
 

 

 

Linköpings universitet 

Lärarprogrammet 

 
 

 

 

 

 

 

 
Camilla Kjellgren och Elisabet Åkemark 

 

TVÄRVETENSKAP I PRAKTIKEN 
 

En studie av ämnesövergripande och tvärvetenskaplig undervisning i en 

grundskola och en gymnasieskola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp Handledare: 
  Tommie Lundquist 
LIU-LÄR-L-EX--09/29--SE Institutionen för 
  beteendevetenskap och lärande 
 
 



 

 

 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 

Seminariedatum  
 
2009-06-03 

 

Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
  
Svenska/Swedish 
  

  
Examensarbete 
 

 
LIU-LÄR-L-EX—09/29--SE 

 

Titel  
Tvärvetenskap i praktiken. En studie av ämnesövergripande och tvärvetenskaplig undervisning i en 
grundskola och en gymnasieskola 
 
Title  
Interdisciplinary education. A study of two different teaching methods in a compulsory school and an upper 
secondary school 
 
Författare  
Camilla Kjellgren och Elisabet Åkemark 
 
 
 

 

Sammanfattning  

Detta arbete är resultatet av en undersökning på en grundskola och en gymnasieskola som använder 

ämnesövergripande och tvärvetenskap som metod för undervisningen. Syftet med studien är att jämföra 

initiativtagares, lärares och elevers åsikter angående arbetssättet och att dessutom jämföra de två skolorna. 

Rapporten redovisar hur implementering och införande av undervisningen gått till och hur den är 

organiserad. Vidare redogörs informanternas syn på för och nackdelar med undervisningsmetoden, deras 

kunskapssyn och eventuella förslag till förändringar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyckelord  
Problembaserad undervisning, PBL, Tvärvetenskaplig undervisning, Ämnesövergripande undervisning, äö, 
TvärS 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. Inledning  6 

   1.1 Syfte och frågeställningar  6 

   1.2 Begreppsförklaringar  7 

 

2. Litteraturgenomgång  8 

   2.1 Styrdokument  8 

         Lpo 94 8 

         Lpf 94 9 

   2.2 Kunskap  9 

   2.3 Ämnesövergripande undervisning  11 

   2.4 Tvärvetenskaplig undervisning  12 

   2.5 Problembaserat Lärande  12 

 

3. Metod och genomförande  14 

   3.1 Urval, insamling och bearbetning av material  14 

   3.2 Forskningsetik  16 

   3.3 Metoddiskussion  17 

 

4. Resultat  18 

   4.1 Implementering och införande av ämnesövergripande/tvärvetenskaplig   

         undervisning  18 

         Grundskolan  18 

         Gymnasieskolan  20 

   4.2 Undervisningens organisation  22 

         Grundskolan  22 

         Gymnasieskolan  22 

   4.3 Fördelar med undervisningsmetoden  24 

         Grundskolan  24 

         - Initiativtagare  24 

         - Lärare  25 

         - Elever  26 

         Gymnasieskolan  27 

         - Initiativtagare  27 

         - Lärare  29 

         - Elever  29 

         Sammanfattning  31 

   4.4 Nackdelar med undervisningsmetoden  31 

         Grundskolan  31 

- Initiativtagare  31 

- Lärare  32 

- Elever  33 

 



 4 

         Gymnasieskolan  34 

         - Initiativtagare  34 

         - Lärare  34 

         - Elever  35 

         Sammanfattning  37 

4.5 Informanternas kunskapssyn  37 

         Grundskolan  37 

         - Initiativtagare  37 

         - Lärare  38 

         Gymnasieskolan  38 

         - Initiativtagare  38 

         - Lärare  39 

         - Elever  40 

         Sammanfattning  40 

4.6 Förslag till förändringar  40 

         Grundskolan  40 

         - Initiativtagare  40 

         - Lärare  41 

         - Elever  41 

         Gymnasieskolan  42 

         - Initiativtagare  42 

         - Lärare  42 

         - Elever  43 

         Sammanfattning  43 

 

5. Diskussion  44 

   5.1 Resultatdiskussion  44 

   5.2 Avslutande ord och förslag till fortsatt forskning  46 

 

6. Referenser  47 

 

 

Bilagor 

 

 



 5 

TACK 

 

 

Vi vill tacka alla initiativtagare, lärare och elever på både grundskolan och gymnasieskolan 

som har ställt upp på våra intervjuer. 

 

Vi vill också tacka vår handledare, Tommie Lundquist, för alla hans goda råd och hjälp med 

detta examensarbete. 

 

 



 6 

1. Inledning 

Dagens skola har börjat lämna ren katederundervisning för andra sätt att undervisa. Många 

nya metoder och undervisningssätt har börjat användas och det finns många olika teorier runt 

lärande. Man talar bland annat om problembaserat lärande (PBL), tvärvetenskaplig och 

ämnesövergripande undervisning. Vi ville utforska hur undervisningen inom 

ämnesövergripande och tvärvetenskaplig undervisning sker och vi bestämde oss för att göra 

kvalitativa (en-till-en intervjuer) och fokusgruppintervjuer på två olika skolor, en grundskola 

och en gymnasieskola. Vi ville veta när, var, hur och vem som hade kommit med idén att 

förnya undervisningssätten vid de respektive skolorna. Vi var också nyfikna på vad lärarna 

och eleverna tycker om förändringarna. För att tala om alla andra undervisningssätt så 

använder vi termen ”traditionell undervisning”. 

 

Vi har undersökt en grundskola som ligger i en mellansvensk stad och har ca 300 elever i åk 

7-9 som alla arbetar med ett ämnesövergripande arbetssätt. Gymnasieskolan ligger i en utav 

Sveriges större städer och har ca 150 elever i Samhällsvetenskapsprogrammet TvärS som har 

tvärvetenskaplig inriktning. Gymnasieskolan har totalt ca 1000 elever i 

naturvetenskapsprogram, samhällsvetenskapsprogram samt i International Baccalaureate 

(Internationell studentexamen).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Detta examensarbete har som syfte att ge läsaren en bild av vad ämnesövergripande och 

tvärvetenskaplig undervisning innebär och hur sådan undervisning genomförs. Vi undersöker 

två skolor på två olika studienivåer för att jämföra initiativtagares, lärares och elevers åsikter 

angående arbetssättet. Detta examensarbete ska kunna läsas av lärare som en första kontakt 

med dessa arbetssätt samt förstå skillnaden mellan PBL, tvärvetenskaplig och 

ämnesövergripande undervisning. Vi ville förstå hur idéerna med det nya undervisningssätten 

hade kommit till, hur lång tid det hade tagit att starta och vad de som startade projekten idag 

tycker om förändringarna. Vi har inte hittat någon tidigare forskning som jämför 

ämnesövergripande och tvärvetenskaplig undervisning på detta sätt. 
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Frågeställningarna som vi ville ha svar på är: 

- Varför började de två skolorna med ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig 

 undervisning? 

-  Hur är verksamheten organiserad? 

-  Vad är lärares och elevers attityd till den ämnesövergripande eller tvärvetenskapliga  

undervisningen? 

-  Vilka för- och nackdelar ser man med detta undervisningssätt? 

-  Vilka eventuella förslag till förändringar av undervisningen har informanterna?  

-  Finns det skillnader och likheter mellan informanterna på de olika skolorna vad gäller deras  

syn på undervisningssätt? 

 

1.2 Begreppsförklaringar 

PBL är en förkortning av problembaserat lärande. Eleverna arbetar med ett av lärarna 

formulerat fall/uppgift i grupper och utgår ifrån ett problem. De ska sedan i grupper söka svar 

eller en lösning på problemet. Arbetet följer en systematisk problemlösningsmodell, ”de sju 

stegen”.  

 

Temadokument är detsamma som måldokument. 

 

Traditionell undervisning syftar på det som brukar kallas för katederundervisning och avser 

annan undervisning som varken är ämnesövergripande, tvärvetenskaplig eller PBL. 

 

TvärS. Tvärvetenskaplig undervisning avser att lärarna samordnar och gemensamt planerar, 

tillsammans med eleverna, de olika ämnena till ett arbetsområde. I ett arbetsområde kan ingå 

flera av gymnasiets kärnämnen och arbetsområdet är ca 5 veckor. 

 

Ämnesövergripande undervisning avser att lärarna samordnar och planerar tillsammans de 

olika ämnena som ska studeras i ett arbetsområde. Flera av kärnämnena kan ingå. Ett 

arbetsområde är ca 2-3 veckor.  Ämnesövergripande kallas också för äö. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Styrdokument  

Skolverkets läroplaner för den obligatoriska skolan och för de frivilliga skolformerna har 

mycket gemensamt och stora delar av texterna är identiska. Grundläggande värden är exempel 

på detta och det stadgas att skolans verksamhet ska utformas i linje med våra grundläggande 

demokratiska värden och att undervisningen ska bedrivas i demokratiska former. 

Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar, behov, tänkande och 

erfarenheter och läraren ska handleda, stimulera och ge stöd åt elever. Skolan ska uppmuntra 

till personliga ställningstaganden och inte vara främmande för att skilda uppfattningar 

framförs. Läraren ska också utgå ifrån att eleverna vill och kan ta personlig ansvar för sina 

studier och planera undervisningen tillsammans med dem. Eleverna ska även ges möjlighet att 

pröva olika arbetsformer och därefter tillsammans med lärare utvärdera dessa. Slutligen ska 

lärarna även samarbeta med varandra för att tillsammans nå utbildningsmålen (Lpo 94, s. 5-7, 

14-16; Lpf 94, s. 4-5, 12-15). 

 

Skolan ska förbereda eleverna för livet efter skolan och förmedla mer varaktiga kunskaper 

som hjälper dem i samhället. De ska även kunna orientera sig i vår ständigt förändriga 

omvärld och det stora informationsflöde som finns. Det är därför viktigt att de utvecklar deras 

förmåga att finna, ta till sig, kritiskt granska och använda sig av ny kunskap. Begreppet 

kunskap är komplex och kommer till utryck i de samspelande formerna fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. För att skolan ska kunna fullgöra sitt uppdrag krävs på varje 

enskild skola en aktiv diskussion kring dessa kunskapsbegrepp. Undervisningen ska även vara 

likvärdig över hela landet, men detta behöver inte betyda att arbetsformen är densamma 

överallt (Lpo 94, s. 6-8; Lpf 94, s. 5-7).  

 

Lpo 94 

I läroplanen för grundskolan är det stort fokus på att ge eleverna ett övergripande perspektiv, 

en överblick och ett sammanhang. De ska få möjligheten till ämnesfördjupning och att arbeta 

ämnesövergripande. Det är också rektorns ansvar att se till att de olika ämnena integreras och 

samordnas för att ge eleverna en större helhetsbild. Skolan ska stimulera eleven till att vilja 

lära sig och utveckla sin förmåga till personligt ansvar. Den ska ge eleven möjlighet att 

utveckla de kunskaper som krävs av en samhällsmedlem och ge en grund till fortsatt 

utbildning. Skolan ska arbeta för att varje elev utvecklar lust, nyfikenhet och sitt sätt att lära. 
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De ska även arbeta för att eleverna lär sig lyssna, argumentera och diskutera och med hjälp av 

dessa kunskaper kunna reflektera, kritiskt granska, analysera och lösa problem, detta både 

enskilt och i grupp. För att förbereda sig för framtiden ska de även nå en nivå av goda 

kunskaper i skolans olika ämnesområden (Lpo 94, s. 7-19).  

 

Lpf 94 

Med grundskolan som grund ska gymnasieskolan ge eleverna möjlighet att utveckla och 

fördjupa sina kunskaper inför de fortsatta studierna och yrkeslivet. De ska återigen uppnå en 

nivå av goda kunskaper inom de kurser som ingår i deras program. De ska även ges en grund 

och en positiv inställning till livslångt lärande. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över 

sina erfarenheter och chans att tillämpa sina kunskaper. De ska utveckla deras förmåga att ta 

ansvar, initiativ och lösa problem både enskilt och i grupp. De ska även kunna kritiskt granska 

material, utveckla en analytisk förmåga och kunna uttrycka egna väl grundade åsikter och 

alltmer närma sig ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Skolan ska arbeta för att alla 

elever tar personligt ansvar för sin arbetsmiljö och sina studier. Att de aktivt är med och 

påverkar sin utbildning och utvecklar en sådan självkännedom att de själva kan planera sina 

egna studier. Till sist så ska skolan arbeta för att ge eleverna möjlighet att se samband och få 

en överblick. Dessutom ansvarar rektorn för att flera ämnen samordnas på ett sätt att de bildar 

en helhet för eleverna. Rektorn ansvarar även för att eleverna ges en ingående introduktion i 

studier och kurser för att få stöd att formulera mål för sina studier (Lpf 94, s. 6-18).  

 

2.2 Kunskap 

Vad kunskap är, är en länge diskuterad fråga med en uppsjö av svar, däremot, enligt Bernt 

Gustavsson (2002, s. 13-17), har man historiskt sett inte reflekterat över kunskap i relation till 

läroplaner och skolans styrande direktiv. Den kunskap som har varit nedskriven och 

förmedlats genom läroböcker har tagits för givet. I lärokommitténs Skola för bildning från 

1992 problematiseras för första gången begreppet kunskap (s. 23). De skiljer mellan fyra olika 

kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta innebär att kunskap 

uppfattas som ren information, att något förhåller sig på ett visst sätt. Medan fakta är något 

kvantitativt är förståelse något kvalitativt, som inte går att mäta utan är att begripa, uppfatta 

meningen eller innebörden av något. Dessa två termer är väl sammanfogade, förståelsen avgör 

vilka fakta vi kan uppfatta samtidigt som fakta är viktigt för en förståelse. Den tredje 

kunskapsformen färdighet är en praktisk kunskap till skillnad från förståelse som är teoretisk. 
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Färdighet är när man vet hur något ska göras och kan göra det. Dock kan man utveckla en 

förståelse för färdighet på samma sätt som för fakta. Till sist den mer osynliga kunskapen, 

förtrogenhet, som kommer genom erfarenhet. Genom erfarenheter från olika situationer och 

praktiska verksamheter lär vi oss dess regler och bedöma när något passar eller inte. Syftet 

med att skilja mellan dessa kunskapsformer är framförallt att visa på de många sätt som 

kunskap kan ta sig i uttryck, där ingen av dem är mer eller mindre viktig. Man talar även om 

att se kunskap som ett verktyg för att lösa både teoretiska och praktiska problem. De 

utvecklas i koppling till frågor satta i ett sammanhang. Det är därför viktigt att de i skolans 

värld också sätts i ett sammanhang vilket innebär att det bör finnas bland annat ett historiskt 

perspektiv i samtliga skolämnen och att de är meningsfulla för eleverna. Skolans uppgift är 

inte enbart att förmedla dessa kunskaper till eleverna utan även att hjälpa dem att förbättra 

deras kunskapande förmåga. I kunskapandet är det inte målet som är det viktiga utan arbetet 

dit, problemlösning där språket får en central roll. Det är viktigt att eleverna får kommunicera, 

diskutera, argumentera och formulera sig (SOU 1992:94, s. 31-35).  

 

En människas kunskapsutveckling sker normalt sett helt naturligt genom deltagande i 

verksamhet och språklig samvaro i vardags- och arbetsliv. Skolan däremot är en institution 

med enbart kunskapsutveckling som mål. Detta gör att det sker en förmedling av kunskaper 

ryckta från det sammanhang där de utvecklats, men som sedan eleverna förväntas kunna 

använda i andra sammanhang. En viktig fråga inom forskningen har därför varit vad en elev 

är redo för vid en viss ålder. Detta är något som under senare år fått minskad betydelse då det 

skett en förändring i uppfattningen av människans kognitiva utveckling. Denna anses inte 

enbart påverkas av biologiska aspekter utan även vara kulturellt och socialt bestämd. En 

människa lär sig inte genom att bara ta in kunskap utan även genom att samspela med sin 

omgivning, det vill säga i det sociala sammanhang där språket används för att kommunicera 

kunskap. Dessutom är en individs tidigare erfarenheter viktiga för att utveckla den förståelse 

som uppnås och därmed viktiga vid lärandet. Skolans speciella uppgift är att ge sådana 

kunskaper som eleverna inte får utanför skolan. Det är därför viktigt att kunskaper inte 

förmedlas som fristående delar utan att de framstår som viktiga i de kontexter där de 

förmedlas. De kunskaper som förmedlas måste utgöra en helhet i den situation där de 

förmedlas för att eleverna ska kunna ta till sig dess innehåll (SOU 1992:94, s. 35-41).  
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Roger Säljö (2000, s. 9-41) ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Han anser att 

kunskap först är ett samspel mellan människor och att den sedan blir en del av en människa 

och dess tankar och handlingar. Lärande är i grunden det som av individ eller kollektiv tas 

med från en social situation och brukas i framtiden. Enligt Säljö är den historiska bilden av 

lärande att det fungerar på så sätt att en lärare förmedlar kunskap som elever tar in och lagrar 

för att vid senare tillfälle kunna plocka fram vid behov, är ett av skolans problem. Han menar 

istället att kunskap är knuten till sociala kontexter, att försöka se, förstå och hantera 

omvärlden. Kommunikativa processer får där en central roll då det är så en individ kan ta del 

av kunskaper och färdigheter. 

 

2.3 Ämnesövergripande undervisning 

Ämnesövergripande undervisning är en form av undervisning där olika ämnen integreras med 

varandra (Birgitta Sandström 2005, s. 53). Man arbetar i arbetslag där varje lärare dels ska ha 

djupa kunskaper i sitt eget ämne och dels kunna organisera en ämnesövergripande verksamhet 

där perspektiv och ämnen samordnas (s. 69). För att en integration mellan ämnen ska fungera 

är det ett måste att schemat ordnas på ett sådant sätt att det främjar samarbete mellan både 

ämnen och arbetslag (s. 60). En annan viktig punkt enligt Sandström är att ha uthållighet och 

att låta hela implementerings och införandeprocessen ta den tid den behöver (s. 77).  

 

Den amerikanska filosofen John Dewey har under det senaste århundradet haft stort 

inflytande inom vissa skolfrågor och talar mycket om ämnesövergripande undervisning. Han 

ansåg, att man ska sätta eleven i centrum, och eftersom eleven inte har en ämnesindelad 

världsbild när de kommer till skolan, bör inte heller skolan vara utformad så. Han talar också 

om hur den ständigt föränderliga omvärlden gör att det är omöjligt att undervisa samma 

detaljerade kunskapsförteckningar under längre perioder då de riskerar att snabbt bli 

inaktuella (Sven Hartman, 2007, s. 223-235). 

 

Sex, godis och mobiltelefoner (2001) är en bok som är framförallt skriven till de som arbetar 

inom den svenska skolan. Författarna Johan Krantz och Pelle Persson beskriver hur 

ämnesövergripande undervisning kan organiseras på en kommunal skola. De berättar vidare 

hur undervisningen förhåller sig till skolans styrdokument och forskning inom området. De 

visar en sammanställning av sina grundläggande tankar under det fyraåriga utvecklingsarbetet 

och hur yrkesutövningen praktiskt kan se ut (s. 7). De ger en bild av sin verksamhet som vid 
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en första anblick kan ses som rörig och oorganiserad. Skolarbetet är dock i full gång och det 

finns en röd tråd i hela verksamheten, men den bryter med vad vi är vana att se i skolans värld 

(s. 9). Enligt författarna finns det dock stora svårigheter att utföra en radikal förändring som 

denna. Dels organisatoriska som med schema och ämnesgränser och dels att både elever och 

lärare är vana vid en viss skolform och är rädda för det okända (s. 12-14).  

 

2.4 Tvärvetenskaplig undervisning 

Tvärvetenskap är när man skapar ett nytt område genom att man rör sig över gränser mellan 

olika ämnen. Det handlar om integration och interaktion mellan olika discipliner och används 

ofta i forskningsvärlden. Ett motiv till tvärvetenskap är att de skilda ämnena var för sig inte 

kan lösa vårt samhälles komplexa problem. Begreppet tvärvetenskap används ofta likvärdigt 

med begreppet ämnesövergripande (Rapport 2007:34 R, s. 9-16). 

 

2.5 Problembaserat Lärande 

Problembaserat Lärande eller PBL som det även kallas är en studieform där eleven står i 

centrum. Eleverna får ta eget ansvar över sina studier och för vad de behöver kunna för att 

lösa de problem de ställs inför (Henry Egidius 1999, s. 7). Arbetssättet har demokratiska 

grunder och bygger på att eleven själv söker de fakta, färdigheter och förhållningssätt som de 

vill uppnå (s. 14). Enligt Lotte Alanko & Leif Isaksson (1999) är en grundtanke i PBL att 

eleverna lär sig att det inte bara finns en lösning på problemen. Arbetet äger rum i basgrupper 

med 6-8 elever där alla medlemmar måste sätta sig in i gruppens arbete och kritiskt granska 

den information de har fått fram för att sedan komma fram till vad som är relevant i 

förhållande till deras utgångspunkt (s. 33). Lärarnas uppgift blir då inte att undervisa utan att 

handleda eleverna under deras väg till lösningen på problemet (Egidius, s. 7). För att lösa 

dessa problem inom PBL används ofta den så kallade sjustegsmetoden. I steg 1 bekantar sig 

eleverna med fallet och eventuella begrepp reds ut. I steg 2 formulerar de vad det är de vill ta 

reda på. I steg 3 analyserar eleverna problemet och de kunskaper och tankar de redan har 

kring området. I steg 4 struktureras resultatet från steg 3 upp. I steg 5 utgår de ifrån steg 4, ser 

vad de redan kan och tittar på vad de måste lära sig. I steg 6 inhämtas den kunskap som 

behövs, det kan vara genom till exempel föreläsningar, studiebesök, intervjuer och litteratur. 

Slutligen i steg 7 så sammanställs och analyseras arbetet i basgrupperna för att nå en 

helhetsbild i kunskapsområdet, sedan utvärderas hela processen (Alanko & Isaksson s. 37; 

Tommie Lundquist 1999, s. 39-41). Dessutom anser Alanko & Isaksson att om eleverna ska 
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kunna gå djupare i de kunskapsområden de studerar så måste de få tillräckligt med tid (s. 39). 

De påpekar även att eftersom eleverna oftast inte är vana vid denna metod behöver lång tid 

för att lära sig hur den fungerar och att detta inte bör organiseras i form av ett traditionellt 

schema (s. 47).  
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3. Metod och genomförande 

3.1 Urval, insamling och bearbetning av material  

För att göra en undersökning som denna kan kvantitativa eller kvalitativa metoder användas. 

En kvantitativ metod innebär att vid insamling och analys av data används kvantifiering. Om 

frågeställningarna som forskaren vill ha svar på inkluderar frågor som rör: hur många, hur 

ofta eller hur vanligt bör forskaren använda sig av en kvantitativ studie (Jan Trost 2007, s. 

23). Alan Bryman (2001) talar om att det kan vara svårare att använda en kvantitativ metod, 

när det inte finns tidigare forskning inom ämnet då det inte finns någon tidigare teori eller 

litteratur som forskaren kan använda för att sätta upp hypoteser (s. 39). En kvalitativ metod är 

en forskningsmetod som lägger tyngden på ord och inte på siffror vid insamling och analys av 

data (s. 468). Om forskaren vill förstå människor, deras sätt att resonera och agera, ska 

forskaren använda en kvalitativ metod. Bryman säger att om forskaren ”är intresserad av 

vilken världsbild eller livssyn medlemmarna i en bestämd social gruppar har, passar en 

kvalitativ strategi bättre för att fånga individernas uppfattningar och tolkningar av den 

verklighet de lever i” (s. 39). 

 

Som metod för vår undersökande studie valde vi att använda kvalitativa semistrukturerade 

(en-till-en intervjuer) med initiativtagarna och lärarna samt fokusgruppintervjuer med 

eleverna. Fokusgrupp är en form av gruppintervju där det finns flera deltagare. I 

fokusgruppintervjuer ligger betoningen dels på frågor som hör till det definierade 

ämnesområdet dels på samspel i gruppen (Bryman, s. 466). En semi-strukturerad intervju är 

att intervjuaren ställer att antal frågor utifrån en generell intervjuguide, där det är möjligt att 

variera ordföljden mellan frågorna. Frågorna kan vara allmänt formulerade. Intervjuaren har 

också möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån det som uppfattas som viktiga svar (s. 472).  

 

Vi ansåg att både initiativtagarna och lärarna skulle våga öppna sig och tala om problem på ett 

mer öppenhjärtigt och givande sätt om de intervjuades individuellt. Fokusgruppintervjuerna 

med eleverna valdes därför att vi ansåg att ungdomarna kunde känna sig säkrare om de var 

flera i gruppen och därmed våga framföra sina åsikter. Intervjuaren ställde samma frågor till 

alla inom en grupp och lät informanten svara. Vi hade förberett frågorna och inkluderat 

kompletterande stödfrågor ifall att informanten inte förstod eller riktig kunde svara. Vi gjorde 

i ordning tre olika frågeformulär, ett för varje intervjugrupp. Kopia av dessa formulär finns i 

bilagorna.  



 15 

Båda skolorna blev kontaktade och vi fick tillstånd att genomföra intervjuerna. Alla 

initiativtagare, lärare och elever som intervjuades hade tidigare arbetat enligt traditionella 

undervisningsmetoder. Vi började med att intervjua de som hade haft idén till dessa 

undervisningsformer och träffade fyra av alla initiativtagarna som hade varit med och startat 

projekten vid varje skola. Initiativtagarna arbetar inte bara som lärare utan vissa också som 

rektorer. Sedan intervjuades tre lärare vid varje skola. Urvalet av dessa informanter får ses 

som ett vad Bryman benämner bekvämlighetsurval (s. 464). Det enda kravet var att lärarna 

skulle arbeta i årskurs 9 på grundskolan eller årskurs 2 på gymnasiet. Intervjuerna med 

initiativtagarna samt lärarna var alla individuella. Varje intervju tog i genomsnitt mellan 30 - 

45 minuter. 

 

Vi använde fokusgruppintervjuer med eleverna från årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i 

gymnasieskolan och har intervjuat sju elever från varje skolform. Alla eleverna hade haft 

traditionell skolundervisning tidigare. Vi ville ställa frågor till fem elever från två klasser vid 

varje skola, totalt 10 elever per skola. Vi skickade ett brev till elevernas målsmän/föräldrar 

vid respektive skola för att få tillstånd att intervjua deras barn. 40 brev skickas. Eleverna i en 

klass ville inte deltaga. Vi fick tillbaks 14 brev av de 40. På gymnasieskolan skickades 30 

brev till föräldrarna och nio underskrivna brev kom tillbaka. På gymnasieskolan finns det 

elever som är myndiga och således inte behövde tillstånd från målsman. På grund av att elever 

var borta från gymnasieskolan den dagen som vi skulle genomföra intervjuerna fanns det bara 

sju elever som kunde vara med. Vi valde därför att intervjua sju elever också på grundskolan. 

Vid varje skola var det sex flickor och en pojke och vi är medvetna om att detta kan påverka 

resultatet.  

 

Nedan följer information om initiativtagare och lärare i vår undersökning:  

 

Grundskolan 

Lärarbenämning Kön Yrkesområde Antal verksamma år 

Initiativtagare    

Lärare  Kvinna Engelska, svenska, svenska 2 16 

Lärare  Man Matematik, fysik, teknik 20 

Lärare  Kvinna Svenska, tyska 16 

Lärare  Kvinna Textilslöjd 38 
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Lärarna    

Lärare  Man Biologi, kemi, matematik 35 

Lärare  Man So, svenska 13 

Lärare  Kvinna So, svenska 38 

 

Elever grupp 1 – 3 flickor 

Elever grupp 2 – 3 flickor och 1 pojke 

Gymnasieskolan 

Lärarbenämning Kön Yrkesområde Antal verksamma år 

Initiativtagare    

Lärare  Man Tyska, svenska 40 

Lärare  Kvinna Svenska, religion, historia 35 

Lärare  Man Samhällskunskap, ekonomi 37 

Lärare  Kvinna Svenska, religionskunskap 30 

Lärarna    

Lärare  Man Geografi, historia 6 

Lärare  Man Geografi, historia 10 

Lärare  Kvinna Samhällskunskap, historia 5 

 

Elever grupp 1 – 3 flickor och 1 pojke 

Elever grupp 2 – 3 flickor 

 

Alla intervjuer spelades in och de skrevs sedan ut ordagrant. De transkriberade svaren blev 

sedan kontrollerade mot frågorna som hade ställts till deltagarna på de två skolorna. Svaren 

till de olika frågorna grupperades ytterligare och analyserades i förhållande till våra 

frågeställningar. Information som inte var relevant till någon frågeställning har bortsetts ifrån. 

 

3.2 Forskningsetik 

Det finns flera etiska krav vid forskning. Informationskravet innebär att forskaren informerar 

deltagaren i undersökningen om deras uppgift. Om forskningen är av särskild etiskt känslig 

karaktär måste forskaren ha samtycke (så kallat samtyckeskrav) från deltagarna eller deras 

målsmän. Konfidentialitetskravet innebär att informanternas personuppgifter ska skyddas. Ett 
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annat krav är Nyttjandekravet vilket stadgar, att uppgifterna som forskaren har samlat in från 

informanterna för en specifik undersökning inte kan användas i något annat sammanhang 

(Bryman, s. 441). 

 

3.3 Metoddiskussion 

Mycket kan gå fel när man gör urvalet till en undersökning. Enligt Bryman kan man göra 

urvalsfel och fel vid vad han kallar för samplingprocessen, det vill säga att urvalsramen är för 

liten och att respondenter faller bort. Vår urvalsram blev snarare för stor eftersom 

informanterna villigt berättade om alla detaljer. Under samplingsprocessen stötte vi på 

problem med att respondenter föll bort då responsen från målsmän på grundskolan vid vår 

förfrågan om tillstånd var liten. Vi hade också en hel klass i grundskolan som inte ville vara 

med överhuvudtaget. Bryman talar vidare om att det kan vara vad han kallar 

datainsamlingsfel och hans sista punkt är att det kan bli fel vid databearbetningen (s. 120). 

 

Bryman talar om att det inom kvalitativ forskning kan finnas flera tänkbara beskrivningar av 

en social verklighet. Då är trovärdigheten viktig i forskarens beskrivning om den ska bli 

accepterad i andra personers ögon (s. 258). Vi är medvetna om att våra informanter generellt 

är positiva eftersom de är en del av undervisningssätten. Detta är dock deras bild av den 

sociala verkligheten de lever i varje dag.  

 

Bryman tar upp ett problem som vi stötte på när vi skulle analysera materialet. Vi hade 

mycket material och problemet blev att definiera vad som passade in under de olika 

frågeställningarna. Vilka svar som var intressanta att inkludera och vilka svar som vi skulle 

utesluta (s. 462). 
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4. Resultat 

Vi börjar resultatdelen med att redovisa initiativtagarnas syn på hur processen med att införa 

ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning vid de två skolorna startade. Sedan 

följer en beskrivning av hur undervisningen har planerats och är organiserad. Efter det 

kommer två sektioner som behandlar för- och nackdelar informanterna anser att dessa 

undervisningsformer har. Vi redovisar vidare om initiativtagarna, lärarna och eleverna vill 

genomföra några förändringar till respektive undervisningssystem. Vi redovisar också vilken 

syn på kunskap som de intervjuade besitter. Efter varje delresultat görs en sammanfattning av 

likheter och skillnader som framkommit mellan de två skolorna 

 

4.1 Implementering och införande av ämnesövergripande / tvärvetenskaplig 

undervisning 

Grundskolan 

I intervjuerna med de fyra initiativtagarna framkom många intressanta synpunkter och åsikter. 

En initiativtagare sa: ”Livet är inte indelat i ämnen och då borde inte skolan vara det heller”. 

En annan initiativtagare sa: ”Jag tror att det handlar om att man har en annan syn på 

kunskap”. 

 

Grundskolan hade tidigare haft problem med att få eleverna att uppnå studiemålen och ca 20 

procent av eleverna hade inte kommit in på gymnasiet. Grundskolan var dessutom ofta 

uppmärksammad i pressen på grund av sina dåliga resultat. Lärarna började därför att fundera 

över hur undervisningen fungerade och om det fanns ett annat undervisningssätt som skulle 

möjliggöra att fler elever kunde få fullständiga slutbetyg. 

 

Det framkom i de olika intervjuerna med initiativtagarna, att det var svårt att peka ut en 

enskild person som skulle ha kommit med idén till ämnesövergripande undervisning. Flera av 

lärarna hade länge funderat kring andra sätt att arbeta. De hade också funderat på hur de 

skulle kunna ordna schemat genom att foga ämnena till varandra, för att kunna skapa en 

helhet för eleverna. Flera av initiativtagarna sade att idén till ämnesövergripande undervisning 

hade de med sig från många olika håll. Skolan hade 2002 kontakt med företaget Framtidens 

Skola, som lät initiativtagarna och lärarna fundera på vilka starka sidor som de själva hade 

och hur de ville arbeta i framtiden. Resultatet som framkom i rapporten kom att handla om 

arbetssättet och arbetsformen. Det kom fram att lärarna ville arbeta mer ämnesövergripande, 
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”schemafritt”, och att det skulle vara långa arbetspass för eleverna. Delaktigheten i 

undervisningen skulle vara större och inte bara gälla alla som arbetar i skolan, elever, lärare 

utan också föräldrar. Vidare framkom, att det var viktigt med uppföljning och utvärdering av 

undervisningen. Den här rapporten ledde till att initiativtagarna och lärarna prövade vad som 

kallades arbetslagets tid ”ALLT”. Under ett par år hade man arbetat ämnesövergripande under 

en dag i veckan och sedan började man att titta på att ändra på schemat. 

 

Kommunen gjorde en stor elev- och föräldraenkät i mars 2006. Resultatet av den 

utvärderingen visade att det fanns några områden som behövde prioriteras, nämligen trygg 

miljö för eleverna, elevinflytande och elevernas måluppfyllelse. Ett fjärde område, samverkan 

mellan lärarna på skolan, tillkom senare då områdeschefen gjorde en kulturanalys. 

Kulturanalysen visade också att många lärare ville arbeta på ett annat sätt än bara i traditionell 

undervisning. Lärarna tyckte att det var jobbigt med det gamla, klassiska traditionella sättet 

att undervisa. Lärarna ville också vara mer delaktiga i andra skolämnen än vad de var. 

 

Samtliga lärare fick i uppgift att läsa en bok som heter ”Sex, Godis och Mobiltelefoner”. 

Boken är författad av två lärare på Vikingaskolan i Lund som arbetar med ämnesövergripande 

undervisning. Utifrån den boken hade initiativtagarna och lärarna litteraturdiskussioner och 

kvällsseminarier, där de diskuterade den ämnesövergripande undervisningen. Alla lärare som 

läst boken gjorde både skriftliga och muntliga reflektioner om hur och på vilket sätt de skulle 

kunna använda denna undervisningsform. Skolans ledningsgrupp åkte sedan till Lund och 

besökte Vikingaskolan för att se hur det såg ut i verkligheten.  

 

Under 2006/2007 gjordes föreberedelser för att börja den ämnesövergripande undervisningen. 

Skolledningen informerade de fackliga organisationerna och idéerna presenterades för 

kommunens politiker. Alla lärare arbetade tillsammans för att definiera de ämnesövergripande 

arbetsområdena. Ämneslärarna fick själva bestämma hur mycket av undervisningstiden som 

de ville lägga in i den ämnesövergripande undervisningen. Det blev väldigt olika mängd tid. 

Från ämneslärare som lade in all undervisningstid till att inte vara med alls. Där emellan var 

det en mycket skiftande skala beroende på de olika ämnena. Idrotten är inte med alls och 

matematik är med i 10 minuter. De moderna språken gav 40 minuter var, en lektion utav tre, 

till den ämnesövergripande undervisningen. När ämneslärarna hade beslutat hur man ville 

vara med i detta arbetssätt, lämnades förslaget till rektor. Rektor gjorde därefter ett förslag på 

hur schemat kunde se ut till hösten 2007. 
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Lärarna flyttade runt sina arbetsplatser och satte sig i arbetslag. Tidigare hade lärarna varit 

organiserad i skolämneslag. Hela våren 2007 fortsatte förberedelserna. Grundskolan började 

sedan den ämnesövergripande undervisningen under höstterminen 2007 i alla klasserna i 

årskurs 7, 8 och 9 samtidigt. 

 

Gymnasieskolan 

Initiativtagarna berättade att det fanns flera olika orsaker till att man började studera ett annat 

sätt att bedriva undervisningen. Innan den nya gymnasiereformen kom, hade skolan ett 

samarbete som kallades för ”blocket”, där ämnena undervisades i block tillsammans. När den 

nya gymnasiereformen kom så föll det samarbetet sönder. Lärarna ansåg att den nya 

gymnasieskolan skulle ge en väldigt fragmentiserad utbildning. Vissa av lärarna, som hade 

undervisat i ”blocket”, hade sett ett värde i det sättet att arbeta.  

 

En annan orsak var att, efter ett par år i den nya gymnasieformen uppenbarades det att när 

eleverna i det samhällsvetenskapliga programmet kom till årskurs tre, fick de skriva rapporter 

och i stort likartade uppgifter i många av de korta kurserna. Det hände särskilt på C-nivån 

men även på B-nivån att eleverna fick likartade uppgifter i alla kurser. Det här var tunga 

arbetsuppgifter och strax innan en jul för 10-12 år sedan var eleverna helt förtvivlade för de 

orkade inte med alla arbetsuppgifterna. Eleverna hade sex projekt igång samtidigt. Lärarna 

kom då fram till att det behövdes någonting nytt inom det samhällsvetenskapliga programmet 

för att undvika den uppkomna situationen. Lärarna ansåg att det var för mycket splittring 

mellan de olika skolämnena och att det blev alltför uppdelat för eleverna.  

 

Det var inte bara att härma det som lärarna hade gjort tidigare, när de arbetade med 

”blocken”, utan de ville skapa något nytt. Tanken med Problembaserat Lärande (PBL) dök 

upp eftersom Linköpings universitet och Hälsouniversitet hade startat med PBL. Nästan alla 

lärarna på skolan är pedagogiskt intresserade och de bestämde sig för att se om det gick att 

göra en kombination av PBL och ämnesövergripande undervisning.  

 

Lärarna startade en studiecirkel som pågick i ca ett och ett halvt år. Både lärare och 

skolledningen var med i denna studiecirkel, där man bland annat diskuterade fördelarna med 

att man skulle få mindre splittring men även allmänna frågor som synen på kunskap. Alla 
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lärare var välkomna att delta och det var mycket diskuterande under dessa möten. Vidare 

lästes artiklar som var intressanta runt ämnet. Ganska många lärare kom till mötena i början, 

men sedan minskade antalet deltagare. Initiativtagarna gjorde några studiebesök och åkte 

bland annat till en skola i Huskvarna, där man arbetade med ämnesövergripande 

undervisning. Initiativtagarna besökte också Birgittaskolan in Linköping.  

 

Initiativtagarna reflekterade över sin kunskapssyn och de började arbeta tematiskt med 

skolämnena. Från första början var det i princip tänkt att alla ämnen skulle vara med. Lärarna 

läste varandras kursmål och de upptäckte att väldigt många av kursmålen var, åtminstone på 

den formella sidan, likartade. Lärarna ansåg att de kunde vinna mycket genom att samarbeta 

över ämnesgränserna. Sedan började lärarna med att försöka skapa teman utifrån de kursmål 

som fanns för ämnena som ingick i det samhällsvetenskapliga programmet.  

 

Initiativtagarnas tanke var att skolan skulle hitta ett bättre system för eleverna att kunna 

utnyttja det många skolämnen har gemensamt. Lärarna skulle passa ihop ämnena för att kunna 

dra fördel av att de är lika och på så sätt kanske lite mer likna verkligheten utanför skolans 

värld.  

 

Den första tiden var rektorn med och sedan även studierektorn. Studierektorn var med hela 

tiden och det var han som hjälpte till rent praktiskt för att kunna genomföra projektet. Lärarna 

förfogade över schemaläggningen. Politikerna ställde sig positiva till projektet. Skolan sökte 

och fick pengar som projektbidrag de första tre åren. Skolan fick dels pengar av staten och 

dels av bildningsnämnden.  

 

En av initiativtagarna berättade att från början hette projektet ”Tvär S” som sedan blev 

”TvärS”. När det gällde intagning av elever i starten av projektet, fanns det elever som valde 

just TvärS för att det gav dem en möjlighet att komma in på just denna gymnasieskola. Det 

där blev sedan lite tveeggat för det blev en inkörsport till skolan som alltid har varit ganska 

populär. 

 

De flesta ämnen är med utom idrott och tillvalen där eleverna är indelade i många olika 

grupper. Psykologi är med, men ju färre undervisningstimmar ett ämne har desto mer 

problematiskt är det för det ämnet att lägga all sin undervisningstid i TvärS. Flera av 
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initiativtagarna tyckte att det var svårt att få med matematiken och språken eftersom inte alla 

elever läser B-språk. Engelska har varit med ibland. 

 

4.2 Undervisningens organisation 

Grundskolan 

Inför varje skoltermin träffas de två arbetslagen och bestämmer vilka ämnesövergripande 

arbetsområden (äö-områden) som de olika årskurserna ska studera under den kommande 

terminen. Det brukar vara 6-8 olika äö-områden per årskurs och termin. Ett arbetsområde 

brukar vara 2-3 veckor långt. 

 

Arbetslagen bestämmer vilka ämnen som ska vara med och i vilken utsträckning. Den lärare 

som är ansvarig för ett äö-område kallas ”lok” och ”lok” utses för de olika områdena. De 

andra lärarna som är med i äö-området kallas för ”vagnar”. En ”lathund” för de olika äö-

områdena utarbetas, så att alla lärare har tillgång till all information rörande de olika 

arbetsområdena. 

 

Det bestäms vilket material som ska användas och arbetslagen förbereder 

arbetsområdesbeskrivningar som senare delas ut till eleverna. Dessa informationsblad 

innehåller generell information om arbetsområdet, beskrivning av arbetsuppgifterna som 

eleverna ska göra samt betygskriterier. Examination sker på olika sätt som inkluderar: 

skriftliga prov; inlämning av skriftliga uppgifter, muntliga prov och muntliga redovisningar. 

 

När arbetet med ett ämnesövergripande arbetsområde har påbörjats så planerar eleverna varje 

måndag det egna arbetet för den kommande veckan. Varje fredag eftermiddag så utvärderar 

eleverna hur veckan och deras egen arbetsinsats har varit. Detta skrivs ner i loggböcker som 

sedan klassföreståndarna läser och kommenterar. 

 

Gymnasieskolan 

TvärS utbildningen ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt hos eleverna och dess 

främsta syfte är att förebereda eleverna för studier vid universitet och högskolor. Hela TvärS 

utbildningen studeras tvärvetenskapligt i teman. Modellen för lärandet är inspirerat av 

problembaserat lärande (PBL). 
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Innan terminen börjar möts lärarna som arbetar i Tvärs och går igenom vilka teman som ska 

ingå i de olika årskurserna i det nya läsåret. Det brukar vara 6-7 olika teman i varje årskurs. 

Det utarbetas sedan ett temadokument av två-tre ansvariga lärare och en elev från varje 

basgrupp. Varje klass är indelad i basgrupper med cirka åtta elever och en handledare i varje 

grupp. Basgrupperna träffas med sina handledare minst en gång per vecka. Några veckor 

innan temat ska börja, träffas lärarna, eleverna och bibliotekarien. Bibliotekarien tar fram 

litteratur och ger också ett annat perspektiv på temat, eftersom hon inte är lärare. Eleverna 

rapporterar tillbaka till sina basgrupper, får nya idéer och sedan hålls ett nytt planeringsmöte. 

Efter ett par planeringsmöten skapas ett temadokument som innehåller syfte, mål för temat, 

begrepp, referensmateriel och examinationsform. Ett tema brukar vara ca 5 veckor. I ett tema 

kan till exempel svenska, historia och religionskunskap ingå. 

 

Eleverna arbetar sedan i arbetspass, som är en schemalagd tid. Arbetspassen är oftast förlagda 

till lektionssalen men kan förläggas till bland annat biblioteket. Det finns alltid lärare 

närvarande vid arbetspassen, men eleverna disponerar själva sin tid. Undervisningen 

inkluderar föreläsningar, som ges av lärare eller gästföreläsare, för att ge överblick, lyfta fram 

teorier och introducera ett nytt ”tänkande”. Undervisningen inkluderar vidare övningslektion 

som är en schemalagd tid och som kan användas till lärarledda övningar. Seminarium används 

för att i grupp diskutera ett givet ämne. Examination sker på olika sätt för att ge eleverna 

största möjligheten att visa sina kunskaper. Det är bland annat: skriftliga prov, muntliga 

förhör individuellt eller i grupp, rapporter eller andra former av skriftliga 

inlämningsuppgifter, seminarier, debatter och rollspel. 

 

Under hela undervisningen görs det utvärderingar. Eleverna använder sig av en loggbok som 

sedan läses av basgruppshandledaren. Utvärderingarna gör att eleverna reflekterar över sin 

egen kunskapsutveckling. En schemalagd tid är återkoppling, där eleverna får tid att diskutera 

resultaten som de har uppnått tillsammans med lärarna. Betyg sätts efter avslutad kurs. Det är 

inte bara elevernas insatser vid examination som betygssätt utan också arbetet som eleverna 

gör på lektionerna bedöms.  
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4.3 Fördelar med undervisningen 

Grundskolan 

- Initiativtagare 

Det finns två fördelar som initiativtagarna inte hade räknat med. Den ena var att det hade 

blivit mindre skräp i skolan. Den andra var att många flera av eleverna hade börjat äta i 

skolmatsalen för att orka med skoldagen. Sedan skolan hade börjat med den 

ämnesövergripande undervisningen, arbetar eleverna ända fram till lunch. Eleverna har inga 

håltimmar längre och hinner därför inte springa och köpa godis. Eleverna kan ta rast när de 

tycker att de behöver det under de långa arbetspassen. Det finns inte längre några långa raster 

eller håltimmar, där det kan uppstå konflikter som sedan kan följa med in i klassrummet. 

Initiativtagarna fann att det fanns många andra fördelar som beskrivs härunder. Fördelarna är 

inte rangordnande på något sätt.  

 

 En av initiativtagarna sa ”Den absolut största fördelen är att vi hjälper eleverna att faktiskt se 

varför man lär sig saker, att det inte finns några skarpa gränser mellan ämnen utan att man 

visar att man lär sig för livet och där går allt in i vart annat”. Informanten ansåg att 

ämnesövergripande undervisning skapar helhet för eleverna. Lärarna hjälper eleverna att se 

möjligheter, att ta ansvar och att utvärdera sin egen arbetsinsats. Initiativtagarna tycker att 

genom att spegla skolämnena i varandra kan eleverna fördjupa sig i de respektive ämnena. 

 

Alla initiativtagarna var ense om att de långa arbetspassen gör att eleverna får en helt annan 

möjlighet att arbeta färdigt, att fokusera på en sak istället för att springa runt och byta böcker. 

En av initiativtagarna anser ”att när arbetspassen ligger på över två timmar upplevs det som 

väldigt bra av eleverna”. Eleverna disponerar sin tid i lugn och ro och behöver inte hela tiden 

bryta upp från en verksamhet för att springa vidare till en annan. 

 

Fördelar som nämndes var att till exempel textilläraren, som är klassföreståndare, mentor och 

som aldrig såg sina elever förutom på slöjdtimmarna, nu är inne i sin klass och ser eleverna i 

en helt annan typ av lärandesituation. Det blir mycket lättare, vid mentorssamtalen, att kunna 

föra ett samtal kring en elev som man har sett i olika situationer och det skapar också en bättre 

relation till eleven. En av de andra initiativtagarna säger sig lära känna sin egen klass på ett 

annat sätt. Informanten sade ”man vet hur de är, hur de uppför sig, vad dom gör på 

lektionerna och hur dom arbetar med sitt material. Det kände man inte till förut”. En av de 
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andra lärarna ansåg att det var väldigt positivt att gå in i arbetspassen. Sagesmannen tyckte att 

det var självklart för eleverna att alla lärare blir delaktiga i elevernas undervisning och att det 

är bra när man ska arbeta med föräldrarna. 

 

Lärarna har över lag fått en ökad helhetssyn på arbetet som de bedriver i skolan. De har också 

fått en ökad samsyn om vad som är kunskap. Lärarna anser att samarbetet mellan lärarna 

fungerar bättre. Initiativtagarna tycker att skolans styrdokument följs mycket bättre nu än 

tidigare. De ansåg också att schemat är ett stort pedagogiskt hjälpmedel. 

 

Initiativtagarna tycker också att eleverna får mer hjälp nu då fler lärare är med och tittar på 

olika bitar av redovisningarna som eleverna gör. En tydlig fördel är att eleverna lär sig att 

redovisa sina arbeten på flera olika sätt och för flera olika lärare. En av lärarna tycker att 

bedöma och utvärdera var två jättevinster i det ämnesövergripande arbetssättet. Läraren tycker 

emellertid att det var något som man behöver bli duktigare på. 

 

Varje klass har sitt hemklassrum och ett grupprum. Dessa kan lånas ut när språkvalen behöver 

ett klassrum. Detta har hjälpt till att skapa en trygghet och ett av målen var att ge eleverna en 

trygg miljö. Elevernas inflytande har blivit mycket större. Eleverna är med på ett helt annat 

sätt i och med att de både planerar och utvärderar sin vecka samt planerar och utvärderar varje 

arbetsområde. Initiativtagarna tror och tycker att skolan har blivit roligare både för elever och 

lärare 

 

- Lärare 

När lärarna först fick höra talas om ämnesövergripande undervisning så var de alla positiva. 

En lärare tyckte att det skulle bli spännande och en annan nämnde fördelarna med att flera 

ämnen blandades och en tredje att det kändes mer naturligt att läsa på detta sätt. En lärare 

berättar dock hur sagesmannen i början tilldelades alltför mycket arbete att det till slut blev 

omöjligt att hinna med allt. Men detta insåg man efter ett tag och det ändrades så att det nu är 

en helt annan arbetssituation, som fungerar mycket bra. De fortsätter alla att vara positiva men 

ser också att arbetet hela tiden behöver utvecklas och förbättras.  

 

Den absolut största fördelen som två av de tre lärare framför är att det blir en större helhet för 

eleverna, att de förhoppningsvis kan se vad som hör ihop. Världen är ju inte uppdelad i små 

bitar som i vanlig undervisning utan allt är ju integrerat och blandat i verkligheten. Det gör att 
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eleverna har möjlighet att se ett sammanhang på ett annat sätt. Den tredje läraren anser dock 

att det man gör är att man tar sönder andra helheter och skapar en ny helhet, beroende på vad 

som håller samman olika fakta.  

 

Två av lärarna påpekar även att elever inom den här metoden kan ta större ansvar för sin 

inlärning och det de uträttar. Att de kanske förstår varför man ska göra det man gör och tycker 

att det är intressant, särskilt om de själva får vara med att planera lite. Dessutom finns det 

möjligheter att göra arbetsuppgifter av olika omfång och olika typer av examinationer vilket 

gynnar de svagare eleverna. 

 

Två av lärarna tar upp att de tycker att det är positivt att eleverna får lite längre arbetspass. Att 

om eleverna arbetar med någonting så är det skönt att inte behöva bryta mitt i, blir de trötta 

kan de ta en liten rast och sen fortsätta med det de höll på med. En annan fördel med dessa 

längre pass är att de har kunnat lägga schemana så att det är väldigt få klasser som har rast 

samtidigt vilket gör att det är väldigt lugnt i till exempel korridorer. De har även sitt eget 

klassrum vilket kan göra eleverna tryggare.  

 

Slutligen tycker en av lärarna att samarbetet lärarna emellan är till en fördel. Att de vid till 

exempel en bokredovisning kan få hjälp att hitta någon som kan gå in och ta en lektion eller 

att lärare kommer in och belyser ett ämne utifrån sina kunskaper och sin synvinkel.  

 

- Elever 

Bland eleverna är åsikterna om den ämnesövergripande undervisningen mycket blandade. Ett 

flertal elever tycker dock om arbetssättet. De trivs bra och tycker att det fungerar bättre än vad 

de hade trott. De skulle kunna tänka sig att fortsätta studera med undervisningsmetoden även 

vid gymnasieskolan. 

 

Fördelar med ämnesövergripande undervisning anser eleverna bland annat vara att de får 

jobba med samma sak under en längre period och att de tillåts vara mera självständiga, som 

till exempel att själva välja vad de vill jobba med och bestämma över sina egna läxor. De 

tycker att det är mindre stressigt. Eleverna anser att de lär sig mer nu och slipper ”traggla” in 

det som de tidigare gjort. De är positiva till att man får in alla ämnena med en gång och 

slipper att läsa dem var för sig och ha enskilda uppgifter i de olika ämnena. Dessutom anser 

eleverna att det går snabbare att följa upp arbetsuppgifterna.  
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Gymnasieskolan 

- Initiativtagare 

Enligt initiativtagarna är den största fördelen den helhetssyn eleverna får genom att eleverna 

får möjligheter att sätta de olika kunskaperna tillsammans. Eleverna får också träning i att 

samarbeta och att arbeta i arbetslag. Eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande. Med 

arbetsformen får eleverna också ta större personligt ansvar bland annat vid redovisningar utav 

arbetsuppgifter. Samtidigt krävs det en större mognad hos eleverna än om man hade haft en 

vanlig traditionell undervisning. En av initiativtagarna tycker att det är demokrati som lärarna 

sysslar med när det gäller att namnge kunskapen som de bibringar eleverna. I den demokratin 

ingår frågor till eleverna om hur de ska arbeta och med vad de ska arbeta. Eleverna får lär sig 

att samarbeta för framtiden som samhällsmedborgare. 

 

En annan initiativtagare sade att fördelarna är klart fler än nackdelarna. Fördelarna handlar 

om att eleverna håller samman, ser samband och helheter i undervisningen. En annan 

initiativtagare berättade att eleverna brukar säga ”vi lär oss och man minns det man lär sig”. 

Genom att de går i TvärS lär sig eleverna att se vilka oerhörda möjligheter de har att gå vidare 

och utvecklas. Det finns egentligen inget tak för hur eleverna kan arbeta och utvecklas. De har 

en stor frihet att välja källor och referenser att använda i sina arbeten. Eleverna har 

möjligheter till att arbeta långa arbetspass för att kunna bli klara med uppgifterna.  

 

En av initiativtagarna tycker att sättet att undervisa i TvärS är ett modernt sätt att lära med 

tanke på hur den värld vi lever i nu ser ut. TvärS är ett sätt att undervisa och skapa lärande 

situationer för elever. Initiativtagaren tycker vidare att det är nästan omöjligt att gå tillbaka till 

en situation där eleven gick i skolan, fick sin lärobok och sedan fanns det en fastställd plan för 

vad som skulle kunnas. Idag lever eleverna i en värld där information bara strömmar över 

dem och då gäller det att ge eleverna möjligheter att skapa ordning i den informationen för att 

kunna se vad som är ”bärig” kunskap. Enligt samme sagesman är kunskap information som är 

omformulerade i någons huvud och det är en aktiv process.  

 

En kommentar som återkom var att det hade blivit roligare att arbeta som lärare samtidigt som 

läraren fick mycket mer användning för sina kunskaper som pedagog. Det krävs mer av 

läraren när det gäller kunskaper, när läraren ska handleda eleverna. Alla möjliga typer av 

frågor kan dyka upp som läraren ska ta ställning till. Ska då läraren vara till någon nytta, 
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måste läraren vara bättre påläst än eleverna. Läraren utvecklas själv både med eleverna och 

med sina kolleger så till viss del är undervisningen i TvärS också fortbildning för läraren. 

 

En fördel som skolan kan dra nytta av är att eleverna alltid har tillgång till någon lärare ifall 

en lärare blir sjuk. Det är mycket lättare att ersätta någon i TvärS arbetslag och det sker 

egentligen inget drastiskt om någon är borta. Det enda problemet skulle kunna vara att någon 

lärare som ska hålla en föreläsning är borta, för då kan lärarna inte gå in och ersätta varandra.  

 

Initiativtagarna anser att eleverna får en social tillhörighet till en grupp under tre år. Det är få 

elever i dagens skola som har det. Det är en väldigt viktig del i ett splittrat samhälle, där man 

kan tillhöra väldigt många olika grupper eller ingen alls då man sitter hemma själv med en 

dator. Elevdelaktigheten är viktig och eleverna har en mer positiv hållning, när de ser att de 

har möjlighet att påverka undervisningen. Vid en betygsjämförelse med skolan i övrigt finns 

det inget som skiljer eleverna i TvärS ifrån eleverna i den traditionella undervisningen. En 

plusfaktor av enorma mått borde vara att TvärS eleverna har fått med sig ett annat sätt att 

arbeta och det ska hjälpa dem på högskolan och i arbetslivet, menar en initiativtagare. 

 

En väldigt positiv kommentar från tidigare elever, till flera av initiativtagarna, är att när 

eleverna efter gymnasiet läser vidare, anser eleverna att de är förberedda för vidare studier på 

ett helt annat sätt. De tycker att de kan snabbt komma in i det hela. Exemplen var att eleverna 

var vana vid föreläsningar i större grupper och att de hade arbetat i basgrupper.  

 

En av initiativtagarna ansåg att TvärS har ökat hans arbetsbörda men det har också givit 

mycket mera stimulans än vad det traditionella undervisningssystemet hade gjort. 

Sagesmannen sa ”Jag frågar mig själv ibland vad jag hade varit om jag inte hade gått in här. 

Jag tror inte att jag hade varit kvar”. 

 

Både en för- och en nackdel är elever som inte är studiemotiverade. Dessa elever finns 

överallt, men de uppmärksammas fortare och tydligare i TvärS än i traditionell undervisning. 

En annan både för- och nackdel är arbetsbördan. Att arbeta i TvärS innebär en del extra arbete 

för lärarna inte minst extra planeringsarbete och ibland även stress. Det här är olika vid olika 

tillfällen beroende på hur mycket ett visst skolämne är med i det aktuella arbetsområdet. Men 

nästan alla initiativtagare anser, att tycker man att det är intressant att arbeta med något så 

upplever man inte alltid stressen som något negativt. 
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- Lärare 

När lärarna på vår studerade gymnasieskola först fick höra talas om TvärS, var de precis som 

lärarna på grundskolan alla positiva och utryckte känslor som utmaning, spänning, nyfikenhet 

men även förvirring och lite osäkerhet. En av lärarna nämner även som positivt att skolan 

försöker nå den komplexa verkligheten och se kopplingarna mellan ämnen och att man på 

något sätt utmanar den traditionella uppfattningen inom skolans värld. En av lärarna nämner 

dessutom att arbetet inom TvärS är väldigt stimulerande och utvecklande. 

 

Fördelarna med denna undervisningsmetod är enligt lärarna många, den mest markanta är 

möjligheten för eleverna att se en helhet i det de gör, de får en övergripande förståelse för 

mycket i samhället. De inser att allt inte är så enkelt som det kan ge sken av i de olika ämnena 

utan att verkligheten är mycket mer problematisk. Elevernas samarbete gör även att de kan 

upptäcka att det finns andra synsätt och lösningar på ett problem. I denna metod har de 

möjlighet att verkligen gå på djupet i temana och även lärare tvingas att fortbilda sig. 

Eleverna känner sig mycket mer motiverade och även om många kan tycka att det känns svårt 

i årskurs 1 är de flesta extremt positiva när de slutar i årskurs 3. Det blir en helt annan process 

med eleverna. De lär sig heller inte bara kunskap inom de olika ämnena utan även förmågan 

som att inhämta material, kritiskt tänkande, analysförmåga och vilja till diskussion. En av 

lärarna säger sig vara säker på att dessa elever kommer att klara sig bättre vid högre studier. 

Även det breda spektrum av olika examinationer nämner en av lärarna som en fördel.  

 

Även samarbetet inom arbetslaget anser alla ha sina fördelar. Där kan de få hjälp, stöd och 

inspiration av varandra. De har någon de kan diskutera med, och det gäller båda praktiska och 

pedagogiska diskussioner.  

 

Två av lärarna tar även upp möjligheten att som lärare sitta ner enskilt för att prata och hjälpa 

elever, vilket är en fördel särskilt i kontakten med svagare elever.  

 

- Elever 

De intervjuade eleverna på gymnasieskolan är alla positiva till denna studiemetod. De ångrar 

inte att de valde just detta program och trivs mycket bra. En av anledningarna till att de valde 

just TvärS var att de vill läsa ett program som förbereder dem inför vidare studier på 

universitetet, där de får arbeta självständigt och leta information, något som de tycker 

uppfyllts och är mycket nöjda med. Ytterligare en anledning för flera av dem var att de var 



 30 

trötta på den traditionella undervisningen och ville pröva något nytt, något som också 

uppfyllts och eleverna säger att det blev roligare att studera igen.  

 

En av de största fördelarna är att de tycker att de lär sig mycket mer än vad de tidigare gjort i 

traditionell undervisning. De anser sig se ett samband mellan de olika ämnena, vilket gör att 

det blir både roligare och intressantare och de går djupare in på det. De anser att de får en 

bättre helhetsbild och kan se kopplingarna mellan de olika ämnena och förstå varför saker ser 

ut som de gör. Det gör bland annat att även om en elev inte är intresserad av ett ämne, så blir 

det intressant för att det är ihopkopplat med ett ämne den är intresserad av. Om en elev 

dessutom har svårt för ett ämne kan det bli lättare på grund av det är en del av ett tema och 

eleven förstår sammanhanget. När de får denna helhetsbild och har förstått vad ett tema går ut 

på, gör det också att de inte glömmer bort det de lärt sig med en gång utan kan använda sig av 

det i framtiden. Förutom detta tar de upp hur de flera gånger slagit på nyheterna och känt att 

det är precis det som de håller på med just nu. De lär sig att dra kopplingar och tänka själva 

och verkligen förstår vad de pratar om och blir allmänbildade.  

 

Som en fördel framhäver de intervjuade eleverna även att de lär sig att bättre samarbeta med 

andra elever och att arbeta i grupp. De tycker att de lär sig acceptera och respektera de andra 

människorna i skolan. De lär sig också att diskutera och argumentera och även de från början 

ganska tillbakadragna eleverna blir mer verbala. Eleverna är övertygade om att detta är något 

som kommer att hjälpa dem att lättare komma ut i samhället, att kunna ta för sig, diskutera 

och ge en bra bild av sig själv.  

 

Ytterligare en fördel menar eleverna är diskussionerna som förs mellan elever och lärare. De 

kan ha en öppen konversation om allting och eleverna känner att de inte blir bedömda i allt de 

säger utan att lärarna tycker det viktiga är att man diskuterar. De föredrar att ha dessa samtal 

framför att enbart läsa något i en bok. Eleverna tycker också att detta borde göra arbetet 

roligare för lärarna och få lärarna att tänka själva jämfört med om de bara höll en föreläsning 

och sedan gick eleverna därifrån. De är även positiva till efterläsningarna som de även kan 

boka själva, då kan de innan ha läst in sig på ett ämne och sedan kontrollera med lärarna att de 

förstått.  

 

Slutligen är de även positiva till att de får ta ett större eget ansvar och har genom detta lärt sig 

att planera bättre. De gillar även upplägg på schema och lektioner, att det är friare och mer 
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flexibelt. Det är bra att de under arbetspassen får tid att arbeta i skolan där de kan få hjälp av 

en lärare om det behövs men kan annars arbeta självständigt.  

 

Sammanfattning 

Alla informanter på båda skolor tyckte att den absolut största fördelen var helhetssynen på 

undervisningen, det vill säga, att eleverna lär sig att se ett samband mellan de olika ämnena i 

skolan. De lär sig även att ta ett större ansvar för sin egen inlärning och sitt skolarbete. På 

grund av sättet de arbetar lär sig eleverna även att bland annat planera sin tid, söka efter 

information, analysera, kritiskt granska, argumentera och utvärdera sitt arbete. Lärarna tycker 

dessutom att det utökade samarbetet mellan lärarna är en stor fördel. Flera av informanterna 

ansåg att skolan blivit roligare för både elever och lärare.  

 

På grundskolan tycker både lärare och initiativtagare att de längre arbetspassen är en fördel då 

detta gjort skolan till en lugnare arbetsplats både för lärare och elever. Dessutom innebär de 

längre arbetspassen att eleverna kan arbeta i lugn och ro under längre perioder utan att behöva 

bryta upp för att byta ämne. Både initiativtagare och lärare tycker att det är bra att alla lärare 

oavsett ämne kan gå in och arbeta under de olika arbetspassen. 

 

På gymnasieskolan ser alla informanterna det som en stor fördel att eleverna igenom detta sätt 

att arbeta blir bättre förberedda inför arbetsliv och vidare studier vid universitet. 

 

4.4 Nackdelar med undervisningen 

Grundskolan 

- Initiativtagare 

Majoriteten av initiativtagarna anser att det är väldigt få nackdelar med att arbeta 

ämnesövergripande. Två generella kommentarer var att det tar mer tid när man startar något 

nytt samt att stressen har ökat både för lärare och elever. 

 

Den största poängterade nackdelen är att det tar tid att bemanna schemat. Svårigheten är att få 

till det så att det inte tar för mycket tid av arbetslagens tid. Helst ska schemat bemannas över 

en treveckorsperiod när det etableras, men det är inte alltid att det fungerar. Arbetslagen får, 

nästan varje vecka, sitta och fundera på vem som ska vara inne i vilken klass, när, och hur. 

Arbetspassen ska bemannas och det ska inte ske improviserat, ”du tar det arbetspasset och du 



 32 

tar det”. Lärarna ska komma överens i arbetslagen vem som tar vilka arbetspass. Vissa 

ämneslärare har mer tid inlagt i arbetsområdet och måste då vara i klassen ofta. De lärare vars 

ämne inte är med så mycket i aktuella arbetsområdet kan gå in när ämnesläraren inte kan vara 

där. Ibland kan det vara svårt att bemanna schemat och det är det som de flesta i arbetslagen 

tycker är negativt med arbetsformen. Lärarna har emellertid valt att ha det så eftersom de vill 

att rätt kompetens ska komma till rätt område. Det går inte att någon lärare ”schemalägger” 

sig på en fast arbetspass tid varje vecka hela året. 

 

En av initiativtagarna sa att de nackdelar som finns kommer från att man inte har 

implementerat ämnesövergripande undervisning fullt ut. Den flexibilitet som skolan 

eftersträvar över veckan t.ex. om fler ämnen hade lagt in mer tid så skulle skolan ha fått större 

vinster i det. Nu kan fortfarande det halva schemat, som är låst, ibland motverka flexibiliteten. 

Till exempel om man vill arbeta en hel dag med ett område så att man slipper slitas upp ur 

sina tankar utan faktiskt får fokusera på det man ska göra. Det finns nackdelar där man inte 

har släppt det gamla undervisningssättet fullt ut utan man tror att man ska trycka in något nytt 

i det gamla och då blir det inte lika stora vinster. 

 

- Lärare 

Omtalade nackdelarna på grundskolan vi studerat handlar mycket om praktiska saker. De tar 

upp saker så som rätt lärare vid rätt tillfälle. Ibland tvingas lärare som kanske inte är insatta i 

äö-området att ansvara för lektioner och då blir det i princip omöjligt att hjälpa eleverna. 

Samtidigt vill många lärare in i de olika temana för att de sedan ska kunna sätta betyg på 

eleverna. Det blir krångligt och eleverna längtar efter den läraren som vet mest. Att ”loket” 

inte fått ut all information till de andra lärarna angående till exempel redovisningar kan också 

vara ett problem. Lärarna vikarierar även för varandra vilket gör att det kan bli jobbigt om 

man ska täcka in för varandra.  

 

Två av lärarna påpekar hur en del elever har svårt att hantera den stora frihet och det stora 

ansvar som läggs över på dem. Detta gäller speciellt pojkar som ofta är lite mindre mogna än 

flickor. De kan få det arbetsamt och hade kanske klarat sig bättre med en tydligare struktur i 

traditionella klasser. Dessutom påpekar en tredje lärare att det varit svårt att få 

specialundervisningen i svenska att fungera till fullo. Den blir gärna till hjälp inom något 

allmänt i den ämnesövergripande undervisningen.  
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Slutligen kan det enligt lärarna vara svårt att passa in alla ämnen i ämnesövergripande 

undervisning. Alla tre är överens om att språk, där man behöver viss baskunskap för att kunna 

använda det, kan vara svårt att passa in. Två lärare tycker även att det kan vara svårt att hitta 

naturliga anknytningar till matematik i de olika områdena. En av lärarna tycker dessutom att 

samma problem finns gällande no-ämnena.  

 

- Elever 

Som ovan framgått såg ett flertal elever flera fördelar med den ämnesövergripande 

undervisningen, men det finns även elever som inte trivs med arbetssättet och skulle föredra 

en annan undervisningsmetod. Båda dessa grupper såg vissa fördelar på samma sätt som båda 

grupperna har nämnt vissa nackdelar. 

 

En av de negativa punkter som eleverna starkast förde fram var att de vill ha mera tid till de 

olika ämnesområdena, då de tycker att tiden inte riktigt räcker till. Anledningar härtill är flera, 

bland annat anser de sig inte få reda på alla uppgifter som ska göras direkt från början, utan 

att lärarna en tid in i en period lägger till ett par uppgifter. Detta tycker eleverna stör deras 

planering och gör att det blir stressigt. Är det stressigt tappar de dessutom motivationen och 

använder inte tiden effektivt utan sitter och pratar om annat. Dessutom kräver lärarna 

dataskrivna inlämningar vilket flera elever tycker kan vara svårt då de inte alltid är lätt att få 

tillgång till datasalen.  

 

Tiden används inte alltid till skolrelaterade frågor utan det kan bli långtråkigt att jobba med 

samma saker varje dag. Vissa ämnesområden är långtråkiga, vilket kan göra att de sitter och 

pratar om annat. Även vid en lektion om 200 minuter blir de flesta elever trötta och då blir det 

mycket prat. Däremot finns det elever som säger att om de har något de ligger efter med så 

arbetar de oftast. Ytterligare en nackdel anser flera elever vara att de har muntliga prov. De 

skulle föredra skriftliga, så att de bättre kan visa vad de kan och har lärt sig. Slutligen ogillar 

de att handledare, beroende på vad de arbetar med just då, inte har tillräckliga 

ämneskunskaper, då det medför att de inte får tillräckligt med hjälp.  
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Gymnasieskolan 

- Initiativtagare 

Initiativtagarna konstaterade att eftersom eleverna arbetar självständigt kan TvärS vara en 

nackdel för de elever som behöver väldigt klara och tydliga ramar. Det behöver inte vara 

svagare elever utan det kan lika gärna vara elever som har en osäkerhet och där det inte räcker 

med den hjälp som ges. En del elever behöver bekräftelse från läraren hela tiden och det 

undervisningssätt som används i TvärS går ut på att eleverna ska försöka bekräfta och testa 

sig själva. 

 

En annan nackdel för eleverna kan vara att det gäller att ha självdisciplin och hänga med hela 

tiden. Redovisningarna som eleverna ska göra kan vara krävande och alla elever kanske inte 

klarar av den disciplinen. Det krävs ett ganska stort mått av eget ansvarstagande av eleverna.  

 

En stor nackdel är, enligt en av initiativtagarna, att eleverna arbetar i en miljö där alla andra 

elever arbetar som vanligt i traditionell undervisning. TvärS skulle behöva en annan typ av 

lokaler och en annan typ av utrustning och material. Det problematiska är det praktiska om 

det behövs folk som ska gå in i TvärS och arbeta. Det går ju inte att sätta in vem som helst. 

Samme sagesman menade att de skulle behöva fortbildning och vidareutbildning i en del 

saker, till exempel handledning av grupp. Lärarna skulle behöva ett antal dagar under året där 

de sitter med gruppen och samtalar. Det görs ibland med det skulle behövas mer av det.  

 

Stressen som eleverna känner när lärarna kräver lite väl mycket av examinationerna nämns 

också som en nackdel. Men samtidigt är elever i de traditionella klasserna också stressade vid 

prov. Skillnaden i stress mellan traditionell undervisning och TvärS kan vara att TvärS 

eleverna inte är lika stressade mot slutet av terminen som de elever som arbetar traditionellt. 

En av initiativtagarna sa att stressen har ökat för dagens ungdom, men att det nog inte beror 

på skolan utan den ökade stressen orsakas av allting som finns utanför skolan 

 

- Lärare 

Vad gäller nackdelarna med arbetssättet i TvärS är lärarna väldigt splittrade och har alla olika 

åsikter. Den ena läraren tar upp arbetsbördan, som under vissa perioder kan vara mycket hög, 

men detta jämnas dock ut av perioder då det är lite lugnare. På det stora hela har arbetsbördan 

inte ökat, även om topparna innebär mycket hårt arbete. Informanten påpekar också att det 
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finns lite större utrymme för en elev att vara anonym än i en vanlig klass, vilket innebär en 

risk att svagare elever smiter undan. Till sist menar läraren att det finns en bild av att TvärS 

skulle vara slappt, vilket gör att det finns elever som söker sig dit just på grund av detta och 

det innebär ju ett problem. 

 

En annan lärare nämner två nackdelar. Dels svårigheterna för elever som inte kan ta eget 

ansvar. Vissa elever är beroende av någon som talar om för dem vad de skall göra och när de 

ska göra det och för dem kan detta system bli bekymmersamt. Läraren nämner även 

tidsbristen som ibland uppstår när ett nytt tema ska utarbetas. Då blir det inte alltid riktigt bra 

och det märker eleverna. 

 

En tredje läraren nämner slutligen ytterligare några nackdelar. Bland annat all tid alla 

diskussioner och upplägg tar. Att dessutom vara temaansvarig med en kollega som kanske 

inte tar lika mycket ansvar resulterar i väldigt mycket jobb. Läraren tar även upp orättvisorna 

som kan uppstå när man handleder ett ämne som någon annan kan handleda bättre. Gruppen 

skulle då kunna få mer än vad läraren kan ge. Slutligen tas även upp att om TvärS eleverna 

hade gått i en vanlig klass, skulle de eventuellt ha högre betyg, eftersom det tar ett tag att lära 

sig själva systemet. 

 

Alla tre lärare påpekar den högre frånvaron inom TvärS programmet jämfört med andra 

program och att vissa elever på skoltid sysslar med annat, vilket uppfattas som problematiskt. 

Samtidigt påpekar de, att elever trots frånvaro kan lämna in arbeten eller göra en examination 

med mycket hög kvalité. De kopplar ihop det med sättet de arbetar på, med eget ansvar och 

långa arbetspass. 

 

- Elever 

Trots att de alla är positiva till undervisningen på TvärS så kom det även fram en del 

nackdelar. Många av dessa får dock förklaringar eller motargument direkt av eleverna som 

vänder det till något positivt.  

 

På grund av den nya undervisningsmetoden, som eleverna inte alls var vana vid, tyckte flera 

av dem att det i början var jobbigt. Allting var nytt och lite flummigt och de behövde en 

inlärningsperiod för att förstå vad det hela gick ut på. Flera av dem påpekar dock att de 

relativt snart kom in i det då de fick en bra introduktion.  
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De upplever en hel del stress, men påpekar att det ofta beror på dem själva. Dels är det en 

stress att nå de mål de själva sätter upp, vilket de dock ser som något positivt då de lär sig 

mycket. Stressen är beroende av hur de lägger upp sitt arbete och om de inte planerar bra från 

början blir det stressigt mot slutet. Pågår temat dessutom under en längre tid, som till exempel 

åtta veckor, kommer många examinationer de två sista veckorna. Detta gör att det blir mycket 

arbete koncentrerat på en kort period. Normalt sett är temana kortare och då är detta inte något 

problem. Det är heller inte alltid som tiden används till att arbeta med temat, vilket gör att de 

kan förlora tid de egentligen inte har råd att förlora. I början av ett tema känner de ingen större 

press och är kanske lite trötta av att precis ha avslutat ett annat tema. De känner sig lite lata 

och skjuter upp arbetet och sitter och pratar om annat istället. Sådant kan göra att de får arbeta 

mera hemma, när rapporten sedan ska in. Är det mycket att göra säger en elev även att denne 

har svårt att finna ork att ta tag i arbetet just då och skjuter upp det. Om de har ett prov i något 

ämne utanför TvärS så är det flera som använder tiden i skolan till detta istället för att arbeta 

med pågående tema. Särskilt lätt att börja prata om annat är det om arbetspassen är för långa. 

Då blir de trötta och arbetsmoralen sjunker. Samtidigt påpekar de att det kan behövas en paus 

för att orka ta nya tag. Inte heller får arbetspassen vara för korta, för då känner de att de ändå 

inte hinner någonting och har svårt att komma igång. Idealtiden på ett arbetspass tror de är 

ungefär två timmar.  

 

Eleverna påstår att det finns väldigt många fördomar om TvärS, såsom att ”de bara sitter och 

fikar och pratar skit och aldrig arbetar”. Samtidigt erkänner de att de nog till viss del ibland 

infriar dessa fördomar. Då de egentligen har lektion kan de ibland sitta där med en kaffe i 

handen och prata. Däremot tycker de inte att det är en korrekt bild generellt sett, utan att de 

arbetar hårt, lär sig minst lika mycket som eleverna på andra program och att det känns som 

att de har en långt högre nivå på sina examinationer än vad de andra har.  

 

En nackdel tycker eleverna är att de missar lite i svenskan och kommer kanske lite efter där 

jämfört med andra klasser. De saknar rena grammatiklektioner som de kan koppla de 

kommentarer till som de får på sina uppsatser.  

 

I början av varje nytt tema kan det kännas som att de inte vet riktigt vad lärarna vill, vad de 

ska göra, eller vad det handlar om. Det kan kännas som att de sitter fast. De har dock inget 

förslag på hur det skulle kunna vara på något annat sätt och säger att de sedan i slutet av ett 
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tema har förstått vad lärarna ville ha fram i temat och att det är ju det allt handlar om. Ibland 

ger dessutom lärarna dem olika direktiv, vilket de kan tycka är jobbigt. Eleverna säger att 

lärarna kan vara lite förvirrade vissa gånger, men påpekar att på samma gång så har de väldigt 

bra lärare. 

 

Sammanfattning 

På de båda skolorna fanns två liknande nackdelar. Den ena var enligt eleverna att lärarna inte 

alltid gav tydliga direktiv om vad som förväntas av dem. Den andra nackdelen var enligt 

många av informanterna att arbetssätten inte passar de elever som behöver klara strukturer 

och ramar för att kunna klara av sitt skolarbete, eller för de som har svårt att ta eget ansvar.  

 

På grundskolan är den största nackdelen schemat. Initiativtagarna tycker att det är svårt att 

bemanna schemat och att det tar mycket tid att få in rätt lärare vid rätt lektion. Däremot tycker 

både elever och lärare att detta inte alltid lyckats. De ser det som en nackdel att handledaren, 

beroende på vad eleverna arbetar med just då, inte har tillräckliga ämneskunskaper. En del av 

eleverna tycker dessutom att arbetspassen är för långa och att det kan bli långtråkigt att arbeta 

med samma saker varje dag vilket kan göra att de sitter och pratar om annat.  

 

På gymnasieskolan tyckte eleverna att det i början var jobbigt med det nya arbetssättet. På 

grund av detta tror vissa av lärarna att om eleverna gått i en vanlig klass hade de eventuellt 

haft högre betyg. Ytterligare en nackdel är att eleverna inom TvärS har något högre frånvaro 

än eleverna i de andra programmen. Samtidigt påpekar både lärare och elever att elevernas 

arbete håller en hög kvalité.  

 

4.5 Informanternas kunskapssyn 

Grundskolan 

- Initiativtagare 

En av informanterna bland initiativtagarna sade att för det första måste lärarna fundera på vad 

det står i styrdokumenten och vad det är lärarna måste ta upp. I vissa ämnen är det detaljstyrt. 

Lärarna arbetar mycket med fakta, process och produkt. Det finns ofta en grundkurs som alla 

elever ska ha läst. Utifrån det så går man vidare och använder den här kunskapen i olika 

processer och sen finns det en produkt tillslut som ska bedömas. Till exempel ska lärarna 
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undervisa om judendom men sedan får de bedöma hur mycket de ska ta upp av allt kring 

judendomen som det inte står något om i styrdokumenten. 

 

En av de andra initiativtagarna tyckte att det är viktigare att eleverna lär sig helheter. 

Naturligtvis så måste eleverna ha en grund att stå på för att kunna se helheter.  

 

Flera av initiativtagarna kom upp med frågan ”vad är fakta”? Det går att lära sig grundfakta 

också genom att använda sig av olika skolämnen. Hur ska en elev kunna analysera, reflektera, 

planer och dra egna slutsatser om eleven inte har något att dra egna slutsatser utifrån. Det är 

helt omöjligt. Eleverna måste ha en viss bas att stå på men hur de sedan skaffar sig den basen 

det kan se väldigt olika ut. Det handlar om att väcka elevernas intresse. Väcks elevernas 

intresse så vill de ta reda på mer om det som de studerar, de vill hitta både fakta och komma 

vidare i sitt tänkande. 

 

Det är viktigt att eleverna får en allmän kunskap om det mesta. En initiativtagare 

specificerade att detaljer är sådant som man kan slå upp och det finns ju på nätet snabbt om 

eleverna behöver något. Informanten tror mer på den vidare kunskapen och förespråkar inte 

detaljkunskap. 

 

- Lärare 

De tre tillfrågade lärarna var alla överens om att helhetssynen är viktig i elevernas 

undervisning. De tycker också att viss mängd fakta är viktigt för dem, men sen är kanske inte 

till exempel exakta årtal inom historia lika viktigt. En lärare tar upp läroplanen och menar att 

man först och främst måste grunda allt i den. Kunskap är så mycket mer än bara fakta och att 

man måste ta tillvara på alla förmågor. Två av lärarna tycker att det blir viktigare att till 

exempel veta var och hur man kan ta reda på något, eftersom världen ändras hela tiden.  

 

Gymnasieskolan 

- Initiativtagare 

En informant bland initiativtagarna sade sig vara ”en varm anhängare av exakta kunskaper” 

och menade bland annat att eleverna ska lära sig saker och att informanten definitiv inte är 

rädd för detaljkunskaper. ”Det är viktigt att man inte lurar små barn på exakta kunskaper”. 

Barn älskar att lära sig floder, att lära sig namn på huvudstäder och de älskar att lära sig 
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detaljkunskaper. Samme sagesman tyckte att genom att lära sig detaljkunskaper så tränar det 

hjärnan och barnens minnesförmåga. Sagesmannen trodde inte på att det går att säga till 

elever att de själva kan leta reda på all information på google.  

 

En av de andra initiativtagarna sa att faktakunskaper är viktiga men man måste först förstå 

delarna för att kunna förstå helheten. Både faktakunskap och helhetssyn är lika viktiga. I den 

gamla skolan förr i tiden handlade det mycket om att bara kunna rabbla kunskap, att kunna 

rabbla fakta utantill och då kunde man inte alltid sätta saker in i sitt sammanhang. Men 

kunskap är ju mycket mer än bara fakta. Informanten tyckte att det är svårare idag för att det 

gäller att också förstå bakgrunden för att kunna se följder och orsaker: ”i dagens samhälle 

måste man vara allmänbildad”.  

 

Det kom också fram att initiativtagarna tyckte att de inte hade tänkt på fakta gentemot 

övergripande kunskap. Det finns baskunskaper och detaljkunskaper som eleverna ska ha med 

sig från grundskolan. Det är så mycket baskunskap som man måste skaffa sig i grundskolan. 

Initiativtagarna från gymnasieskolan var skeptiska till att grundskolor började med 

ämnesövergripande undervisning och ”forskning”. Det är en högskolemodell och därför måste 

man vara väldigt försiktig när man startar något liknande. När eleverna går i grundskolan så 

ska det vara en grundskoleanpassad modell, så att man inte missar viktiga saker. 

Initiativtagarna sade vidare att de försöker göra en gymnasieanpassad modell just för att inte 

missa en massa viktiga saker. Högskolan har sin undervisningsmodell och eleverna är mogna 

och studera på ett annat sätt. Flera av initiativtagarna tyckte att det fattas bra orientering i 

geografi och historia hos många av dagens elever. Eleverna ska kunna geografi och historia i 

stora drag. De ska veta att Gustav Vasa levde på 1500-talet, men de behöver inte veta när han 

dog eller när han föddes. En av initiativtagarna sa att man inte ska kritisera utbildningar som 

eleverna har med sig, men emellanåt så bör man tala om vad man ser och tycker, för det finns 

vissa fakta kunskaper som är viktiga.  

 

- Lärare 

Inom TvärS har lärarna många pedagogiska diskussioner och en av lärarna nämner flera 

gånger att det är viktigt att de alla delar samma grundsyn för att arbetet ska fungera väl. De 

vill ge eleverna en övergripande förståelse för saker i samhället och få dem att förstå att 

världen inte är uppdelad i ämnen på det vis som det ofta förefaller i skolan. En lärare säger att 

det är möjligt att eleverna på TvärS inte får den mängd faktakunskaper som de får i en vanlig 
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klass men ser det mer som en fördel än en nackdel. Det är helhetssynen som är det viktiga, 

men för att kunna skapa den, dra analyser och se samband måste de ju också ha 

faktakunskaper. Tack vare helheten har de dock något att haka upp sina faktakunskaper på 

vilket gör att de inte glömmer bort det med en gång. Man utgår ifrån ett problem som eleverna 

ska lösa och detta problem kan givetvis sprida sig över olika ämnesdiscipliner. I TvärS lär sig 

eleverna dessutom bland annat att hitta och inhämta material, formulering av frågeställningar, 

kritiskt tänkande, analysförmåga och vilja till diskussion. Detta gör att lärarens roll inom 

TvärS är mer som en handledare än en lärare som förmedlar faktakunskaper. Slutligen så 

arbetar man målrelaterat och ser utvärdering av både sitt eget arbete och av eleverna som en 

viktig del i arbetet. 

 

- Elever 

De tror att det är helhetssynen av ämnena och förståelsen som är det viktiga för att på längre 

sikt ha nytta av sina kunskaper. De tror mer på en bred allmänbildning, som de får genom att 

se sammanhang, än rent faktaplugg, fakta som de sedan glömmer bort på grund av att de inte 

har något att koppla dem till. De säger att det är möjligt att man i traditionell undervisning lär 

sig mer faktakunskaper, men ser det inte som något positivt, utan menar även att de för att 

kunna gå på djupet i ett tema också måste ha faktakunskaper för att kunna förstå och dra 

slutsatser. 

 

Sammanfattning 

Alla intervjuade med undantag för en av initiativtagarna på gymnasieskolan anser att 

helhetssynen på undervisningen är det viktigaste. Man anser också att för att kunna se 

samband och skapa en helhet behövs en bas av faktakunskaper. Alla förespråkar dock inte 

detaljkunskaper. Eleverna anser att de genom att förstå och koppla faktakunskaperna till en 

helhet kommer ihåg dem under en mycket längre tid.  

 

4.6 Förslag till förändringar 

Grundskolan 

- Initiativtagare 

En förändring som alla initiativtagarna ville ha var att alla ämnen skulle vara med i den 

ämnesövergripande undervisningen. Det kanske inte går till 100 procent i alla ämnen men de 

borde vara med så mycket som möjligt. Till att börja så borde de ämnena som deltar med 
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väldigt lite tid bidra och lägga till tid i mycket större utsträckning. En av initiativtagarna sa att 

det var bara en fråga om att vilja vara med eller ej. Det här är något som borde analyseras 

inför nästa termin.  

 

En initiativtagare anser att lärarna behöver bli duktigare på att följa upp vad eleverna skriver i 

sina loggböcker varje vecka. Samme sagesman önskade att de blev ännu bättre på att finna tid 

till mentorssamtal och personliga kontakter med eleverna. 

 

- Lärare 

På vår undersökta grundskola nämner en lärare att de ständigt har denna möjlighet till 

påverkan, så om någon idé för förändring kommer upp så tar man upp det till diskussion. Det 

finns dock några punkter som trots allt kom upp till förslag på förbättring.  

 

En av dessa är en önskan om större valfrihet att välja ämne för eleverna för att på något sätt nå 

en högre flexibilitet. Två av lärarna tar upp möjligheten att lägga schemat så att man kan 

arbeta mer över klassgränserna och på så vis kanske kunna ge eleverna en större möjlighet att 

välja efter intresse. Detta är även något som de diskuterat på skolan, men de anser sig kunna 

komma mycket längre med. 

 

En annan förbättring som önskas är att den lärare som har den bästa kompetensen inom det 

ämne eleverna sysslar med just då är inne på just den lektionen. Detta är ett problem som flera 

lärare tar upp och i nuläget verkar särskilt schemaläggning vara det som sätter käppar i hjulet 

för att uppnå detta.  

 

Ytterligare tankar angående eventuella förändringar gäller specialundervisningen i svenskan. 

En av de intervjuade lärarna anser att den i nuläget inte fungerar helt bra och önskar en 

förbättring på den punkten. Eventuellt skulle kanske inte all svenska tid läggas in i den 

ämnesövergripande undervisningen.  

 

- Elever 

På förslag till förändringar tar eleverna upp ett antal punkter. Dels vill de ha mera tid, men 

också att tiden och arbetet struktureras bättre. De vill få reda på allt som ska göras direkt i 

början och att det inte klumpas ihop så mycket på slutet. De vill ta bort lite i början och ha fler 

extra uppgifter de kan göra om de hinner. Dessutom skulle de vilja att det planerades bättre, 
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så att de får den lärare som kan ämnet. En önskan är även att de inte skulle behöva lämna in så 

mycket dataskrivet. 

 

Gymnasieskolan 

- Initiativtagare  

En av initiativtagarna skulle vilja göra lärandet mer knutet till verkligheten vilket kan vara ett 

problem i och med att det är ett samhällsvetenskapligt program som är lite teoretiskt. En av de 

andra initiativtagarna ville att alla skolämnena skulle vara med i TvärS, men insåg att det blir 

problem med språkkurserna. Eleverna kommer från många olika klasser och inte bara från 

TvärS och det saknas språklärare. Det skulle också behövas fler lokaler till TvärS 

undervisningen. Det skulle behövas fortbildning i en del saker för lärarna som arbetar med 

TvärS, bland annat hur man handleder en grupp.  

 

- Lärare 

Liksom på vår undersökta grundskola har även lärarna på gymnasieskolan en öppen dialog 

med ständiga diskussioner om förändring och förbättring. Det kom trots detta fram en hel del 

förslag till förändringar. Ett av dem var att lärarna inom TvärS med några års intervall borde 

åka iväg ett par dagar för att diskutera angelägna saker så som till exempel utveckling av 

programmet. Läraren påpekar att det ständigt förs många bra diskussioner, men att man ibland 

kan behöva lite distans till sin verksamhet och därför bör föra diskussionerna på till exempel 

en kursgård någon annanstans. I och med nödvändigheten av denna kontinuerliga dialog 

önskar en lärare mera tid till förfogande. Dessa diskussioner är väldigt tidskrävande och 

istället för mera tid önskar en annan lärare att arbetet effektiviseras. 

 

När eleverna kommer från grundskolan är de ofta vana vid ett annat studiesätt än vad de 

möter på TvärS. En lärare påpekar att det kan behövas ett tydligare arbete kring arbetsformen. 

Ett sätt vore att styra dem mer i början av årskurs 1, för att sedan ge dem mer ansvar när de är 

redo. Att ta ansvar är något man måste lära sig har många gånger kommenterats under våra 

intervjuer. Samma lärare påpekar även att lärarna bör arbeta hårdare för att få eleverna att 

förstå handledarens roll och inse fördelarna med att utnyttja dem. En annan lärare skulle vilja 

att man i större utsträckning kunde låta eleverna styra temana utifrån sina intressen och 

kanske också på ett mera individuellt plan.  
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Slutligen kom även praktiska saker upp såsom en önskan av fler och mer ändamålsenliga 

lokaler. Dit hör att inte ha för stora basgrupper, gärna sex personer i varje grupp, en bättre 

strukturering av administrationen inom TvärS och lärare emellan och sist men inte minst en 

önskan om att alla lärare tog lika ansvar.  

 

- Elever 

Eleverna på gymnasieskolan har egentligen bara ett förslag till förändring men där är de 

eniga. Det gäller undervisningen i svenska, där de anser att de kanske inte får all kunskap de 

behöver. Så de föreslår extra föreläsningar med till exempel grammatikundervisning.  

 

Sammanfattning 

Det har framkommit ett flertal förslag till förändringar angående den ämnesövergripande 

undervisningen på vår studerade grundskola. Bland annat så vill initiativtagarna att alla 

ämnen till största möjliga mån ska vara med i arbetssättet. Det var viktigt för både elever och 

lärare att den inom ämnet mest kompetente läraren är inne och handleder lektionerna. 

Eleverna vill dessutom ha mer tid att för att hinna slutföra arbetsuppgifterna inom 

ämnesområdet. De önskar även ett bättre upplägg inom arbetsområdena som till exempel att 

alla arbetsuppgifter delas ut i början av varje nytt område. Från en av lärarna kom även ett 

förslag om att inte lägga in all svenska i den ämnesövergripande undervisningen. Dessutom 

önskas en större flexibilitet för eleverna att välja ämnen utifrån sina egna intressen.  

 

På gymnasieskolan så lade alla elever fram en önskan att ha mer traditionell undervisning i 

svenska. Både lärare och initiativtagare skulle vilja att eleverna gavs en större möjlighet att 

själva bestämma över ämnesvalen. Lärarna anser att det behövs mer hjälp och en tydligare 

introduktion till eleverna när de börjar i årskurs 1. Både lärare och initiativtagarna är eniga om 

att lärarna behöver kontinuerlig fortbildning, gärna på annan ort, för att på bästa sätt kunna 

utveckla deras arbete och arbetssätt. 
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5. Diskussion 

I följande diskussion kommer vi att belysa de resultat i vår undersökning som vi tycker är de 

mest betydelsefulla. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

I högskoleverkets rapport (2007:34 R, s. 16) används ofta begreppen tvärvetenskap och 

ämnesövergripande likvärdigt. Grunden i deras tanke är integration av ämnen. Detta är något 

som vi kan se att både den studerade grundskolan och gymnasieskolan har gemensamt. Det 

har dock framkommit genom våra intervjuer att det finns skillnader men framförallt likheter 

mellan de olika skolorna och de olika grupper av informanter som vi använt oss av. 

Resultaten som vi fått fram i detta arbete behöver inte alltid bero på att ämnena studeras 

integrerat. Hur ämnena undervisas skulle också kunna vara av stor betydelse. Säljö (2000) 

talar om vikten av samspel mellan människor och kommunikativa processer för att ta del av 

kunskaper och färdigheter. Han menar vidare att kunskap är knuten till sociala kontexter och 

att kunna se, förstår och hantera omvärlden. Detta anser vi att man bör ha i åtanke när 

undervisningen planeras. 

 

Ett exempel där vi anser att integrationen av ämnen visat sig vara av största vikt är 

helhetssynen som undervisningen förmedlar till eleverna. Filosofen John Dewey nämner hur 

eleven när den kommer till skolan inte har en ämnesindelad världsbild och därför bör inte 

skolan heller se ut så (Hartman 2007, s. 230). Även Lpo 94 (s. 19) tar upp vikten av att ge 

eleverna en större helhetsbild. Alla våra intervjuade utom en ansåg att detta var mycket viktig 

och en av de stora fördelarna med dessa undervisningssätt. Eleverna på gymnasieskolan 

nämner hur detta gör att kunskaperna blir mer beständiga vilket styrdokumenten tar upp då de 

säger att skolan ska förmedla mer varaktiga kunskaper (Lpo 94, s. 7; Lpf 94, s. 6). Det var 

intressant att höra att eleverna anser att de minns de nyinlärda kunskaperna under en mycket 

längre tid och inte bara studerar till ett prov. Vi tycker att det är viktigt att lära för livet och 

inte bara för stunden. 

 

Styrdokumenten Lpo 94 och Lpf 94 tar upp vikten av att elever lär sig att ta ett personligt 

ansvar för sina studier. De nämner även att läraren ska utgå ifrån att elever vill och kan ta 

detta ansvar (s. 11; s. 14-15). Även Egidius (1999, s. 7) nämner hur man i PBL låter elever ta 

eget ansvar över sina studier. Alla grupper av informanter anser att just elevers möjlighet till 
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att ta personligt ansvar är en av de stora fördelarna. Detta förbereder eleverna för fortsatta 

studier, kommande yrkesliv och ett livslångt lärande vilket nämns i styrdokumenten (Lpo 94, 

s. 7; Lpf 94, s. 6). Anledningen till att många elever hade valt just TvärS var möjligheten att 

förbereda sig inför vidare studier på universitetet. Många av våra informanter nämner dock 

hur kravet på att ta ansvar för sitt eget arbete kan innebära en svårighet för vissa elever då de 

behöver tydliga ramar. En viktig fråga inom forskningen har länge varit vad elever är redo för 

vid en viss ålder, denna fråga har nu fått minskad betydelse då det skett en förändring i synen 

på hur en människa lär sig. Den påverkas inte bara av biologiska aspekter utan är även 

kulturellt och socialt bestämd (SOU 1992:94, s. 36). Det har framgått genom våra intervjuer 

att vissa elever har problem med dessa arbetssätt och frågan är då vad detta kan bero på. Vi 

tror att det är möjligt att dessa arbetssätt inte passar alla elever då de kan behöva mer 

strukturerad undervisning.  

 

Det var intressant att konstatera hur initiativtagare och lärare på grundskolan trodde sig veta 

vad eleverna tycker. Bland annat ansåg de det vara en fördel med de långa arbetspassen och 

att alla lärare oavsett ämne kan gå in i ett arbetspass. Eleverna däremot tyckte att det var 

tröttsamt med de långa arbetspassen och de ville ha rätt lärare vid rätt lektion. Denna skillnad 

kan dock bero på elevernas unga ålder och stadie i livet. Vi såg en markant skillnad i mognad 

mellan elever på grundskolan och gymnasieskolan. Vi tror att skillnaden kan bero på att 

grundskolans elever är på väg in i tonåren medan gymnasieskolans elever är på väg ut ur 

tonåren. Eleverna på grundskolan har då andra intressen än skolan som de anser viktigare och 

vet kanske inte vad som är bäst för dem. Eleverna på gymnasieskolan var generellt sätt mer 

positiva till skolan, väldigt verbala och konkreta planer för framtiden.    

 

En likhet som vi sett bland lärarna på de båda skolorna är att flera av dem de skulle vilja att 

eleverna fick större möjligheter att göra ämnesval utifrån elevernas egna intressen. Det finns 

skrivet i styrdokumenten att undervisningen ska anpassas efter elevers förutsättningar, behov 

och erfarenheter (Lpo 94, s. 6; Lpf 94, s. 12). Dewey nämner också att man ska sätta eleven i 

centrum (Hartman 2007, s. 230). Vi anser att man kan uppnå detta genom att ge eleverna 

större inflytande vad gäller ämnesval, men vi kan även se svårigheterna i att genomföra det 

praktiskt. Eleverna själva nämnde överhuvudtaget inte att de ville göra egna ämnesval utifrån 

deras egna intressen.   
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Något som kom fram i vårt resultat som fick oss att reagera var att vissa av lärarna på 

gymnasieskolan trodde att om eleverna gått i en traditionell undervisning i en vanlig klass 

hade de kanske haft högre betyg, detta på grund av inskolningsperioden i metoden. Alanko & 

Isaksson tar upp att eleverna oftast inte är vana vid denna metod och behöver lång tid att lära 

sig hur det fungerar (1999, s. 47). Vi tror att på grund av detta kan eleverna gå miste om 

viktig kunskap då de koncentrerar sig mer på form än innehåll. Detta kan även få 

konsekvenser för elevernas framtida studier då det krävs en mycket hög betygsnivå för att bli 

antagen till vissa utbildningar, till exempel läkarutbildningen.  

 

Lärarna på de båda skolorna ansåg att det utökade samarbetet lärarna emellan var en stor 

fördel. Sandström (2005, s. 69) tar upp att en lärare som arbetar i ämnesintegrerad 

undervisning inte bara måste ha djupa kunskaper i sitt eget ämne utan även kunna organisera 

en ämnesövergripande verksamhet. Eleverna på båda skolorna tycker dock att lärarnas arbete 

ibland skulle kunna koordineras bättre. Flera lärare har samma åsikt som eleverna och vi 

anser att kommunikationen lärare till lärare och lärare till elev behövs förbättras.   

 

5.2 Avslutande ord och förslag till fortsatt forskning 

Under våra intervjuer delade initiativtagarna med sig av goda råd till lärare eller andra som är 

intresserade av att starta likartade projekt. Dessa råd är bland annat: att göra ordentliga 

förberedelser innan uppstart, se till att det finns god kommunikation och samspel mellan 

lärare, att inte börja i för liten skala och vara beredd på att det tar lång tid och kräver hårt 

arbete att starta något nytt som detta.  

 

Eftersom ämnet är så brett så finns det mycket man kan forska om. Då vi nu sett hur arbetet 

på dessa skolor fungerar anser vi att det vore intressant att se hur detta påverkar eleverna i 

framtiden. Vi föreslår en forskning där man följer eleverna under en längre period för att se 

hur de klarar sig senare i deras utbildning. Ett annat forskningsförslag är att jämföra elever 

som studerar i en ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning med elever som har 

en mer traditionell undervisning.  
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Vi tycker att ämnesområdet för det här examensarbetet har varit väldigt intressant att utforska 

och vi har lärt oss mycket under arbetets gång. Vi hoppas att läsaren får större förståelse och 

insikt i vad ämnesövergripande och tvärvetenskaplig undervisning är och hur den kan 

bedrivas.  
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Bilaga 1 

Frågor till Initiativtagarna 

 

Vem kom upp med iden om ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning?  

 

Var hade ni fått iden ifrån? 

 

Hur framförde ni iden till lärarna på skolan / skolledningen / kommunens skolstyrelse? 

 

Hur blev idéerna mottagna? 

 

Vad hände / vilken väg tog ni för att börja undervisningen? 

 

Hur lång tid tog det från början tills att den ämnesövergripande eller tvärvetenskapliga 

undervisningen började? 

 

Vem gjorde förberedelserna för undervisningen? 

 

Har ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning ökat eller minskat arbetsbörda för 

lärare / rektor? 

 

Finns det ämnen som inte är med och varför är de inte med? 

 

Vilka fördelar / nackdelar har ni funnit med denna undervisningsmetod? 

 

Har skolan blivit en bättre arbetsplats /mer eller mindre stress/ arbetsmiljö? 

 

Har den ämnesövergripande eller tvärvetenskapliga undervisning påverkat betygen? Har 

eleverna blivit bättre? 

 

Vad händer med ”svagare” elever i det här undervisningssystemet? 

 

Går lärare som inte har ämneskompetens för ett arbetsområde in i arbetspassen? 

 

Har den ämnesövergripande eller tvärvetenskapliga undervisning påverkat elevernas närvaro? 

 

Har ni fått någon feedback från gymnasiet (universitet) om att kunskaperna som eleverna har 

med sig är tillräckliga? 

 

Hur viktig är fakta och detaljkunskap? 

 

Vad känner / tycker ni idag om detta undervisningssystem? 

 

Har ni några kommentarer som ni vill göra? 

 

Finns de något som ni skulle vilja ändra på om ni hade fria händer? 

 

Om ni skulle ge ett gott råd till någon som skulle starta en ämnesövergripande eller 

tvärvetenskaplig undervisning, vad skulle det vara? 
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  Bilaga 2 

Frågor till Lärarna 

 

* före fråga innebär huvudfråga 

 

* Vad tyckte du / vilken känsla hade du när du första gången fick höra talas om 

ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning? 

 

 Vad tycker du nu om ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning? 

 

* Vilka är för- respektive nackdelarna?  

 

 Arbetsmiljö / ljudnivå / stress / arbetsbelastning / elev närvaro/ skolk  

 

 Har skolan ändrats som arbetsplats? Bättre/sämre? 

 

* Vad är resultatet av ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning på elevernas 

inlärningsförmåga / betyg 

 

 Hur tar man hand om svaga elever. 

 

* Är eleverna engagerade i skolan? 

 

 Hur upplever du att eleverna i skolan mår idag – trivsel / trygghet  

 

* Passar ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning alla ämnen  

 

* Vad tycker du om att gå in i andra ämnen som handledare (dvs. ämnen som du inte är 

  behörig i) 

 

* Hur fungerar samarbetet och arbetet med de andra lärarna?  

 

 Hur planerar ni undervisningen? 

 

 Har ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning ökat eller minskat 

arbetsbördan för er? 

 

* Hur viktig är fakta och detaljkunskap? 

 

* Vad krävs av en lärare för att kunna arbeta i det ämnesövergripande eller 

tvärvetenskapliga undervisningssystem (ny och ”gammal” lärare) 

 

* Om du fick fri hand att ändra vad du ville i den ämnesövergripande eller 

tvärvetenskapliga undervisningen vad skulle du ändra på? 

 

* Goda råd (vilka goda råd skulle du ge till en ny lärare som börjar att arbeta med 

ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning) 
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 Bilaga 3 

Frågor till Elever 

* före fråga innebär huvudfråga 

 

* Vad tycker du om ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning?  

 

* Hur tyckte du att skolan var innan du började den ämnesövergripande eller 

tvärvetenskaplig undervisningen - varför om det är bra och vad om det är dåligt. 

 

* Vad tycker du nu idag – varför om det är bra och vad om det är dåligt 

 

 Vad tycker du att skillnaden är – då och nu?  

 

* Vilka är för- respektive nackdelarna? Arbetsmiljö / ljudnivå / stress  

 

* Har skolan blivit roligare / tråkigare 

 

* Vad tycker ni om att undervisnings området är indelad i 2-3 veckor/5 veckor?  

 

 Vad tycker ni om de långa arbetspassen?  

 

* Använder ni tiden till att arbeta med de ämnesövergripande eller tvärvetenskapliga 

områdena eller gör ni något annat, pratar om något som inte har med skolan att göra? 

 

* Passar ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning i alla ämnen - skulle ni 

vilja ha traditionell undervisning i något ämne?  

 

 Finns det något ämne som ni inte vill ha med i ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig 

undervisning? 

 

* Är det lätt att förstå vad lärarna vill och vad ni ska göra (är lärarna tydliga i sina 

förklaringar)  

 

 Tycker ni att läraren ställer för höga krav, vill för mycket  

 

* Vad tycker du om att en lärare går in som handledare i ett ämne som han eller hon inte 

normal undervisar i 

 

* Får ni tillräckligt med tid till arbetsuppgifterna?. 

 

 Har ämnesövergripande eller tvärvetenskaplig undervisning ökat eller minskat  

 skolarbetet för er i skola och hemma? 

 

* Tycker du att ni lär er mer eller mindre idag? Ser ni någon skillnad i era betyg? 

 

* Hur mår ni idag i skolan– trivsel / trygghet (trivs du i skolan) 

 

* Vad tycker ni om att plugga svenska, samhällskunskap, historia och matte tillsammans i 

ett arbetsområde? Förstår ni hur områdena hänger ihop?  

 


