast samarbetar med är de samhällsoriente-

rade ämnena och de naturorienterade ämnena, medan de ämnen som bildlärarna samarbetar 

oftast med är svenska, de samhällsorienterade ämnen och de naturorienterade ämnen. Det 

finns dock några exempel på ämnesövergripande arbetssätt mellan bild och svenska.  På en av 

skolorna har svensklärare C även ämnesbehörighet i historia och hon har arbetat ämnesöver-

gripande med bild och historia i ett tema om Egypten där bildlärarna arbetade med masker. 

Bildlärare A har samarbetat med svenskan i ett filmprojekt där eleverna producerade manus i 

svenskan och film på bilden. Bildlärare A hade även arbetat med att eleverna skapade film i 

form av nyhetsprogram och då var samarbetet med svenska och so. I arbetet med att illustrera 

sagor hade eleverna skrivit sagorna på svensklektionerna för att sedan illustrera sagorna på 

bildlektionerna i ett tredimensionellt arbete som var ett tittskåp.  Bildlärare A har även arbetat 

med reklam ämnesövergripande med svenskan. Svensklärare D uttryckte att det skulle vara 

naturligt att arbeta med bild men läraren antog att det fanns en del praktiska hinder för bildlä-

raren undervisar alla elever och att det skulle bli arbetsamt för bildläraren att göra någonting 

extra.  

6.2 Lärares syn på ämnesövergripande arbetssätt bild/svenska utifrån kurspla-

nen 

Samtliga av svensklärarna ser möjligheter med ämnesövergripande arbetssätt utifrån kurspla-

nen i svenska och bild. Svensklärare E för fram att det i kursplanen för svenskämnet framgår 

att texter ska kombineras med bild och ljud. Hon ser fördelar med att arbeta ämnesövergri-

pande och uttrycker att kombinera svenskämnet med bilden ”är väldigt naturligt”. Svensklä-

rare C menar att språkhistoria tydligare lyfts fram i kursplanen medan litteraturhistoria tonats. 

Hon ser konsekvenser av det och menar att det blir mindre möjligheter till ämnesövergripande 

arbete med bilden. Tidigare har läraren i litteraturhistoria använt sig av bilder och bildanalys. 
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Även svensklärare E för fram kopplingen till bildämnet när hon undervisat eleverna om för-

fattare och samtida konstverk och arkitektur. En annan lärare (D) betonar fördelar med 

svensk- och bildlärares olika ämneskompetenser och vad dessa kunskaper kan tillföra elever 

vid ett samarbete. Hon ger ett exempel på ett sådant ämnesövergripande arbetssätt när elever 

ska arbeta med att göra en affisch som är informativ. Hon lyfter fram betydelsen av analys av 

bilder och säger att: 

En bildlärare har ju lite mer av det än jag har det kanske och vad andra kollegor i svenska har. 

Det beror lite på vad man har med sig av det.  

Hos läraren framgår samtidigt betydelsen av svensklärarens kompetens kring att få fram in-

formation via texten. Hon säger att: 

Det är ju inte bara bilden det är ju texten också, så man skulle kunna ha nytta av varandra. 

 

När bildlärarna uttrycker sig om ämnesövergripande undervisning med svensklärare handlar 

det om samarbete kring film, serier, reklam, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder 

samt konstprojekt. Bildlärare A ser ett naturligt samarbete med svensklärarna kring uppgifter 

för eleverna där de kan kombinera ljud, text och bild. Läraren har arbetat tillsammans med 

svenska och lärare i samhällsorienterade ämnen med film och nyhetsprogram. Eleverna arbe-

tade då med att skriva filmmanus i svenskämnet och filmade sedan på bildlektionerna. Bildlä-

rare B för också fram samarbete med svensklärarna kring elevernas arbete med att göra film 

och serier. Läraren A pekar på ytterligare samverkansmöjligheter utifrån ett av målen som 

handlar om rättigheter, skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder. Lära-

ren nämner också andra möjligheter till samverkan kring bildanalys, massmediabilder, doku-

mentärbilder, arkitektur och olika kulturer. Bildlärare B tar också upp längre konstprojekt i 

skolår 9 där eleverna får möjlighet att ”fundera över bildernas betydelse och uttryck, uttrycks-

fullhet och sådant” tillsammans med bild- och svensklärare. 

6.3 Lärarnas syn på möjligheter och hinder för ämnesövergripande arbetssätt 

bild/svenska  

Möjligheter med ämnesövergripande arbetssätt anser svensklärarna C och E är att eleven ska 

se en helhet med undervisningen, se samma sak från olika synvinklar och som en av svensklä-
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rare C säger: ” den uppdelningen vi gör är rätt artificiell egentligen”. Svensklärare E menar att 

både musik och bild behövs för att komplettera, förtydliga samt fördjupa en text. Läraren me-

nar att i ett samarbete får även eleven visa olika förmågor så att lärarna ser en helhet i elevens 

kunskaper. Svensklärare C exemplifierar ett projekt där ämnet historia har ingått och som 

handlade om Egypten där eleverna i bilden gjorde masker vilket var ett bra projekt, enligt lä-

raren. Svensklärare D ser olika möjligheter med att arbeta ämnesövergripande. Läraren menar 

att det kan vara positivt för eleverna att flera ämnen samverkar och att vissa moment i under-

visningen kan koncentreras till en redovisning. Moment slipper att upprepas vid flera tillfällen 

i olika ämnen. Till exempel menar läraren att eleverna inte behöver ha muntlig redovisning i 

tre ämnen samtidigt utan kan koncentrera sig till en redovisning och arbeta med andra kun-

skapsmål andra ämnen. Svensklärare C belyser även att bilder kan förtydliga innehåll i ämnen 

eleverna läser. Även Svensklärare D instämmer och ger ett exempel på detta. Det handlar om 

en situation då eleverna skulle redovisa en läst bok i form av en affisch som de producerade 

med hjälp av dator. För att vidareutveckla bildidén i presentationen menar läraren att ett äm-

nesövergripande arbetssätt med bildlärare skulle vara en tillgång. Bildlärare A menar att in-

lärningsprocessen gynnas av att arbeta med teori i svenskundervisningen för att sedan bearbe-

tas i bilder. Bildlärare B för också fram att eleverna skulle uppleva det meningsfullt ifall de 

kan utgå från en egenproducerad text till sitt bildarbete som till exempel kan vara en serie. 

Eleven får då ett genuint stöd från två ämneskunniga, enligt läraren. Svensklärare D ser möj-

ligheter med samarbete kring generella mål som gäller till exempel elevers skrivande. Läraren 

uttrycker att det skulle bli: 

[---] samma regler på skrivandet på so, skrivande på bild, skrivande på svenska, samma regler. Det är 

inte bara på svenskan man ska hunna ha stor bokstav på rätt ställe så i längden skulle eleven vinna på 

det för att det blir samma.   

6.3.1 Några exempel på samarbetsområden enligt bild- och svensklärare. 

I ämnen som litteratur och konsthistoria ser lärarna flera möjligheter till ämnesövergripande 

arbetssätt. Enligt svensklärare C och bildlärare B är ett samarbete intressant när man i skolan 

läser om renässans, upplysning, romantik och då belysa hur dessa litterära epoker kommer till 

uttryck i konsten. Bildlärare B anser att om eleven har en förförståelse av litteraturhistoria 

från en epok är det lättare att förstå konsthistoria. 

Svensklärare D och bildlärare A menar på att frågor som Vilka ideal fanns? Hur såg samhället 

ut? Hur målade de? kan besvaras med olika ämnes infallsvinklar och ge en tydligare helhets-
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bild. Läraren ger fler exempel på olika samarbetsområden bland annat hur konstnären beskri-

ver människor i porträttmålning. Hur beskrev man människor då? Vilka ideal var gällande? 

Ett annat ämne som svensklärare E belyser som en ämnesövergripande möjlighet för littera-

turhistoria är andra världskriget. Det kan handla om litteratur om människoöden, det som hänt 

i samhället. Formen kan vara brev, ögonvittnesskildringar och filmatiseringar. 

Att arbeta med reklam finns som centralt innehåll för bild respektive svenska i kursplanen. 

Svensklärare D och bildlärare B beskriver att ett samarbete i reklam kan delas upp så att ele-

verna på svensklektionerna lär sig att analysera texten, och på bildlektionerna analyserar de 

bilden i en reklambild. De menar att detta är en fördel för eleverna som ska arbeta med reklam 

eftersom de får kunskap i både text och bild utifrån de båda ämneskompetenserna. Bildlärare 

B menar att om inte ämnesövergripande arbete sker och reklam bearbetas i respektive ämne så 

kommer en viktig kompetens att saknas oavsett om uppgiften sker på bildlektionerna eller 

svensklektionerna.  

Svensklärare C beskriver att det har funnits ett samarbete i reklam på sin skola. Läraren un-

derstryker att en bildlärare har mer kunskap om bilder. Det kunde vara bra att använda den 

kunskapen när elever skall se hur bilder påverkar, vilket syfte bilder används, medan hon som 

svensklärare går igenom hur texter är uppbyggda i reklam. Läraren ser ett självklart samar-

betsområde. Bildlärare A beskriver att det som man belyser i reklam på bildlektionerna är att 

ta upp vad målgrupper är, reklamens påverkan och det arbetar de även med på SO-

lektionerna. 

Serier finns med i kursplanen för både bild och svenskämnet som ett exempel på att arbeta 

med bild och text i kommunikativt syfte.  Fördelar med ämnesövergripande arbetssätt i denna 

uppgift enligt lärarna är att få koncentrera sig på den del där lärarens egen ämneskompetens 

finns. Det finns en osäkerhet bland svensklärarna hur de ska hantera bildmomentet. Svensklä-

rare D menar att alla svensklärare inte har haft bildanalys i sina egna lärarutbildningar. 

Svensklärare C upplever att serieuppgiften är svår och därmed arbetar läraren inte så ofta med 

just den uppgiften men poängterar att hon ser att serier har fått en renässans bland eleverna. 

Svensklärare E visar ett exempel på hur man i svenska har haft färdiga serier att utgå ifrån och 

raderat texten i pratbubblor där elevens uppgift blir att skriva en egen text till färdiga bilder. 

Bildlärare A eftersöker också hjälp från svensklärare med texterna till serien så att texten blir 
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mer bearbetad och historien får en bättre kvalité och därmed blir utgångspunkten att arbeta 

med bilder bättre. 

Att arbeta med bildkommunikation anser svensklärare D som en självklarhet, när det i de nat-

ionella proven för eleverna finns uppgifter som är utformade så. Uppgifterna i de nationella 

proven kan vara så att eleverna ska välja en bild och koppla ihop det med en text och beskriva 

varför de tycker att bilden och texten hör ihop.  

6.3.2 Hinder för ämnesövergripande arbetsätt i bild/svenska. 

Hinder för ämnesövergripande arbetsätt menar svensklärare C, E och bildlärare A, B är plane-

ringstid, schematekniskt och elevgrupperingar. Bildlärare B uttrycker att ”det är ju så fort det 

blir ett mer jobb hos oss lärare. Det då… Då backar man ju alltså... eller när det inte stämmer 

med schemat alltså och grupper ”Bildlärare B poängterar att det måste finnas tid för planering 

så fort det är något extra. ”Det måste i alla fall ge så mycket i slutändan, att det går att göra 

den investeringen att sätta sig ner tillsammans och planera.”  

Bildlärare A menar att när de skall arbeta med reklam och vill arbeta ämnesövergripande med 

ett annat ämne, då läser det andra ämnet reklam i en annan årskurs. Det kan även vara så att 

elever är i olika grupper som inte stämmer mellan ämnena. Både bildlärare A och B påpekar 

att det kan vara så att de elever som en bildlärare undervisar har olika svensklärare eftersom 

en bildlärare har fler elevgrupper. Bildlärare A upplever också att projekten inte får vara för 

tidskrävande för då tappar eleverna motivationen. I ett projekt som bildläraren presenterade 

och som var positivt för elever, var när det var tydliga mål och tidsramar. Svensklärare C be-

skriver att planeringstiden sällan är samtidigt och att konferenstider är upptagna av möten. 

Det kan göra att en del projekt förhindras för att de tar för mycket tid att planera. 

Det är viktigt att ” hitta varandra ” i kollegiet och kanske att man behöver göra en synvända 

för att kunna se möjligheter att arbeta på ett nytt sätt menar svensklärare E  

Svensklärare D poängterade att man skulle ha klara riktlinjer för innehåll vid ämnesövergri-

pande arbetssätt. Svenskämnet fick inte bli någon slags ”hjälpgumma”. Läraren menar att det 

inte är så lyckat om ett annat ämne vill utforma ämnesinnehållet och hon skall hjälpa till med 

läsning och skrivning för att det är svenska. Svensklärare D fortsätter att beskriva ett exempel 

över en situation där en ämneslärare vill ha samarbete med svenskan för att göra häften och 

ämnesläraren säger: ”så står vi för ämnesinnehållet, och svenskan kollar skrivningen och bil-

den står för bilderna”. Svenskläraren menar att hon vill vara delaktig på ett helt annat sätt. Till 
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exempel om ämne som handlar om en historisk händelse skall tas upp menar läraren att ele-

vernas redovisningsform inte alltid behöver vara att göra ett häfte utan svenskläraren kan 

komma med förslag att till exempel låta elever vara en reporter som skriver i sin tidning om 

den historiska händelsen. Bildlärare A menar att det är viktigt att båda ämnena har ett tydligt 

mål med uppgiften annars kan det bli att bilden ska vara med och illustrera innehållet. 

Andra utmaningar vid ämnesövergripande arbetssätt kan ju vara vid bedömning av elevens 

arbete. Svensklärare D menar att det också kan ge mycket kunskap till läraren genom att lä-

rarna diskuterar hur de bedömer. Läraren ger som exempel att om en elev muntligt skall redo-

visa så kanske den ena läraren är fokuserad på ämnesinnehållet men den andra läraren även 

ser på vilket sätt eleven redovisar. Använder eleven stödord? Pratar eleven så att det hörs? 

Eller gömmer eleven sig bakom något? I och med att lärarna har fokuserat på lite olika delar 

kan detta vara en utmaning att skapa gemensamma regler kolleger emellan. Kan lärarna skapa 

detta kan det ge eleven fördjupad kunskap. Ett sätt att arbeta med bedömning anser svensklä-

rare C är att lärarna i förväg går igenom kunskapskraven för respektive ämne. Svensklärare E 

menar att det är en fördel att man kan bedöma elevens kunskaper som en helhet och inte bara 

enskilda förmågor. Bildlärare B menar att antingen är lektioner och bedömning enskilt eller så 

har lärare lektioner tillsammans då man kan bedöma det som är ämnesövergripande tillsam-

mans. Bildlärare A såg hinder i att ämnena är så olika men läraren menar att det kan vara en 

fördel också. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P30 

 

7 Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur bild- och svensklärare ser på ett ämnesövergripande ar-

betssätt i bild och svenska i årskurs 7-9 i skolan idag. Valet av att undersöka denna ämnes-

kombination är en personlig reflektion över att mycket av den kommunikation människor 

möts av i samhället idag är via text och bild som samverkar i ett budskap. Min egen erfarenhet 

ifrån skolan är att ämnesövergripande arbetssätt mellan dessa ämnen inte har skett speciellt 

ofta trots att det i de centrala målen i kursplanen för svenskämnet står det att elever ska arbeta 

med ”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbygg-

nad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar” (Skolverket, 

2011). Genom intervjuer framkom möjligheter och utmaningar i ett sådant arbetssätt för lärar-

na. Studiens syfte och frågeställningar anser jag är besvarade.  

Min egen bakgrund är min utbildning från konstfackskolans bildlärarlinje, och arbetet som 

bildlärare på högstadiet och nuvarande fortbildning till svensklärare för högstadiet. Min för-

förståelse kan oavsiktligt ha präglat tolkningar av intervjuer. Svensklärarna och bildlärarna 

benämns även i diskussionsdelen med ämneskombination och bokstav.  

7.1 På vilket sätt arbetar lärarna ämnesövergripande i de uppgifter som är ge-

mensamma? 

Studiens resultat visar att lärarna i undersökningen inte arbetar regelbundet med ämnesöver-

gripande arbetssätt utan att det sker vid vissa tillfällen under enskilda lärares initiativ. En av 

lärarna uttrycker en önskan att arbeta mer ämnesövergripande än de gör på den skolan där lä-

raren arbetar. Varför är det ovanligt med ämnesövergripande arbetssätt i dessa ämnen? Kan 

man se samband med den undersökning som Skolverket gjorde om olika läromiljöer som be-

skrivs i teoridelen i uppsatsen?  

De ämnen som svensklärarna i intervjuerna oftast samarbetar med är de samhällsorienterade 

och de naturorienterade ämnena. Samarbete mellan svenskämnet och samhällsorienterade 

ämne har ofta förekommit historiskt. Ett exempel på samarbete mellan dessa ämnen historiskt 

är genom betoning på hembygdskunskap 1919 med arbetsskolepedagogiken. 

Ämnesövergripande arbetssätt mellan bild och svenska är inte vanligt. Lisa Öhman–Gullberg 

beskriver hur man använder begrepp som ”praktiska” och ”teoretiska” ämnen i policydoku-

ment, bland lärare och elever. Hon menar att polariseringen mellan teori och praktik fortfa-

rande dominerar. Hon beskriver även den fysiska utformningen i skolan där det är specifika 
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rum för arbete med till exempel bilder och musik, och de är avskilda från de teoretiska äm-

nena (Rostvall & Selander, 2010, s 219). Däremot menar Kress att läromedel idag bygger på 

att bild och text samverkar i kommunikationen. Den moderna läroboken har ett direkt tilltal 

till elever, den är utrustad med flera bilder som beskriver, berättar och förklarar. Han menar 

att språket har blivit mer funktionellt tillsammans med bilderna. På så sätt hör den hemma i 

den obligatoriska skolan (Marner & Örtgren, 2003, s 33f). Min erfarenhet är att bildsalen 

ibland kan vara placerad i en sidobyggnad där det geografiska avståndet kan försvåra ett sam-

arbete. Det finns bland de intervjuade en vilja att arbeta ämnesövergripande men en del hinder 

måste passeras. Bland annat måste en förståelse för innehållet i varandras ämnen utvecklas. 

Det finns några exempel på samarbete: 

I ämnesområdet sagor, där eleverna på svensklektionerna hade skrivit sagor för att sedan illu-

strera sagor i tredimensionellt arbete i form av ett tittskåp på bildlektionerna. 

I filmproduktion där eleverna på svensklektionerna skrev manus till ett nyhetsprogram, där 

även samhällskunskapsämnet var med i arbetet. På bildlektionerna arbetade eleverna med de 

filmtekniska momenten. 

I historiskt tema om Egypten där svenska, historia och bild arbetade ämnesövergripande och i 

reklamuppgift har det funnits samarbete periodvis. 

7.2 Vad är lärarnas syn på ämnesövergripande arbetssätt i bild/svenska utifrån 

kursplanen? 

Lärarna i intervjuerna ser möjligheter till ämnesövergripande arbetssätt i fler av kursplanens 

mål.  De mål som tas upp av lärarna från kursplanen handlar om texter som kombinerar ord, 

bild och ljud, litteraturhistoria, konsthistoria, bildanalys, arkitektur, massmedia, dokumentär-

bilder, film, reklam, berättande bilder, etik och värderingar vid bruk av bilder samt yttrande-

frihet och integritet i medier och övriga sammanhang, och berättande bilder i form av serier. 

Man kunde se vikten av att skriva tydliga kursplaner, med tydliga begrepp, eftersom kurspla-

nen ska tolkas av många lärare. Om det inte är tydligt kan följden bli att undervisningen på-

verkas i många olika riktningar. Ett sådant exempel som lärarna själva såg är ”det vidgade 

textbegreppet” som är ett begrepp som skrevs med i förra kursplanen för svenskämnet, som 

var svårtolkat, och har därmed tagits bort i denna kursplan. I den nuvarande kursplanen står 

det istället tydligt angivet att olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 
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ingå i ämnet svenska. I den nya kursplanen har även ett kommentarmaterial bifogats till varje 

ämne, med förtydligande av text i kursplan, vilket är ett bra pedagogiskt grepp. 

Historiskt har det vid olika perioder funnits en samverkan för ämnet svenska med andra äm-

nen. Dahl (2011) har beskrivit åskilliga tillfällen (som bland annat 1919 i arbetsskolepedago-

giken med hembygdundervisningen i centrum) där bilden skulle fungera som ett uttrycksme-

del och utveckla elevernas iakttagelseförmåga. Under Aktivitetpedagogiken i mitten av 1930-

talet fick elever gestalta sagor och berättelser i olika uttryck såsom drama samt bygga miljöer 

vilket gjorde att svenskämnet öppnade sig för samverkan med andra ämnen. På 1970-talet 

prövades projektarbetet vilket för svenskans del resulterade i ett samarbete med författare, 

dramapedagoger och konstnärer. Erfarenhetspedagogik var ytterligare en pedagogik på 1970-

talet som öppnade dörrar för att lärares kreativa sida skulle få växa via skrivande, läsande 

samt i bildarbete och drama. Här börjar även processkrivning att få fäste. Processkrivning 

påminner om konstnärens sätt att arbeta med bilder från skisser till färdig bild via en process 

med frågeställningar.   

7.3 Vilka möjligheter respektive hinder ser lärarna i ett ämnesövergripande ar-

betssätt?  

I studien framkom flera möjligheter men även en del praktiska hinder för ämnesövergripande 

arbetssätt. 

En fördel som flera av lärarna pekar på är att eleven ska kunna se en helhet med undervis-

ningen. Svensklärare E menar att både bild och musik behövs för att vidga texten. Om denna 

kunskap om mediering (förmedling av information om verkligheten) kunde få blomma ut i 

skolan, skulle skolan enligt Marner & Örtegren kunna få ett multimodalt och intermodalt kul-

turklimat. ”Med multimodalitet menar vi mångfalden av ”modes” och om vi talar om inter-

modalitet avser vi relationen mellan dessa” (Marner & Örtegren, 2003, s 54ff). Marner ex-

emplifierar tv, film, dataspel och musikvideo som något som är intermodalt idag för att det är 

fler kanaler där bild, text, ljud och tal ingår. I Design för lärande pekar Rostvall och Selander 

på ett sätt att visa kunskap är genom olika semiotiska delar som till exempel tal, text, gester, 

bilder eller musik (Rostvall & Selander, 2012). 

Några projekt som lärarna beskriver som ämnesövergripande var bland annat enligt svensklä-

rare C i ett projekt om Egypten, där bild och historia var delaktiga. I den uppgiften skulle ele-

verna på bildlektionerna utifrån Egypten temat arbeta med masker. Svensklärare D beskriver 
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en uppgift i svenska, där elever efter att ha läst en bok skulle redovisa bokens innehåll i form 

av en affisch med hjälp av dator. Läraren genomförde det i ämnet svenska men för att för-

djupa arbetet i bildhanteringen, ville hon vid nästa tillfälle knyta en bildlärare till projektet för 

att eleverna skulle få mer kunskap i bildkompositionen.  

Andra fördelar som togs upp var effekter av samarbeten. En fördel för skriftspråket var att om 

elever ser helheten så blir vissa moment naturliga. Det blir samma skrivregler i alla ämnen för 

det är inte bara på ”svenskan” man ska arbeta efter skrivregler utan de reglerna gäller i alla 

ämnen, eleverna får då ett arbetssätt de är vana vid och de kan inte ge kommentarer som ”nu 

är det inte så noga hur vi skriver för nu har vi bild eller något annat ämne”. En annan fördel 

var alla delmoment i kursplanen som kunde vara snarlika i olika ämnen, som till exempel 

”söka fakta från olika källor och källkritik”. De kunde i ett ämnesövergripande arbetssätt pla-

neras så att ett ämne koncentrerade sig på det delmoment och då kunde de andra ämnena pla-

nera andra moment för att inte alla ämnen skulle göra snarlika moment vid olika tillfällen.  

Några ämnen där man med fördel kunde arbeta ämnesövergripande var i litteraturhistoria och 

konsthistoria. Här var en naturlig plattform där konst och litteratur möts. Både konstnären och 

författaren beskriver en samtid. I kursplanen för bild skrivs att ett av målen för konstbilden i 

historiskt sammanhang är att se hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

Svensklärare C menar att man till exempel kan gå igenom porträttmålning. Hur beskrevs 

människor förr?  Vilka ideal var gällande?   

I reklam och serier fanns ett tydligt uttryckt mål för båda ämnena. I reklam kunde lärarna lätt 

hitta uppgifter för reklambilden är uppbyggd kring text och bild som kommunicerar ut ett 

budskap. Bilden har ett språk men läses på ett annat än text vilket Marner förklarar i tema och 

rema konstruktionen (se teoridelen i denna uppsats) (Marner & Örtegren, 2003, s 26). Bildlä-

rare B menar att ifall inte lärarna har ämnesövergripande arbetsätt i reklam- och serieuppgifter 

finns risk för ytlig kunskap. Om uppgiften görs på bildlektionen finns inte resurser att analy-

sera texten och görs uppgiften på svensklektionen finns inte resurser att anlysera bilden.  

Nordström och Romilson skriver att redan 1962 förs kritiska röster mot bildundervisningen att 

bildundervisningen inte endast får prioritera konstbilden utan se på nya bildmedier som sve-

per in över samhället i form av serier, reklam, film och tv. Röster görs gällande för hur viktigt 

det är att elever lär sig bildspråk och att kritiskt granska budskap som olika bilder förmedlar 
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(Nordström & Romilson, 1970). Men trots denna betoning av bland annat reklam och resurser 

i form av kunniga ämneslärare är det svårt att få till ett kontinuerligt samarbete.  

Min erfarenhet är att serier är ett ämne som behöver två ämneskunniga. I denna form kommu-

nicerar både text och bild tydligt. I serier skrivs ett textmanus som skall innehålla en kortfat-

tad handling med någon form av poäng i historien. Bilderna ska förstärka och förtydliga hand-

lingen, vilket förutsätter att man arbetar likt film med olika bildformat och ansiktsuttryck. Här 

är det tydligt att ett samarbete skulle främja innehållet kvalitativt. Risken är annars att uppgif-

ten upplevs så svår att som svensklärare C säger att eleverna inte får arbeta så ofta med den 

typen av uppgifter. I en del fall löstes bildproblematiken genom att elever fick färdiga serier 

med tomma pratbubblor att göra textinnehållet i. 

Lärarna i intervjun ser möjligheter till samarbete i flera uppgifter och på olika sätt. De upple-

ver att de skulle ha mycket hjälp av varandras kunskaper. Varför det förhållandevis inte så 

ofta varit ett samarbete i bild och svenska kan ha många förklaringar. Flera uttryckte att ett 

stort hinder var bristen på planeringstid och att det även schematekniskt var problematiskt att 

olika lärares planeringstid var vid olika tillfällen. Gemensamma konferenser var uppbokade. 

En av bildlärarna påpekade att eleverna var uppdelade i grupper. Det kan vara så att de elever 

som bildläraren undervisar har fler svensklärare eftersom en bildlärare har fler elevgrupper. 

Ibland kan det handla om inställningar hos lärarna själva, menade en av de intervjuade lärar-

na. Man får göra en synvända sa läraren. Det är två traditioner som möts, ett kärnämne och ett 

praktiskt estetiskt från olika historiska traditioner. Marner och Örtegren (2003) beskriver 

skillnaden som funnits historiskt mellan själen och tänkander mot kroppen och dess aktivite-

ter. Denna åtskillnad har tagits upp av vetenskapen och skolan. Teori och praktik delas upp 

för deras utgångs förhållningssätt är att den praktisk estetiska verksamheten vilar på beprövad 

erfarenhet och därmed placeras på en lägre nivå än språket där mening och betydelse i med-

vetandet skapas (Marner & Örtegren, 2003).  

Det poängterades också att det var viktigt vid ett ämnesövergripande arbetssätt att alla lärare 

gick in i ett samarbete om form och innehåll i ämnet. Ingen vill vara ”hjälpgumma” åt någon 

annan. Svensklärare D ville inte endast arbeta med att korrigera språket utan vara med och 

formulera uppgiften. Marner & Örtegren beskriver ytterligare ett hinder som är inställningen 

hos läraren när bilden blir som avkoppling från ”det viktiga arbetet” i skolan. På det sättet be-

varas institutionernas traditioner (Marner & Örtegren, 2003, s 27). 
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En annan utmaning som togs upp var bedömning av elevarbete vid ämnesövergripande arbet-

sätt. Det är viktigt, poängterade svensklärare C, att lärarna i förväg går igenom kunskapskra-

ven för respektive ämne. Då behöver det inte bli något problem. Svensklärare D beskriver att 

vid till exempel redovisningar kan lärarna fokusera på olika saker. En kan koncentrera sig på 

innehållet den andra läraren på hur presentationen genomförs. Det som var viktigt enligt 

svensklärare E var att kolleger hade ett genuint intresse för varandras ämne. 

8 Sammanfattande diskussion 

Den här studien visar att viljan till samarbete finns mellan bild och svensklärare och särskilt i 

de delar av kursplanen där moment uttryckligen är nedskrivit som tangerar ämnesövergri-

pande arbetsätt. Trots det hade inte så mycket samarbete skett.  

Kress beskriver de nya läroböcker som bygger på att bild och text samverkar i kommunika- 

tion och bildar en ny kommunikationsform. Läromedelsförfattarna har tagit till sig den kom-

munikationsformen men inte pedagogiken i skolan. Fortfarande arbetar man i ämnen för äm-

nen. Ibland sker dock ämnesövergripande arbetsätt utan att det är tänkt som ett ämnesövergri-

pande arbete som till exempel när svenskläraren skulle arbeta med en redovisning av en bok i 

affischform. Läraren försöker ibland på egen hand att lösa två ämnen utifrån sin ämneskom-

petens. I en del fall när lärarna ville arbeta ämnesövergripande var det svårt att få till ämnesö-

vergripande arbetsätt på grund av elevgrupperingar, schematekniskt eller avsaknaden av pla-

neringstid. Flertalet av lärarna uppgav att ett ämnesövergripande arbetssätt i bild och svenska 

skulle gynna eleverna och lärarna. Eleverna skulle få en undervisning som belyser fler 

aspekter. Lärarna skulle även få se en mer mångfasetterad bild av elevers kunskaper vilket en 

av lärarna uttryckte att det skulle berika alla. 

9 Fortsatt forskning 

Det har historiskt arbetats ämnesövergripande i bild- och svenska då och då, men det har ald-

rig riktigt fått fäste i den kontinuerliga vardagen på högstadiet. Det skulle vara intressant att 

studera hur ämnesövergripande arbetssätt skulle kunna struktureras istället för att det blir små 

nedslag av teman sporadiskt som bygger på någon entusiastisk lärares initiativ. 

Hur ser elever på dessa ämnen i skolan? Och kan de se ämnesövergripande arbetssätt mellan 

bild och svenska tydligare än lärare?  
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Hur elever upplever att arbeta utifrån det multimodala perspektivet? 

I samhället utanför skolan möter ungdomar en helt annan bildvärld. Med bland annat mobilte-

lefoner och Facebook, skapas en kommunikation som antingen är textburen eller bildburen. 

Ibland kommunicerar bilder och text tillsammans. Hur ska man i skolan skapa en sådan 

undervisning där text och bild är lika naturligt tillsammans som i det avstånd bild och text har 

i skolan idag? 
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11Bilagor 

Bilaga 1 

Centralt innehåll Bild 

I årskurs 7-9 

Bildframställning 

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna er-

farenheter, åsikter och upplevelser, 

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande  

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i in-

stallationer. 

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. 

Presentationer av eget bildskapande. 

Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt 

yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. 

Redskap för bildframställning 

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och 

hur dessa kan användas i bildskapande arbete. 

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas 

för bestämda syften. 

Bildanalys 

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och 

hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.  

Massmedierbilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. 

Samtida konst- och dokumentärbildeer samt konstverk och arkitektoniska verk från 

olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken 

är utformade och vilka budskap de förmedlar. 

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och 

budskap. (Skolverket, 2011) 
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Bilaga 2             Centralt innehåll svenska   

I årskurs 7-9 

Läsa och skriva 

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag- Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar. 

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form- Hur man ger och tar emot respons på 

texter. 

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling 

i digitala medier 

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. 

Tala, lyssna och samtala  

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som 

sagts 

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från 

skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare, 

Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presen-

tationer. 

Berättande texter och sakprosatexter 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga värl-

den. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor, Lyrik, drama-

tik, sagor och myter. 

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. 

Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra. 

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och 

övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har 

tillkommit i  
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Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tid-

ningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg- Texternas syften, in-

nehåll, uppbyggnad och språkliga drag. 

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponen-

ter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och 

Webbtexter. 

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av 

argumentation. 

Språkbruk  

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteck-

ningar. 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och be-

grepps nyanser och värdeladdning. 

Nya ord i språket, till exempel låneord. 

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte 

man kommunicerar. 

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 

Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och 

sammanhang. 

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och 

olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mel-

lan de olika språken.  

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i sam-

hället. 

Informationssökning och källkritik 

                            Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt 

                        genom intervjuer. 

Hur man citerat och gör källhänvisningar. 

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkri-

tiskt förhållningssätt. 
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Bilaga 3 Frågor till ämneslärarna i intervjun 

1. Hur arbetar ni ämnesövergripande i er skola? 

2. Vilket ämne samarbetar du oftast med? 

3. Vilka delar av kursplanens centrala innehåll för svenska/ bild tror du att ett ämnesö-

vergripande arbetssätt svenska/ bild skulle kunna vara lämpligt? 

4. Vilka fördelar kan de se med ett ämnes-övergripande arbetssätt i ämneskombinationen 

svenska/ bild? 

5. Vilka nackdelar kan du se med ett ämnesövergripande arbetssätt i ämneskombination-

en svenska/ bild? 

6. Vad är dina tankar om det vidgade textbegreppet? 

7. Vilka utmaningar kan du se av bedömning vid ämnesövergripande arbetssätt? 

8. Hur skulle du vilja arbeta med ett ämnesområde litteraturhistoria/ konsthistoria? 

9. Hur skulle du vilja arbeta med reklam ämnesövergripande? 

10. Hur skulle du vilja arbeta med serier ämnesövergripande? 

11. (för svenskläraren) Kan du se vad processkrivning kan ha för motsvarighet i bild? 

12. ( för bildlärare) Vet du hur processkrivning kan kopplas till bild? 

13. Är information om aktuell forskning inom ditt ämne lätt att följa? 

 

 

 

 

 

 

 

 


