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Sammanfattning 

Studien handlar om lärares syn på ämnesintegrering och hur den bedrivs på en skola 
med ämnesintegrering som profil i Stockholm. Intervjuade lärares förståesle av 
ämnesintegrering och en individualiserad undervisning analyseras utifrån Basil 
Bernsteins begrepp klassifikation och inramning, ramfaktorteorins begrepp lotsning, 
begreppet skolkod, samt med hjälp av Bourdieus sociologiska begrepp habitus. 

Studien visar att den ämnesintegrerade undervisningen med svag klassifikation och 
inramning, för elever som har svårt att svara mot de krav som den osynliga pedagogiken 
i Bernsteins mening ställer på dem, ersätts med en synlig pedagogik med stark 
klassifikation och stark inramning. I Haugs perpsektiv kan detta beskrivas som en 
segregerande integrering där svaga elever särbehandlas. Sett ur ett ramfaktorteoretisk 
perspektiv lotsas svaga eleverna igenom och förbi uppgifter de inte klarar. 
Rekryteringen till skolan sker till största del ifrån närområdet eller genom 
rekommendation av elever som redan går på skolan, vilket gör att elevgruppens habitus 
i Bourdieus mening kan sägas vara homogent och sammanfaller med lärarnas syn på 
undervisning, med skolkoden. Lärarna ser dock ingen koppling mellan svaga elevers 
svårigheter med den svaga klassifikationen och inramningen, å ena sidan, och elevernas 
sociala ursprung och habitus, å den andra.  

Nyckelord 

Ämnesintegrering, differentiering, utbildning, undervisning, lärande, Bernstein, 
Bourdieu, habitus, Haug, segregerande integrering, skolkod.     
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Bakgrund 

Ämnesintegrering har tidigare inte varit ett speciellt vedertaget begrepp i den svenska 
skolan. När vi pratar med lärare som undervisat på 80- och 90- talet så säger de 
samstämmigt att ämnesintegrering knappt förekom överhuvudtaget. Ibland kunde en del 
ämnen gå in i varandra, men det var snarare av praktiska skäl än på grund av tanken att 
eleverna bättre skulle tillgodose sig undervisningen. Skolväsendet har avreglerats och 
decentraliserats, mål- och resultatstyrning prioriterats och kursplaner och timplaner 
erbjuder fler frihetsgrader; det har blivit mer möjligt att ordna alternativa 
utbildningsvägar både innanför och utanför skolan.1 

I och med att fler friskolor etablerat sig har det blivit allt vanligare med 
ämnesintegrering som en naturlig del av undervisningen. Antalet friskolor har ökat 
lavinartat sedan systemet med kommunala bidrag till fristående skolor infördes år 1992. 
Läsåret 1991/92 fanns cirka 90 fristående grundskolor. Läsåret 2002/2003 fanns cirka 
450 verksamma fristående grundskolor. Läsåret 2002/2003 fanns det över 200 
verksamma fristående gymnasieskolor. Läsåret 2005/2006 gick över 6 % av landets alla 
skolpliktiga elever i en fristående grundskola. Cirka 10 % av landets gymnasieelever 
gick i en fristående gymnasieskola.2 Åtskilliga friskolor satsar på ett ämnesintegrerat 
arbetssätt.  

Definition av ämnesintegrering 

En definition av begreppet ämnesintegrering anser vi vara nödvändig eftersom vi 
använder begreppet genomgående i vårt arbete. Definieringen kan säkert se olika ut 
beroende på vilken man frågar, men med ämnesintegrering menar vi att skolan på ett 
aktivt sätt arbetar ämnesövergripande och att det genomsyrar hela organisationen. Alla 
lärare arbetar säkerligen någon gång ämnesintegrerat men det är i de allra flesta fall en 
isolerad händelse och kanske inte ens meningen att vara en ämnesintegrerad lektion 
eller projekt. Vår definiering innebär alltså att ämnesintegrering är ett aktivt arbetssätt i 
skolan som berör två eller flera ämnen och som syns tydligt i skolans profil.     

                                                

 

1 Broady, D & Lindblad, S: Pedagogisk forskning i Sverige, Årg 4, nr1 s 1-4. På återbesök i ramfaktorteorin. 1999. 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Friskola 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Friskola
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Forskningsöversikt 

Argumenten för en ämnesinegrerad undervisning är många. Ladberg skriver i Skolans 
språk och barnets - att undervisa barn från språkliga minoriteter att hjärnan lär sig bäst 
när den kan skapa ett sammanhang.3 De lärare som presenterar ett ämne på ett sätt som 
ger sammanhang underlättar därför hjärnans arbete. När ett stoff presenteras i ett 
sammanhang minns eleverna det de lärt sig längre. Författaren menar att skolans 
arbetssätt, med olika sammanhängande ämnen under tidsbestämda lektioner, inte 
överensstämmer med hjärnans sätt att fungera. Det sätt som stämmer överens med 
hjärnans funktion är det tematiska arbetssättet eftersom olika lektioner och 
arbetsmoment knyts samman med varandra.  

Gerd och Gerhard Arfwedsson beskriver i boken Didaktik för lärare sid 220 hur 
tankarna kring ämnesintegrering har förts de senaste 50 åren.4 Diskussionerna har rört 
hur likartade ämnen skulle föras samman för att minska den osammanhängande 
kunskapen. Urvalsproblematiken skulle systematiskt angripas med en strävan mot 
integration, vissa huvudområden skulle bindas ihop till integrerande kunskapsfält. Hur 
detta skulle genomföras i praktiken har dock varit mer oklart och studier visar, menar 
författarna, att det ändå varit de gamla läroplanerna som dominerat och styrt 
undervisningen. De som försvarar ämnesindelning hävdar att ett skolämne innehåller en 
vald kunskapsmängd som organiserats för undervisning och inlärning. Tanken är att ett 
ämne har en tänkt struktur där strukturen underlättar förståelse, samtidigt som den 
skapar mönster och anger relationer till andra ämnen. Genom ämneskunskapen 
konstrueras nya helheter. Således kan man säga att genom att lära sig strukturen hos ett 
ämne lär man sig hur saker och ting relateras till varandra.  

Litteraturöversikt 

En sökning på Libris visar att det även skrivits åtskilliga uppsatser som behandlar 
ämnesintegrering, men i de flesta handlar dessa om integrering av specifika ämnen. Ett 
exempel är en C-uppsats från Luleås tekniska universitet om ”Engagerande historia: kan 
ämnesintegrering mellan historia och litteraturvetenskap utveckla skolämnet historia”.5 

Ett annat är en C-uppsats från Växjö universitet om”Ämnesintegrerat arbete i 
matematik: En studie hur lärare i årskurs 1-5 arbetar ämnesintegrerat med matematik”.6  

I litteraturen om ämnesintegrering kan Erik Lindbergs bok Storyline - Den röda tråden 
nämnas.7 Den handlar om metoder som utgår från elevernas erfarenheter. Praktiskt 
arbete är en viktig del. Tanken är att ämnesintegrering i relation till undervisning om 
realistiska problem skall ge bättre sammanhang än till exempel temaarbete. Jan Nilsson 

                                                

 

3  .G. Ladberg: Skolans språk och barnets - att undervisa barn från språkliga minoriteter, s 132 
4 Gerd och Gerhard Arfwedsson: Didaktik för lärare, s 220 
5 Victoria Andersson och Maria Bergman, C-uppsats Luleå Tekniska Universitet, 2006 
6 Veronica Johansson och  Kersti Holmer, C-uppsats Växjö Universitet, 2006 
7 Erik Lindberg: Storyline - Den röda tråden.  
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skriver i sin bok Tematisk Undervisning om tvärvetenskapliga projekt som förenas av 
ett huvudtema.8 I detta tema förenas olika ämnen, men detta på ett djupare plan, då de är 
förankrade i barnens vardag och deras konkreta verklighet. Tematisk undervisning 
använder ofta skönlitteratur som kunskapskälla. Författaren menar att litteraturen måste 
fånga läsaren för att få ett genomslag. Att bara läsa och därefter reproducera material 
(läsa böcker om ett ämne och skriva av citat) ger enligt honom, eleverna en bara ytlig 
kunskap. 

Av den korta redogörelsen ovan av litteratur som behandlar ämnesintegrerad 
undervisning framgår att en viktig aspekt av denna är just den som ligger i begreppet 
”integration”. Den pedagogiska poängen är att innehållet ska integreras antingen med 
innehållet i andra ämnen och med elevernas erfarenheter och tankar i vardagen utanför 
skolan. Denna gränsöverskridande dimension av ämnesintegrationen kan belysas med 
den engelske utbildningssociologen Basil Bernsteins teoretiska perspektiv. 

Klassifikation och inramning  

Basil Bernstein talar om undervisningens klassifikation och inramning. De 
grundantaganden Bernstein gör är att samhället består av ett antal klasser som baseras 
på samhällets arbetsfördelning och att samhällsordningen återskapar sig själv som 
sådan. Rådande ojämlikheter eller orättvisor mellan klasserna upprätthålls genom olika 
mekanismer för makt och kontroll. I Bernsteins analyser är begreppen makt och kontroll 
därför centrala, men han menar att de är så integrerade med varandra att de enbart går 
att särskilja analytiskt. I skolans och undervisningens värld kan makten och kontrollen 
beskrivas med begreppen klassifikation och inramning. Begreppen är så integrerade 
med varandra att vid en definition av det ena så måste de andra användas.9 Svag 
klassifikation (engelskans ”classification”) innebär att gränserna (”boundaires”) mellan 
olika ämnen och mellan skolkunskap och kunskap utanför skolan, till exempel elevernas 
vardagskunskap, är otyliga. Om dessa gränser är tydliga talar Bernstein istället om en 
stark klassifikation. På samma sätt är inramningen (”framing”) svag om gränserna är 
oklara för vad som kan göras i undervisningen och för vem som har rätt att bestämma 
detta, under det att inramningen är stark om dessa gränser är tydliga. När dessa gränser 
är otydliga uppstår enligt Bernstein ett slags ”koder” som ändå reglerar vad som kan 
utgöra innehåll och vilka aktiviteter som kan föregå och på vilket sätt, men dessa koder 
är ”osynliga”. Elisabeth Hultqvist beskriver Bernstein begrepp på följande sätt: 

Gränserna mellan ämnen försvagas, och vad eleven förväntas göra och uppnå och hur lång tid 

förmedlas mer implicit. Läraren övergår från att vara främst kunskapsförmedlare till att bli 

”handledare” och ”mentor” för eleverna. Den försvagade gränsdragningen mellan lärare och 

elev frigör utrymme för eleverna att fylla med självverksamhet. Bernstein kallar denna 

pedagogik osynlig pedagogik. Kännetecknande för den osynliga pedagogiken är dess svaga 

                                                

 

8 Jan Nilsson: Tematisk Undervisning 
9  Bernstein, B: Class, Codes and Control, Volume 3, Towards a Theory of Educational Transmissions. London, 
Routledge & Keagan Paul. 1997. 
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klassifikation och inramning, gränsdragningen mellan ämnesinnehållet är försvagad liksom 

gränserna mellan det som kan och det som inte kan överföras i den pedagogiska relationen. I 

en synlig pedagogik anger den starka klassifikationen och inramningen tydligt åtskillnaden 

mellan ämnen, definierar vad som förväntas av eleven, vad som krävs för att uppnå ett visst 

betyg, rollfördelningen mellan lärare och elev är tydlig, etc. 10 

I distinktionen mellan osynlig och synlig pedagogik är enligt Hultqvist tidsaspekten 
viktig. Den osynliga pedagogiken fodrar mer tid på samma sätt som den fodrar mer 
material, större utrymme och flera lärare. I den meningen är den ”dyrare” än den synliga 
pedagogiken. Om förändringen däremot går från stark klassifikation och stark 
inramning till svag klassifikation och svag inramning medför detta enligt Bernstein 
problem med att förstå den underliggande koden, dvs. förmågan att uttyda reglerna och 
att avläsa klassifikationen. I Bernsteins kodbegrepp återfinns även det durkheimska 
klassifikationstänkandet. Elevernas framgångar resp. misslyckanden i skolan kan ses 
som resultat av deras förmåga eller brist på förmåga att förstå, eller om man så vill, att 
avkoda grammatiken för skolans klassifikation. Bernsteins resonemang om 
klassifikation och inramning avser inte enbart att förtydliga specifika drag hos olika slag 
av praktiker, inklusive den pedagogiska. Han använder också dessa begrepp för att 
förklara den utformning praktikerna får i relation till förändringar i arbetsdelningen i 
samhället. Med stark klassifikation och inramning utövas makt och kontroll tydligt, men 
när klassifikationen och inramningen är svaga så sker även maktutövningen och 
utövandet av kontroll i mer osynliga former. 

Sekundärutbildning med stark klassifikation och inramning, till skillnad från 
primärutbildningen med svag klassifikation och inramning, har länge varit uppbyggd 
utifrån principen om ämnesåtskillnad, en åtskillnad mellan ämnen som också upprättat 
gränser mellan olika lärare och mellan olika elever.  

Klassifikation och inramning har hos Bernstein utvecklas till en teori om makt och kontroll. Stark 

eller svag klassifikation har att göra med förhållandet mellan över- och underordnad. 

Förändringar i relationen mellan, låt säga, läraren och elev tyder på maktförskjutningar i det 

styrkemässiga förhållandet mellan över- och underordnad. Kontroll, som av Bernstein kommit 

att definieras med begreppet inramning, hänför sig direkt till själva undervisningen. Inramning 

avser den grad av kontroll som lärare och elever har över val, organisering och den takt med 

vilken kunskap förmedlas och mottages i den pedagogiska relationen.11 

Bernsteins idé om osynliga koder och osynlig pedagogik, som kräver av de 
skolanpassade eleverna att de kan genomskåda och anpassa sig till koderna och 
därigenom nå skolframgång, används också av Eva Österlind i hennes analys av eget 
arbete i skolan.12 Österlind menar att eget arbete – som oftast är svagt klassificerat och 
svagt inramat – också kan ses som en form av disciplinering genom frihet. Den duktiga 
eleven disciplinerar sig själv så att han eller hon på egen hand kontrollerar sin tid och är 
effektiv och målinriktad på det sätt undervisningen och läraren önskar. Österlind 
anknyter här till Michel Foucaults syn på den moderna disciplineringen. Förmågan att 

                                                

 

10  Hultqvist, E: Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella program. Stockholm, HLS 
Förlag. 2001. s. 26. 
11 Hultqvist, E: Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella program. Stockholm, HLS 
Förlag. 2001. s. 37. 
12 Eva Österlind :  
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förstå osynliga koder för innehållet i skolans undervisning och att anpassa sig till dem, 
kan också betraktas som en särskild slags tillgång som eleven utvecklar och som också 
innefattar ett särskilt förhållningssätt till skolan och skolarbetet. Detta kan beskrivas 
med hjälp av den franske sociologen Pierre Bourdieus sociologi. 

Bourdieus centrala begrepp 

Bourdieus centrala begrepp kan karaktäriseras som kultursociologiska och 
utbildningssociologiska. Under denna rubrik tar vi upp de Bourdieus kapitalbegrepp och 
hur det kan användas i ett utbildningsperspektiv. 

Bourdieu brukar tala om de sociala användningarna av utbildningssystemet. När han och hans 

medarbetare alltsedan de första utbildningssociologiska studierna under första hälften av 

sextiotalet ständigt återkommit till analysen av tillgänglig statistik över den sociala rekryteringen 

till utbildningssystemets olika nivåer, är det inte frågan om socialgruppsindelningar av det slag 

vi är vana vid. Vad de försöker komma åt är den roll utbildningsinstutionerna spelar i bestämda 

sociala gruppers reproduktion av sina ställningar i relation till andra grupper: i vilket slag av 

beroende de står till skolan, vilka utbildningslinjer och vilka skolor de frekventerar, dessa 

skolors karaktäristiska i form av etos, livsstil, lärarkårens sammansättning, etc., hur eleverna 

går där och vilka examina de förlänas.13  

Bourdieus undersökningar av kultur och utbildning visade hur sociala grupper och 
samhällsklasser förenas av en viss habitus, av gemensamma sätt att tänka och handla. 
En individs anpassning till den sociala världen sker genom en tillämpning av habitus, 
individens tillhörighet bestäms utifrån vilka moraliska värderingar, uppfostran, 
vänskapsband, klädval som blir naturliga. Habitus bestämmer också vilka sociala band 
individen tenderar att knyta, dvs, vilka sociala miljöer och nätverk hon tillhör, och utgör 
därem en grund för det Bourdieu kom att kalla ”socialt kapital”, enklast förklarat som 
”kontakter”. Habitus skapar därför en enhetlighet, en systematik i en bestämd social 
grupps livsstil.  

Enligt Bourdieu finns det två olika slags tillgångar som individer använder för att 
upprätthålla sin ställning i relation till varandra. Det kulturella kapitalet utgörs av den 
resurs det innebär att behärska samhällets dominerande kultur och innefattar som en 
underform utbildningskapital och en orienteringsförmåga inom denna erkända, 
dominerande kultur. Det kan medföra att individen får ett informationsförsprång och en 
möjlighet att hålla sig mer välinformerad om olika sociala fält än andra, vilket ökar 
möjligheterna att göra inträde och nå framgång inom olika sociala fält. Bourdieu menar 
att det dominerande språkbruket utgör ett kulturellt kapital i denna mening. I specifika 
samhällen erkänns ett visst symboliskt kapital som eftersträvansvärt. I moderna 
samhällen utgör den dominerande kulturen grunden för det symboliska kapital Bourdieu 
kallar ”kulturellt kapital”. 

                                                

 

13 Broady, D & Palme, M: Pierre Bourdieus Utbildningssociologi. Thuen, H & Vaage, S (red): Oppdragelse til det 
moderne. Oslo, Universitetsförlag. 1989. s. 203. 
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Det kulturella kapitalet finns också lagrat i institutioner: elitskolor, universitetsinstitutioner, 

akademier. Dessutom och viktigast: det kulturella kapitalet existerar i förkroppsligad form, som 

system av dispositioner (habitus, med Bourdieus term). Den som är välförsedd med kulturellt 

kapital vet att tala och att föra sig på rätt sätt, är allmänbildad och förtrogen med kulturella 

distinktioner, kan orientera sig i samhället, utbildningssystemet och kulturen – han (eller mindre 

ofta hon) är med andra ord i besittning av de dispositioner som ger utbildning i 

utbildningssystemet. Allt detta utgör sammantaget en kulturell förmåga som tycks vara den 

viktigaste förklaringen till de högre klassernas barn ständigt lyckas bäst i skolan.14 

Enligt Bourdieus sätt att se befolkas de kulturella områdena i samhället av människor 
och grupper som gjort specifika investeringar i kulturellt kapital. För att upprätthålla 
sina positioner har de utbildat sig tillräckligt länge och format sina dispositioner, sin 
habitus. Det kulturella kapitalet fungerar som kapital bara om det erkänns, om det finns 
marknader där det tillerkänns värde. 

Det ekonomiska kapitalet är baserat på främst olika former av materiella tillgångar, 
pengar. Människor för vilkas sociala positioner ekonomiskt kapital är viktigt har fått sin 
habitus formad av de villkor som gäller för reproduktionen av ekonomiskt kapital och 
ägande. Det finns dock andra tillgångar som vissa familjer är i besittning av och som 
bereder deras barn tillträde till högre banor inom utbildningssystemet, familjer som 
istället gjort investeringar i utbildning och har förtrogenhet med den legitima kulturen. 
Det innebär att de har en ökad möjlighet att lyckas placera sina barn på de mest 
prestigefulla utbildningarna.  

Ett viktigt begrepp i Bourdieus teori är habitus och som hjälper oss att analysera 
relationer mellan individers position i det sociala rummet och deras egna val, hur de 
positionerar sig själva. Habitus är en individs handlingspositioner, handlingsmönster 
som är inlärda och som leder till att individen gör vissa specifika val som tenderar att 
leda till att reproducera samhällets makthierarkier. Habitus skapar ett gemensamt sätt att 
se på omvärlden och sig själv. Den är också ett medel för att avgränsa sig från andra 
grupper. Habitus omfattar också en grupps, familjs eller individs förhållningssätt till 
skolan och utbildningssystemet i sin helhet. Det kulturella kapital en individ tar med sig 
till skolan påverkar möjligheterna att själv skaffa sig utbildningskapital genom att 
anpassa sig till skolans krav och igenkännas som en duktig elev. Ett exempel är de 
elever som bäst klarar eget arbete i Österlinds analys. Detta kan ske lättare för elever 
med ett starkt kulturellt kapital och en hållning till skolans arbete som gör att de snabbt 
förstår de osynliga koder som undervisningen bygger på och som möjliggör framgång. 
En skola kan ha fler eller färre elever med mycket kulturellt kapital och en därtill 
anpassa habitus. Detta leder oss in på nästa begrepp: skolkoder. 

                                                

 

14 Broady, D & Palme, M: Pierre Bourdieus Utbildningssociologi. Thuen, H & Vaage, S (red): Oppdragelse til det 
moderne. Oslo, Universitetsförlag. 1989. s. 199. 
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Skolkoder 

Skolans närsamhälle och dess kulturer medför att varje skola har sin historia och sina 
traditioner. Det som sker i skolan, sker med utgångspunkt och bakgrund i denna lokala 
tradition och historia. Det finns inte två skolor som har samma bakgrund. Gerhard 
Arfwedson och Lars Lundman menade att karakären av rekryteringen av eleverna till en 
skola tenderar att ställa lärarna inför likartade pedagogiska och sociala problem i skolan. 
Detta tenderar i sin tur att utveckla en gemensam uppfattning om hur man ska undervisa 
och vilken relation man har till eleverna. De benämner detta ”skolkod”. Denna är en 
form av attityd som rör uppträdande- och ordningsfrågor, men även den grundläggande 
hållningen till undervisningen och elever. Förändringar som nya läroplaner etc. kommer 
att tas emot och anpassas till skolan på ett sätt som påverkas av den rådande 
skolkoden.15  

Till skillnad från många andra arbetsplatser befinner sig skolan i en ständig 
förändringsprocess. Inför varje nytt läsår kommer nya kullar av elever, vilket innebär att 
lärarens roll och arbete aldrig är helt beständigt. En annan påverkansfaktor är att 
lärarkåren förändras på varje skola i större eller mindre omfattning. Även om lärarna på 
en skola samarbetar minimalt, så är de ändå i hög grad ömsesidigt beroende av varandra 
på ett påtagligt sätt. En dialog måste föras hos lärarna på skolan så att risken för att 
eleverna får dubbla budskap och utsätts för motsägelser minimeras. Om så inte sker så 
kan det få betydelse för både elever och lärares arbetssituation. 

Skolan är ju ett slags barometer på allt som händer i samhället – nästan allt som händer ger 

förr eller senare utslag här hos oss16 

Dessa kontinuerliga förändringar påverkar skolorna, skolkoden kan förändras, samtidigt 
som den i sin tur påverkar hur dessa förändringar uppfattas på skolan.   

Skolan liksom samhället jobbar mycket med integrering av olika slag, ett av målen med 
integrering i skolan är att kunna erbjuda alla elever samma möjligheter till likvärdig 
utbildning. Peder Haug menar att det finns ”inkluderande integrering” som innebär att 
undervisningen sker inom den klass som eleven tillhör, utan att prestationssvaga elever 
slussas ut utanför klassen och där anpassningen till varje elevs unika förutsättningar 
sker. I en ”segregerande integrering” däremot, till skillnad från i den inkluderande, 
anpassas inte undervisningen till alla elevers behov, utan man skapar kompensatoriska 
lösningar som består i att svaga elever istället får extraundervisning. Enligt Haug är 
denna mer odemokratiskt genom att elever som saknar vissa förutsättningar och inte har 
samma prestationsförmåga som andra kan få svårt att tillgodogöra sig undervisningen 
och at bli delaktiga i den.17 

                                                

 

15 Arfwedson, G & Arfwedson, G: Arbete i lag och grupp, Del 1, Skoltradition och skolkoder. Stockholm, Almqvist 
& Wiksell. 1992.  
16 Arfwedson, G & Lundman, L: Skolpersonal och skolkoder, Om arbetsplatser i förändring. Stockholm, Liber 
Utbildningsförlaget. 1984. s. 251 
17  Hultqvist, Elisabeth: Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella program. 
Stockholm, HLS Förlag. 2001. Se också Peder Haug, Specialpedagogiskt dilemma. 
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Undervisningens ramfaktorer 

Avregleringen och decentraliseringen inom skolväsendet har inneburit att det har funnits 
ökat utrymme att ordna alternativ undervisning, både i inomhus- och utomhusmiljö. På 
senare år så har den traditionella katederundervisningen blivit mer sällsynt i skolan. I 
dag sker mer arbete enskilt eller i grupp och läraren fungerar ofta mer som ett bollplank 
och en handledare.  Rune Romhed menar att lärarnas roll har förändrats på grund av 
marknadiseringen av skolan. De tvingas konkurrera om lönepotter (medför individuell 
löneförhandling) och utbildningskonsumenter (elever) på ett sätt som tidigare varit 
främmande i skolans värld. Den ökade skolprofileringen gör att även rektorer, likt 
företagsledare, tvingas jaga affärsidéer och minska kostnader för att vinna 
marknadsandelar. Enligt Romhed innebär detta en risk för att skolan blir alltför 
resultatstyrd. Värdegrunden i skolan ersätts av ett affärstänkande som gör att 
humanismen i skolan minskar och eleverna inte får den individuella uppmärksamhet 
som de behöver.18 Sett ur Bernsteins perspektiv har denna förändring beskrivits av 
andra: 

Med stöd av Basil Bernsteins inramningsbegrepp menade Lindblad och Sahlström att eleverna 

idag har större inflytande över sitt arbete, men enbart i procedural mening. De har fortfarande 

föga att säga till om när det gäller vad de skall göra och kriterierna för bedömning av deras 

prestationer. 19 

Det kan också innebära att elever som stöter på problem blir lotsade genom – eller förbi 
– svårigheter de möter i undervisningen. Lotsning är ett begrepp som uppstod inom den 
s.k. ramfaktorteorin. När ramfaktorerna tid och antal elever samverkar så att läraren av 
tidsskäl inte kan ägna tillräckligt med tid åt att hjälpa en elev att förstå till exempel ett 
matematiktal, bryter läraren ned uppgiften i små beståndsdelar som var och en är lätta 
att lösa för eleven, men utan att eleven förstår helheten och själv kan lösa uppgiften. På 
så sätt lotsas eleven förbi problemet.20 I ramfaktorteorins perspektiv är all undervisning 
”inramad” av ett antal faktorer som klasstorlek, tiden som står till förfogande, 
läroplanens krav, vilka inte direkt bestämmer vad som sker i undervisningen men 
däremot indirekt påverkar detta. Ramfaktorerna gör det mer eller mindre sannolikt att 
vissa saker händer eller inte händer.21 Ämnesintegration i undervisningen kan betraktas 
också ur detta perspektiv. Den måste ta hänsyn till olika ramfaktorer. Om man som 
ramfaktorer räknar också lärarnas hållningar och undervisningsstilar, samt elevernas 
olika förmåga att anpassa sig till den ämnesintegrerade undervisningen, är dessa 
ramfaktorer uppenbarligen viktiga för vad som sker i detta slags undervisning.22 

                                                

 

18 Alexandersson, N: Styrning på villovägar. Lund, studentlitteratur. 1999. s. 75 - 135 
19 Broady, D & Lindblad, S: Pedagogisk forskning i Sverige, Årg 4, nr1. På återbesök i ramfaktorteorin. 1999. s. 2 
20  Lindblad, S & Linde, G & Naeslund, L: Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. Pedagogisk Forskning i Sverige. 
1999, ÅRG 4, NR 1, s. 93-109, ISSN 1401-6788 
21 Ibid. 
22 Mikael Palme har utvecklat denna tanke i texten Formulated and implemented curriculum (mimeo), LHS, 2004 
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Problemformulering 

Syfte 

Syftet med vår undersökning är att få en klarare bild av vad lärare som jobbar i en 
uttalat ämnesintegrerad skola ser för för- och nackdelar med en sådan undervisning och 
hur deras syn på ämnesintegration förhåller sig till Bernsteins begrepp osynlig 
pedagogik. Vi vill också undersöka om lärarna ser ett samband mellan en skolprofil som 
betonar ämnesintegration och en den sociala karaktären hos elevrekryteringen till 
skolan. Möjligheten finns att rekrytering av elever från en viss social bakgrund styr hur 
skolkoderna ser ut och de utvecklas. 

Frågeställningar 

Utifrån ovan nämnda syftet med vår studie har vi formulerat i några mer precisa 
forskningsfrågor eller frågeställningar: 

 

Hur lyder lärarnas beskrivning av den ämnesintegrerade undervisningen på den 
utvalda skolan? 

 

Vilket samband ser lärare mellan elevers bakgrund och ämnesintegrerad 
undervisning? 

 

Ser lärarna några svårigheter med ämnesintegrerad undervisning i relation till 
elevernas habitus? 
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Metod 

Metod 

Vi har valt att skriva vårt arbete ur ett lärarperspektiv. Vi har använt oss av ”habitus” 
som centralt begrepp i studien och vi har som underperspektiv till habitusbegreppet 
vidare arbetat med begreppen ”klassifikation” och ”inramning”, Bordieus begrepp 
”kulturellt kapital”, begreppet ”skolkod” och till ramfaktorteorins begrepp 
”ramfaktorer”. Med undantag av det sista, går dessa begrepp att knyta an till 
habitusbegreppet och anger aspekter av detta på ett sätt som ger det mer djup. Vi 
genomförde elva intervjuer med lärare från en grundskola belägen i Stockholm. Vi ville 
intervjua lärare av båda könen för att få med skillnader i tankarna mellan män och 
kvinnor om de frågor vi tog upp. Alla intervjuer var enskilda och gjorda i samband med 
lektionstillfällen. Medan undervisningen pågick intervjuades lärarna. Det var ingen 
medveten strategi eller ett krav från vår sida, utan ett önskemål från lärarna som inte 
kunde komma ifrån undervisningen för att låta sig intervjuas. Samtliga intervjuer 
spelades in på band. Att vi valde just intervjun som undersökningsverktyg beror främst 
på att vi ville göra en kvalitativ studie där lärarna fick tid och möjlighet att utveckla sina 
svar.  

Intervjuerna blev därigenom mer av ett samtal där vi kunde ta upp de teman som ingick 
i våra frågeställningar. Vi hade hjälp av boken Den kvalitativa forskningsintervjun av 
Steinar Kvale när vi strukturerade våra intervjuer. Vi hade boken som underlag för hur 
vi lade upp intervjuerna men vi följde inte slaviskt Kvales sju steg (tematisering, 
planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering.) i intervjuprocessen. 
De lärare som är intervjuade är anonyma i texten och anonymiteten hos dem har varit 
viktig för oss ur etisk synpunkt. 

Urval 

Denna undersökning är utförd i Stockholm på en skola som har en uttalad 
ämnesintegrerad profil. Antalet kommunala och fristående skolor i Stockholmsområdet 
är stort och detta medför att konkurrensen är hög när det gäller elevrekryteringen.  
Elevernas sociala bakgrund har stor betydelse för vilken skola de väljer att söka sig till. 
Detta gäller inte i lika hög grad i grundskolan som när det gäller val till 
gymnasieskolan. Rekryteringsområdet till den skola som vår undersökning är utförd på 
utgörs av ett välbärgat område i Stockholm. Det innebär att större delen eleverna i sina 
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familjer har ett högre ekonomiskt och kulturellt kapital än genomsnittet.23 Vi hade 
tidigare inte varit i kontakt med skolan där vår undersökning genomfördes. På grund av 
att vi ville ha en skola som profilerade sig med ämnesintegrering medförde det att vi 
fick lägga ner tid för att hitta en lämplig skola där undersökningen kunde genomföras. 
På grund av att vi ville ha en skola som profilerade sig med ämnesintegrering. Valet av 
de lärare som vi intervjuade gjordes av den aktuella skolans rektor, detta på grund av att 
vi inte kände någon lärare sedan tidigare. 

Förundersökning 

Vi genomförde en pilotintervju för att förbereda oss inför vår undersökning. Vi gjorde 
intervjun med en bekant som är idrotts och samhällskunskapslärare i år 4-9. Vi 
samtalade kring vårt ämne i ca 40 minuter för att få idéer på hur vi skulle organisera 
intervjun och vilka frågor vi skulle ställa. Han belyste vikten av ett fungerande arbetslag 
för att kunna bedriva ämnesintegrerad undervisning. Oavsett hur man bedriver 
undervisningen måste man se till elevens behov hävdade han. Han menade att det är 
lättare som elev att dölja om man har problem i något ämne när man bedriver 
ämnesintegrerad undervisning och därför är det viktigt att ha kontinuerliga 
uppföljningar av vad eleven kan för att undvika att vissa elever inte når 
uppnåendemålen. Samtalet hjälpte oss att strukturera våra intervjuer och medförde att vi 
kände oss väl förberedda när det var tid för de riktiga intervjuerna.  

Etiska riktlinjer 

Innan vi gjorde intervjuerna ville vi informera oss om de etiska överväganden som bör 
göras i samband med intervjuer. Vi läste om ämnet i Steinar Kvales bok. Han nämner 
där tre etiska riktlinjer för forskning om människor. Dessa riktlinjer är: Informerat 
samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.24 

Informerat samtycke innebar att vi i god tid inför intervjutillfället informerade de lärare 
vi skulle intervjua om undersökningens syfte och hur undersökningen är upplagd. Även 
skolans rektor var informerad om undersökningens syfte och upplägg. 
Konfidentialitetskravet tillgodosedde vi genom att informera de intervjuade lärarna att 
de kommer att vara anonyma i det slutliga arbetet. Vi nämner ej heller skolans namn i 
arbetet, detta för att ytterliggare värna om konfidentialiteten. Vi hade även de eventuella 
konsekvenser som de intervjuade kunde komma att stöta på efter intervjun i åtanke. Vi 

                                                

 

23 http://www.scb.se/templates/pressinfo____159310.asp 
24 Kvale, S: Den kvalitativa forskningsintervjun, Etiska frågor i intervjuundersökningar. Lund, studentlitteratur. 
1997. s. 104-111 

http://www.scb.se/templates/pressinfo____159310.asp
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tänkte därför på hur vi skulle ställa följdfrågorna för att inte framställa de intervjuade 
lärarna i dålig dager och att de inte skulle säga saker som de sen kommer att ångra.25 

Reflektion över metoden 

Urvalet 

Vi ville intervjua lärare som arbetade i en skola med uttalat ämnesintegrerad profilering. 
Vi tog kontakt med rektorn på en sådan skola och hon hjälpte oss att ta fram lärare för 
våra intervjuer. Skolans utbildningsfilosofi är baserad på en ämnesintegrerad 
undervisning i vilken lärarna är mentorer istället för traditionella klasslärare. Vi ville 
också intervjua både kvinnliga och manliga lärare. Detta för att se om de eventuellt 
fanns några skillnader ur ett könsperspektiv. Resultatet av urvalet föll väl ut. Lärarna 
var lätta att intervjua och de hade ofta divergerande svar på våra frågor.  Från början 
hade vi svårt att få ett tillräckligt med intervjuer för att få en bra grund till våra 
slutsatser, men vi fick till slut göra tillräckligt många intervjuer (11 st, lärare från en F-9 
skola och en av de intervjuade jobbade delvis administrativt) och vi anser att de intervjuer 
som genomfördes var rika till sitt innehåll. 

Förundersökningen 

En slutsats som vi drar av förundersökningen är att de skulle ha varit en fördel om vi 
hade intervjuat en person som jobbade på en ämnesintegrerad skola i vår pilotintervju. 
Då hade vi i ännu högre grad fått idéer om intervjufrågor. Pilotinervjun var ändå 
givande på så sätt att vi fick uppslag om arbetslagens betydelse för en ämnesintegrerad 
undervisning.  

Intervjumetoden 

Vi är medvetna om att det finns en problematik när man intervjuar personer som 
befinner sig i en verksamhet. När man ska besvara frågor rörande förhållanden på den 
arbetsplats man befinner sig på, svarar man väsentligt mycket mer positivt än när man 
besvarar frågor om arbetsplatser i allmänhet. En viktig aspekt som man måste se till är 
att de personer man intervjuar har en solidaritet med skolan, arbetskamraterna och 
eleverna. Därför var det viktigt att vi som intervjuade ingav förtroende och informerade 
om de etniska riktlinjerna som vi följde. Om man istället för intervju använder sig av en 
enkätundersökning, kan man minska antalet solidaritetspräglade svar.26  

                                                

 

25  Kvale, S: Den kvalitativa forskningsintervjun, Etiska frågor i intervjuundersökningar. Lund, studentlitteratur. 
1997. s. 104-111 
26 Arfwedson, G & Lundman, L: Skolpersonal och skolkoder, om arbetsplatser i förändring. Stockholm, Liber 
Utbildningsförlaget 1984. s. 245. 
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Resultat 

Skolans arbetsmetoder 

I analysen utgår vi från våra frågeställningar och den information som intervjuerna har 
givit.  

Undervisningen i den skola vi besökte sker med fokus på ämnesintegrering. 
Undervisningen baseras på projektarbeten. Dessa projekt får skolorna från centralt håll 
och är standardiserade, vilket innebär att alla skolor inom koncernen får likadana 
projekt att arbeta med. Vad skolan sedan gör av projekten bestämmer pedagogerna på 
respektive skola. Ämneslagen på den skola som vi har besökt är ämnesintegrerade och 
de jobbar gemensamt fram en plan för hur de olika projekten ska genomföras. Man går 
igenom de olika målen som projektet ska innehålla och utefter dem planeras 
föreläsningar och workshops kring godkändmålen. Ett läsår består av sex perioder med 
projekt, men exakt när ett projekt inträffar under läsåret bestämmer varje enskild skola. 
Projekten pågår i två veckor och för att klara av dessa är ämnesintegrering ett måste. 
Därefter följer en ämnesperiod, vilken beror på vilken inriktning projektet har. I 
ämnesperioden fördjupar eleverna sig i uppnåendemålen som de tillsammans med 
läraren har definierat. Om någon eller några elever har visat att de inte förstått kan de få 
en ytterligare fördjupning i just det ämnet. Detta gäller i synnerhet för årskurs nio som 
ska ha slutbetyg och där eleven måste visa en fördjupad analytisk förmåga för att förstå 
samband och hur olika kunskapsmoment hänger ihop. Skillnaden mellan godkändmål 
och uppnåendemål är att godkändmålen är fastställda mål medan uppnåendemålen kan 
variera från elev till elev. Uppnåendemålen är steg på vägen mot godkändmålen. 

Vad gäller lärarens roll i den ämnesintegrerade undervisningen ska denne kunna hjälpa 
eleverna att skapa samband över ämnesgränserna. Under projektperioden när eleverna 
jobbar självständigt blir lärarens roll mer av en handledare/mentor. En matematiklärare 
ska till exempel kunna hjälpa en elev med ett problem som gäller samhällskunskap. 

Presentation av intervjumaterialet 

Vi har valt att sammanfatta intervjuerna under specifika rubriker. Detta för att det ska 
bli lättöverskådligt samt att det har medfört att vi har kunnat göra fler intervjuer. Fler 
intervjuer har vi kunnat göra tack vare att sammanfattning av intervjumaterialet är 
mindre tidskrävande än transkriberingar. Vi anser att vi vinner i både kvalitet och 
kvantitet på detta sätt. 
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För att göra det överskådligare att se vad respektive lärare svarar så har vi namngett 
dem med fiktiva namn. Här följer en presentation av lärarna som medverkade i 
intervjuerna: 

Anders – Lärare i Matematik/No för äldre åldrar 

Anna – Lärare i Svenska/Engelska för äldre åldrar 

Bengt – Lärare i Samhällskunskap för äldre åldrar 

Britta – Lärare för yngre åldrar, jobbar numera administrativt på expeditionen 

Camilla – Förskollärare 

Carl – Idrottslärare 

Diana – Förskollärare 

David – Lärare i samhällsorienterade ämnen F-6 

Eva – Lärare i Spanska  

Erik – Lärare i datakunskap samt IT ansvarig 

Frida – Lärare i Matematik/Svenska mot yngre åldrar    

Vad ser lärarna som för- och nackdelar med ämnesintegrering 

Vi bad lärarna beskriva hur undervisningen ser ut på skolan för att se om alla lärarna har 
samma bild av verksamheten. Ett läsår är indelat i sex perioder och i varje period ingår 
ett projekt och en ämnesperiod som har anknytning till projektet. Skolan arbete är 
inriktat mot tre specifika delar som varje elev under sin tid där jobbar med och dessa 
delar är personligutveckling, lära med att lära (bl.a. vilka inlärningsstilar som passar 
eleven) och kunskapsdel. Projekten kommer till skolan från centralt håll, lärarna gör en 
planering tillsammans i arbetslaget för hur de ska arbeta. Enligt t.ex. Anna och Bengt så 
kan projektens innehåll och tiden de ligger på i läsåret variera mellan olika skolor inom 
koncernen. Vi fick också veta att projekten är uppdelade antingen i NO- eller SO- 
projekt vilket innebär att projekten i dessa fall har NO eller SO huvudspår och andra 
ämnen som matematik, svenska, engelska och moderna språk ingår i dessa. Lärarna 
planerar utefter målen som eleverna ska uppnå, föreläsningar och workshops (Elever går 
till olika stationer som är specialiserade på ett visst ämne för att få hjälp och 
vägledning). För att klara av projekten krävs det att man jobbar ämnesintegrerande. Vi 
undrade då om man fick med alla ämnen i projekten och de flesta av lärarna ansåg det. 
Eva sa dock att moderna språk som tyska, franska och spanska ligger utanför projekten. 
I intervjun med Britta, fick vi veta att det var flera ämnen som enligt henne inte ingick i 
projekten (matematik, engelska, idrott, hemkunskap och slöjd), vissa av dem 
integrerades ihop med varandra men hölls utanför projekten. De andra lärarna är 
troligtvis medvetna om det också men är mer restriktiva och vill framföra en så bra bild 
som möjligt av skolan. De känner en viss skyldighet till sin arbetsgivare och sina 
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kollegor, en vi mot dom mentalitet. Som anställd på skolan vill man värna om de 
arbetssätt och kulturer som finns på skolan och på så vis förekomma eventuell kritik 
från kommunala skolor mot det arbetssätt som är uttalat på sin skola. 

På skolan har man nu också försökt att arbeta mera åldersintegrerat. David som tog upp 
detta menar att han tror att det kan vara bra för den personliga utvecklingen hos 
eleverna. Grupperna bildas utifrån kunskapsmål, social mognad och det är också viktigt 
att eleverna hamnar i grupper där de kan ta till sig mest kunskap. Detta innebär att om 
tex. en elev i årskurs sex skulle vilja prova på att redovisa för några äldre elever så är 
det möjligt. Detta medför att eleverna till en viss del nivågrupperas, de utgår från 
elevens förmåga och skapar grupper där eleverna kan utvecklas i bästa takt. Det blir en 
starkare individanpassad undervisning. David påpekar åter igen att:  

vi lägger ned mycket arbete på att göra de här grupperna så att dom ska vara så stimulerande 

och dynamiska som möjligt för eleverna  

Skolan har, enligt de lärare vi har intervjua, som mål med arbetssättet som bedrivs att 
eleverna inte ska behöva ha några läxor. Eget arbete innebär att eleverna jobbar fritt i 
med sina projekt och med de ämnen som de behöver. Det är även möjligt för eleverna 
att jobba med ämnen som de ligger lite efter i för att kunna nå uppnåendemålen. Eget 
arbete som ligger schemalagt varje dag ska fungera även som läxläsning. Eleverna går i 
skolan från 08.30 till 15.00 varje dag utom fredagar då slutar de 14.00. Lärarna anser att 
detta hjälper eleverna, speciellt de som inte har föräldrar som kan hjälpa till med 
läxorna får då en möjlighet att få hjälp av lärarna 

Alla lärare är överens om att ämnesintegrering medför att eleverna lättare kan se 
helheten av att många ämnen hänger i hopp och att man i arbetslivet inte särskiljer 
ämnena ifrån varandra. Lärarna menar att eleverna får en bättre förberedelse för högre 
utbildning och arbetslivet, men på samma gång säger en av lärarna:  

att det bästa är om man kan ha någon sorts blandning av traditionell katederundervisning och 

ämnesövergripande, detta för att kunna tillgodose alla elevers behov.  

Carl och Frida menar att det som är viktigt är att eleverna får vara med och driva sina 
egna läroprocesser. Genom detta anser läraren att eleverna lär sig ta ett större ansvar för 
sina egna studier och blir mer förberedda för högre studier. Britta som arbetar lite mer 
administrativt anser att elever med olika problem som DAMP, ADHD och Dyslexi ofta 
har det lättare på den här skolan än i en kommunal skola.  

Flertalet av lärarna framförde inte någon större kritik mot att arbeta ämnesintegrerat, det 
hade vi inte heller väntat oss. Diana och Erik kunde ändå se några små problem.

 

De 
menade att en del elever sökte sig till (andra) ämnesintegrerade  skolor för att de har 
problem med struktur och ordning. De tror att det ska fungera bättre här på grund av att 
det kan uppfattas som mycket friare och lugnare, det finns då en risk att de inte tar det 
ansvar som krävs och de kommer efter. 

Anders tycker att det fungerar väldigt bra för eleverna med ämnesintegrering, men tror 
också att det finns en del elever som kan tycka att det är ganska frustrerande. För här 
tvingas eleverna att tänka ämnesövergripande och det kan vara svårt att se helheten. Han 
hävdar också att en nackdel kan vara att en del elever uppfattar att de saknar rena 
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ämneskunskaper i förhållande till en kommunal skola där man har fler kurser i varje 
ämne. En annan nackdel är att en del elever kan ha svårt att urskilja ämnena ifrån 
varandra och då inte riktigt vet vad som är vad. Det kan tyckas vara poängen med 
ämnesintegrerad undervisning men kan bli ett problem när eleverna kommer upp i 
gymnasiet och eventuellt ska ha traditionell undervisning. 

Elever med koncentrationssvårigheter 

När vi kom in på ämnet elever med koncentrationssvårigheter så märktes det att friheten 
och valmöjligheten för eleverna minskade. David som arbetar som lärare i 
samhällsorienterade ämnen beskrev ett litet rum som de kunde använda för att erbjuda 
elever med koncentrationssvårigheter en lugnare miljö. Han ansåg att som lärare är man 
tvungen att försöka skapa en stimulerande miljö åt elever som har svårt att sitta stilla 
eller de som inte klarar av att ta det mått av egna

 

t ansvar som krävs i det egna

 

eget 
arbetet. 

Britta, Eva och Anders pratar också om att anpassa miljön till elevernas behov, de 
elever som behöver tysta runt omkring sig kan få möjlighet att sitta avskilt eller låna 
hörselkåpor för att kunna koncentrera sig.  Andra åtgärder som lärarna tog upp var att 
låta eleven jobba i små grupper om ca 4 elever i kortare arbetspass med tätare raster, 
anpassat läromedel eller studiebesök.  

Anna anser att det är väldigt sällsynt med elever som har svårt att koncentrera sig, men 
hon förstår att det kan se ut som att det är kaos under eget arbete för utomstående. Hon 
försöker försvara oredan utan att vi har påpekat något och det kan ses som att hon är 
rädd för att vi ska få en negativ bild av skolan. Vi fick en känsla av att de var vana att få 
kritik för att det var en kontinuerlig rörelse på eleverna under eget arbete och att det 
hände att de fick lov att försvara arbetssättet för nya elevers föräldrar.  

Jämförelser med en traditionell skola 

Tre av de intervjuade lärarna (Eva, Anna och Bengt) jämförde sina tidigare erfarenheter 
från en traditionell kommunal skola. De tydligaste skillnaderna enlig dem var hur 
undervisningen bedrivs, hur lärarens roll ser ut, informationsflödet till hemmet och hur 
den inre skolmiljön är uppbyggd.  

Anna påpekar den betydelse som den öppna miljön har för att kunna bedriva 
undervisningen på det sätt som tidigare nämnts. Den traditionella skolans långa 
korridorer och åtskilda klassrum skapar svårigheter för ett naturligt bedriva 
ämnesintegrerad undervisning. De öppna planlösningarna på skolan där intervjuerna har 
genomförts menar hon bidrar till ökade förutsättningar för ämnesintegrerad 
undervisning.  

Eva och Bengt lyfter fram skillnaderna på lärarens roll mellan de olika skolorna. Genom 
att den traditionella klassrumsundervisningen försvinner medför det att lärarnas roll allt 
mer övergår till att vara mentorer och handledare. Lärarna har inte fasta raster på samma 
sätt som i den traditionella skolan, det medför att det alltid finns mer än en lärare med 
eleverna. Men även när lärarna har rast i personalrummet så har de möjlighet att se vad 
eleverna gör i korridoren eftersom skolan har inglasat personalrum av just den 
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anledningen. På detta sätt kan eventuella bråk mellan elever på rasterna stävjas i ett 
initialt skede. 

Alla tre lärare är överens om att informationsflödet till elevernas föräldrar är rikligare än 
i en traditionell skola. Deras erfarenheter av informationen till föräldrarna på den 
traditionella skolan var att det skickades ett veckobrev en gång i veckan, på den skola 
där de arbetar nu så skickar lärarna mejl angående elevernas arbete och utveckling minst 
2-3 gången i veckan. Detta gör att föräldrarna får en ökad insyn i hur eleverna ligger till 
i olika ämnen. Och de slipper vänta till de utvecklingssamtal som äger rum en gång per 
termin på traditionella skolor, något som uppskattas av både föräldrar och elever i de 
flesta fall.    

Elevrekrytering 

Britta som arbetar administrativt ger en förklarande bild under intervjun av hur 
rekryteringen till skolan går till. Hon säger att de flesta eleverna kommer från 
närområdet, för de elever som har längst resa till skolan kan det röra sig om en bussresa 
på 30 minuter. Enligt Bourdieu formas skolans koder och kultur efter det kulturella 
kapital som eleverna tar med sig in i skolan. Ungefär 50% av de elever som söker sig 
till skolan gör det på grund av skolans profil. Många av eleverna har blivit placerade av 
sina föräldrar i tidig ålder på skolan och Frida ser det som att de gör ett aktivt val att 
stanna kvar. Det kommer även många elever i årskurs sex och sju som känner att det 
inte har fungerat i vanlig kommunal skola, och då är det frågan om de söker sig hit eller 
bort från något annat menar Frida. Flera av de lärare vi intervjuat tror att det är den 
svagare inramningen och klassifikationen, dvs. som uppfattas som ett friare arbetssätt, 
som lockar eleverna. Ser man de ur Bernsteins inramningsbegrepp så är inramningen 
och klassifikationen till viss del starkare än i en kommunal skola. Britta menar att nu 
när skolan har funnits i några år så börjar man se att antalet syskon börjat öka på skolan 
men det kan även bero på att det finns en speciell kö för syskon när de söker till skolan. 
Anna säger att många av eleverna kommer från hem med en stabil ekonomisk grund och 
det beror på att skolan är belägen just i ett sådant område.   
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Analys 

Undervisningen 

Undervisningen på skolan blir i en mening mer individanpassad genom projekten som 
eleverna har en viss frihet att forma själva. De elever som har svårt att tillgodogöra sig 
den kunskap som de behöver för att nå målen får då hjälp av sin mentor. Tillsammans 
ser man igenom elevens handlingsplan som består av tre delar: personligutveckling, lära 
med att lära och kunskapsdel. Vilken eller vilka av de olika delarna eleven måste jobba 
mera med beror på vilka problem eleven har. 

Intervjuerna visar att när elever stöter på problem i sin inlärning, går undervisningen 
från en svag klassifikation och inramning till en stark klassifikation och inramning. 

Om det är någon elev som har svårt att sitta still eller inte orkar läsa en bok, så får man försöka 

att rigga en annan miljö till den eleven. Då har vi ett litet rum som man kan stänga till där vi 

brukar samla elever som har svårt att koncentrera sig med en lärare.27 

Arbetet fokuseras på att komma förbi inlärningshindret och på att gå vidare i projektet 
eller till nästa projekt. Detta kan ses som att lärarna lotsar eleverna igenom och förbi de 
hinder de stöter på under vägens gång. Pedagogiken blir i Bernsteins mening synlig. I 
motsats till den osynliga pedagogik med svag klassificering och inramning som bedrivs 
till vardags på den här skolan.  

Är det så att när en elev har svårt att koncentrera sig, finns det att döma av intervjuerna 
olika alternativ för hur lärarna hjälper eleven på traven. Denna hjälp kan ske genom att 
erbjuda eleven avskildhet, hörselkåpor, kortare arbetspass med tätare pauser eller ett 
anpassat läromedel, eller liknande.  

De nackdelar som lärarna ser med ämnesintegrering är att för vissa elever kan det vara 
svårt att urskilja ämnena från varandra. Det kan kännas frustrerande och oroväckande 
för eleverna och föräldrarna för att eleverna inte ska nå det olika ämnes målen i årskurs 
9. Eleverna uppfattar att de saknar rena ämneskunskaper i förhållande till eleverna på en 
kommunalskola där undervisningen sker mer ämnesåtskilt.  

Den enda nackdelen är att de (eleverna) har svårt att urskilja ämnena från varandra och då inte 

riktigt vet vad som är vad. Men det kan man ju även se som en fördel då det är så verkligheten 

ser ut.28 

De pedagogiska former för stöd som de intervjuade lärarna beskriver för svaga elever 
kan ses som att den medför att det blir en segregerad integrering på skolan i Haugs 
mening. De svaga eleverna behandlas som en grupp utanför den grupp av elever som 
                                                

 

27  Intervju med David, lärare i samhällsorienterande ämnen åk f-6 den 20 November 2006  

28  Intervju med Anders, lärare i Matematik/NO för äldre åldrar den 20 November 2006 
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klarar att hantera den individualiserade och ämnesintegrerade undervisningsformen. De 
kan fysiskt skiljas från de andra eleverna och de får använda sig av mindre krävande 
läromedel eller uppgifter. Haug menar att den segregerande integreringen är 
odemokratisk för eleven och klassen som helhet. Genom att elever som saknar 
förutsättningar att själva leta upp och tillgodose sig information som krävs för att nå det 
mål som finns i skolan, ändå tvingas arbeta på detta sätt, anpassas inte undervisningen 
till deras behov och de särbehandlas. En följd av en segregerande integrering kan vara 
att den hindrar eleverna från att skapa en grund att stå på som vuxen i samhällslivet.29 

Men kontexten är fortfarande välbärgad medelklass. 

Genom det fria ansvaret som eleverna har och möjligheten att skapa sina egna 
handlingsplaner, kommer elevinflytandet in naturligt i skolan och undervisningen. 
Handlingsplanerna är enligt lärarna till för att eleverna ska vara medvetna om vad de 
behöver jobba med för att nå målen. Lärarna nämner också att den klassiska 
klassrumsundervisningen inte finns på samma sätt som i många kommunala skolor och 
istället håller lärarna ibland föreläsningar som komplement till den individualiserade 
undervisningen. Samtidigt tycks de medvetna om att den svaga klassifikation och 
inramning som det individualiserade och ämnesintegrerade arbetssättet medför inte 
fungerar så väl för alla elever. När de beskriver hur de pedagogiskt hanterar detta 
problem, tycks de säga att de övergår till en stark klassifikation och en stark inramning, 
vilket är motsatsen till den pedagogik de själva förespråkar.  

Samband mellan elevernas habitus och 
svårigheter att arbeta ämnesintegrerat.  

Svårigheterna som lärarna ser med ämnesintegrerad undervisning är dock inte många 
och det är fem av elva lärare som nämner att det finns problem. Enligt dessa lärare rör 
det sig mycket om koncentrationssvårigheter. Det finns även elever som bara sitter och 
ser ut som de jobbar. I lärarnas svar på våra frågor om detta, tycks lärarna se detta som 
individuella svagheter eller oförmågor hos eleverna. Deras svar antyder inte att de ser 
ett samband mellan elevernas oförmåga att svara mot den ämnesintegrerade och 
individualiserade pedagogikens krav och elevernas bakgrund, med andra ord inte med 
det Bourdieu skulle kalla habitus. Dvs. lärarna ser ingen koppling mellan elevernas 
habitus i Bourdieus mening och deras misslyckande i den ämnesintegrerade 
undervisningen. 

Från intervjuerna framgår det att det finns en stor del av eleverna som söker sig aktivt 
till skolan. Det finns även elever som blev placerade i förskolan av sina föräldrar när 
skolan öppnade 1998 och som gör ett aktivt val genom att stanna kvar i skolan. Antalet 
syskon som kommer till skolan börjar öka och det beror på att skolan trots att den är 

                                                

 

29  Hultqvist, E: Segregerande integrering. En studie av gymnasieskolans individuella program. Stockholm, HLS 
Förlag. 2001 s. 191-192 
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relativt ny har funnits i ett antal år. Specifikt i årskurs sex och sju kommer väldigt 
många elever från andra skolor där de känner att undervisningen inte passar dem. 
Rekommendationer från elever som redan går på skolan är av stor betydelse för 
rekryteringen. Dessa nya elever vet dock inte alltid vad utbildningen på vad skolan i 
fokus står för. De kontrasterar mot de elever som hittat utbildningen på Internet eller 
annat sätt och söker sig till skolan specifikt för att den bedriver en ämnesintegrerad 
undervisning. Anna nämner under intervjun att skolans läge medför att många av 
eleverna kommer från familjer med stabil ekonomisk grund att stå på, men påpekar att 
detta är inget som gäller deras skola som helhet. 

I takt med att föräldrarnas krav på att få en ökad insyn i sina barns skolarbete och 
vardag så dras de till den typ av skola som erbjuder den ökade kontakten mellan skola 
och hem. Tryggheten för sina barn tycks även vara en faktor som har stor betydelse när 
föräldrar väljer en skola med ökad öppenhet både vad gäller information samt i skolans 
miljöer. Att traditionella skolor inte kan marknadsföra sig på det sätt som friskolor 
spelar givetvis en betydande roll när det gäller elevrekrytering. Vi ser därför nu en ökad 
profilering hos kommunala skolor inom olika områden. Det är deras chans att kunna 
rekrytera elever och på sikt ta tillbaka elever som kanske har valt friskolor av den 
anledning som tidigare beskrivits. 

En analys man kan göra av detta är att profileringen av de kommunala skolorna kommer 
att öka ytterliggare för att ha möjlighet att konkurrera med friskolorna och deras riktade 
marknadsföring. Ett annat argument som vi sett hos de kommunala skolorna är att de ser 
den ekonomiska aspekten som betydande. En kommunal skola kan inte gå i konkurs och 
detta argument verkar bli ett av ledorden för den kommunala skola i den ökade 
konkurrensen om eleverna. 

Vår slutsats vad gäller att de intervjuade lärarna inte ser ett samband mellan 
elevrekryteringens sociala karaktär och pedagogikens fruktbarhet, är att när elever har 
svårt att anpassa sig till det ämnesintegrerade arbetssättet, uppfattar de detta som 
indivivuella svårigheter dessa elever har, men inte som relaterat till elevernas habitus 
och kulturella kapital. 
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Diskussion 

Man kan säga att rekryteringen från bland annat närområdet, genom rekommendationer 
av elever och syskon till elever som redan går på skolan, skapar en situation där många 
elever som söker sig till den skola i den skolkoncern som vi har gjort våra intervjuer på 
har en liknande habitus i Bourdieus mening och en habitus som är anpassad till den 
ämnesintegrerade och individualiserade pedagogiken. Reproduktionen av åsikter och 
värderingar lever på så sätt vidare på skolan, vilket medför att specifika skolkoder 
skapas och en enhetlighet framträder. Eleverna och lärarna skapar gemensamt en bild av 
skolan. 

Den skola där vi genomförde våra intervjuer har en ämnesintegrerad profil där 
gränsdragningen mellan ämnena inte är så tydlig och där lärarens roll mer är av en 
handledares. Den har en svag klassifikation och inramning och det som Bernstein kallar 
en osynlig pedagogik dominerar. Vissa elever har uppenbarligen svårt att anpassa sig till 
eller leva upp till de krav en sådan pedagogik ställer. Dessa elevers svårigheter förstås 
inte av lärarna som relaterade till elevernas bakgrund och förhållningssätt till skola och 
undervisning utan som individuella svagheter. För dem ersätts den osynliga 
pedagogiken med en synlig pedagogik som är starkt klassificerad och starkt inramad. I 
Haugs perspektiv kan dessa elever sägas utsättas för en segregerande inkludering. Dessa 
elever blir avvikare i den enhetliga skolkod som skolan genom sin rekrytering tycks 
utveckla. 

Man kan dock ifrågasätta om en ämnesintegrerad profil alltid medför en svag 
klassifikation och inramning. Enligt de intervjuade lärarna beskrivning av den 
ämnesintegrerade undervisningen tycks eleverna veta vad som förväntas av dem för att 
nå ett visst betyg och rollfördelningen mellan elev och lärare är i en mening tydlig, 
fastän annorlunda den man finner i klassrumsundervisning. Man kan säga att för de 
elever som förmår anpassa sig till den ämnesintegrerade undervisningens krav, finns det 
ett även ett ganska stort mått av synlig pedagogik. Formerna man arbetar efter är givna 
och rollfördelningen mellan läraren/handledaren och eleven antar efterhand en fast 
form.  

Sammanfattningsvis kan sägas att våra intervjuer visar att det finns en både stark och 
svag klassifikation och inramning på skolor med ämnesintegrerad profil. Lärarens roll 
är föränderlig och därmed kan även pedagogiken skifta. Grundtanken är att läraren ska 
ha en handledarroll men beroende på elevernas kunskaper kan rollen förändras till att bli 
mer styrande, allt beroende på elevens behov.  
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