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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka ett litet antal låg- och mellanstadielärares samt 
elevers tankar kring frågan ”Är skolan för teoretisk”? Arbetet baseras på fallstudier som 
består av intervjuer. Inför studien har jag fördjupat mig i Säljös, Dysthes, Jönssons och 
Åbergs teorier gällande ämnesföreningssamarbete genom arbetslag, utveckling och 
lärande. Den metod jag har tillämpat är kvalitativa intervjuundersökningar. Mitt syfte att 
ta reda på om elever och lärare upplever att inslagen av kombinerad teori och praktik är 
tillräcklig. Slutligen vill jag resonera kring några faktorer som försvårar en kombination 
av teori och praktik.  

 

I studien intervjuades fyra lärare och 12 elever, både pojkar och flickor, från låg- och 
mellanstadiet. Intervjuerna visar att lärarna och eleverna tycker att det ska finnas ett 
starkare samband mellan teori och praktik. De elever som jag har intervjuat var väl 
medvetna om sitt behov av mer praktiska inslag i sin teoretiska utbildning. Med 
praktiskt menar eleverna studiebesök, laborationer och experimeter av olika slag.  Enligt 
lärarna som deltog i min undersökning har ämnesinriktad lärarutbildning funnits sedan 
1988. Trots det arbetar en majoritet av lärare som traditionella klasslärare dvs. med 
ansvar för de flesta ämnena. Alla deltagarna i studien anser att behovet av kombination 
av praktik, teori och fortbildning är stort. I dagsläget saknas ofta det praktiska inslaget i 
undervisningen. 

 
Det är många faktorer som spelar in för att alla barn ska utvecklas och lära sig på bästa 
sätt. Denna studie visar på flera hinder i användandet av en kombination av teori och 
praktik i dagens skolundervisning. Resultaten av studien visar att pedagoger ser på den 
pedagogiska miljöns betydelse som oerhört viktig. Under intervjuerna framförde både 
lärarna och eleverna den fysiska och den psykiska miljöns betydelse t.ex. storleken på 
klassen, hur barnen mår och att de är trygga. De nämner också att det är viktigt att 
lärarna är trygga i sin lärarroll samt att lärarna erbjuder eleverna olika 
undervisningsmetoder.  
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1 Inledning 
Man skulle kunna påstå att den svenska skolan av tradition har en medfödd 
intressekonflikt när det gäller undervisningsmetoder och samhällets krav på kunskaper 
och färdigheter. Den traditionella skolan går ut på att vi repeterar de sorts metoder som 
var framgångsrika för oss själva. Vi klarade ju trots allt av våra akademiska studier. Vi 
blev lärare. Det man glömmer bort är att i akademiska studier involverar man oftast 
ensamarbete och att man får arbeta ostört. Vidare får man koncentrera sig på ett ämne i 
taget. Den största delen av arbetet är skriftligt och den analytiska förmågan är 
avgörande för resultatet. Jämför man denna bild av akademisk framgång med vad 
samhället i allmänhet, i synnerhet den privata sektorn, kräver av våra elever är det en 
motsats. Som regel krävs samarbete och väldigt sällan får man arbeta ostört i skolan. 
Verkligheten är inte uppdelad i ämnen, utan kräver kompetens på olika nivåer och 
tvärvetenskaplighet samtidigt. Därför tycker lärarna och eleverna att skolan borde rätta 
sig efter sina undervisningsmetoder så att de bättre passar de samhälleliga kraven och 
därmed de flesta elevers behov. 

 
Skolans ämnen är både teoretiska och praktiska, men de teoretiska ämnena har länge 
dominerat i undervisningen, vilket har gått ut över de praktiska inslagen. Med den här 
undersökningen vill jag visa att både elever och lärare anser att det behövs mera 
praktiska inslag i undervisningen. En diskussion om att införa individanpassad 
undervisning är också aktuell. Detta för att kunna utveckla elevens generella 
kompetenser inom både praktiska och teoretiska områden och därmed skapa en helhet 
och sammanhang i utbildningen. Myndigheten för skolutveckling påpekar att 
ämnesövergripande samarbete ger en stabil grund för eleven och dennes fortsatta 
utbildning.  

 

Under min tid på lärarhögskolan började jag fokusera på hur man kan skapa en 
ämnesövergripande arbetsmetod. Intresset föddes genom mitt deltagande i 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) dvs. praktik i skolor som erbjöds under min 
lärarutbildning, där många elever och lärare ansåg att det saknades praktik i 
undervisningen.  Med den praktiska delen syftade de på t ex studiebesök, laborativa 
experiment samt verklighetsanknytande undersökningar. Enligt läroplanen ska lärarna 
anpassa undervisningen så att alla elevers behov tillgodoses, alltså även de elevers som 
föredrar praktiska ämnen som t ex slöjd eller teknik.  
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2 Bakgrund 

2.1 Skolformer och lärarutbildning i historiskt och 
nutida perspektiv 

 
Förr i tiden var skolan väldigt annorlunda jämfört med hur den är nu. Under medeltiden 
var kyrkan folkets skola. Kyrkan hade en dominerande roll över samhällsmedborgarna 
och dess syfte var att fostra och forma individen till vad samhället önskade. Kyrkan 
svarade mot ett behov av trygghet i den svåra och hårda verklighet som den enskilde 
hamnade i.  Som total och medfödd pedagogik legitimerade kristendomen till varför 
man måste acceptera begränsningar inom det stånd man är född till. Dåtidens existerade 
ståndspedagogiks syfte var att inom varje samhällsklass bevara det aktuella ståndets 
anseende. Det gällde högre utbildning likaväl som hantverksutbildning (Åke Isling, 
1998).  

 

I den första folkskolestadgan från 1842 stod det att det skulle finnas minst en skola i 
varje socken och stadsförsamling, vilken skulle ha en godkänd lärare. Kraven var på det 
sättet en skola per socken och en lärare per skola. Varje socken hade sin egen läroplan. 
Någon klassindelning fanns inte utan alla åldersgrupper skulle gå i samma klass. Skolan 
förvaltades av socknen. Den styrdes under kyrkans och prästerskapets ledning. 
Kyrkoherdarna skötte i regel egenmäktigt över folkskolans utformning i socknarna 
inom de ramar som den knappa ekonomin möjliggjorde. Det var kyrkoherdarna som 
hade ansvaret för lärarutbildning under den här tiden, och de lärde ut genom att anordna 
folkskoleseminarier. Så småningom fick kyrkans ledning ansvar för folkskolans mål och 
innehåll. Folkskolestadgan utformades så att uppfostran till kristen tro och förberedelser 
för nattvardsläsningen blev folkskolans viktigaste uppgift. I denna fostran enligt den 
lutherska läran ingick också att ingjuta respekt för överheten och gjordes av antingen 
husbonden eller myndigheterna. Fosterlandskärleken med vördnad för landets hjältar 
och kungar var ett självklart inslag i denna del av indoktrineringen. 

  

Många av barnen i socknarna hade lång väg till skolan. För att även barnen i de mer 
avlägsna byarna i socknen skulle få tillgång till undervisningen började regeringen år 
1856 ge statsbidrag till ett antal mindre folkskolor. Dessa skolor låg nära socknen och 
hade utbildade lärare. De mindre folkskolorna fungerade som parallellskolor till de 
ordinarie folkskolorna. Vid sidan av de mindre folkskolorna fanns även småskolor. 
Dessa skolor fanns i tätorterna där ofta elevantalen var så stora att man var tvungen att 
dela upp eleverna i två eller flera grupper. Denna uppdelning var början till den senare 
stadie- och klassindelningen i skolorna. Den första småskolan kom 1858 och även 
denna skola fungerade i början som en parallellskola till den egentliga folkskolan. Först 
i 1919- års undervisningsplan samordnades småskolan och den egentliga folkskolan till 
en enhetlig 6-årig skola, men efter ett antal år beslutade riksdagen att folkskolan skulle 
göras om till 7-årig. Denna reform genomfördes mellan år 1948-49 (Isling, 1998 & 
Ödman, 1995). 
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 Efter folkskolan kunde man sedan gå vidare i en fortsättningsskola med lite mer 
praktisk inriktning. Många gånger var det barn till arbetarfamiljer som valde att gå i 
denna skola. För att kunna anpassa undervisningen för eleverna delade man upp 
eleverna i grupper; 3-4: or för sig och 5-6: or för sig. Denna indelning innebar att det 
inte blev så stora åldersskillnader i varje grupp och på så vis lättare att undervisa.  

 
Reformerna 1918-19 innebar att skolan kom i ett mellanläge mellan religiös och socialt 
motiverad moralfostran. I och med grundskolans införande försvann den religiösa delen 
och den tidigare helt dominerande katekesläsningen slopades. Efter ett riksdagsbeslut år 
1962 infördes en 9-årig obligatorisk skola, grundskolan. Grundskolan tog stegvis på sig 
folkskolans arbetsuppgifter och hade vid 1971 tagit över alla dess ursprungliga 
uppgifter.  

 

Den nya grundskolan delades in i tre delar; låg, mellan och högstadiet. Tanken med 
denna indelning var att tillfredställa elevernas krav och intressen, och skulle öka 
möjligheter till egna val inom skolan. Läroplanen för grundskolan från 1962 (Lgr -62) 
ställdes fokus på eleven som en enskild individ, och lärarnas uppgift blev att ge en 
individuell och social fostran (Richardson 1999, s. 75). Riksdagen antog förslaget och 
den nya läroplanen Lgr 69 utfärdades 1969 och började tillämpas 1970 ((Richardson 
1999, s. 76). Lgr 69 är uppdelad i två delar, en allmän del samt en kompletterande för 
skolans undervisning. I Lgr 69 kursföreskrifter bestod undervisningen av några 
huvudmoment. Utöver dessa kunde eleverna välja kurser för att fördjupa sig i ett 
specifikt ämnesområde.  

 

Lgr från 1980 bestod även den av en allmän del och en kompletterande del. Den byggde 
på Riksdagens beslut om skolans arbete. En ny aspekt i denna läroplan var att skolan 
skulle ta särskilt ansvar för de elever som tillhörde olika minoriteter och de som var i 
behov av särskild hjälp. Lpo -94 är den första målstyrda läroplan och inne har även 
skolans värdegrund. Det handlar om att eleverna skall respektera människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet. 

 

 Lärarutbildning och skolformer har förändrats åtskilligt sedan starten 1842: Sedan år 
1988/1989 har grundskolelärarutbildning varit uppdelad i ämnes- eller 
ämnesblocksspecialiseringar med SV/SO eller MA/NO som inriktning. Där förekom 
praktiskt arbete såsom studiebesök, laborationer, experiment osv. Lärarna utbildades i 
och med denna grundskolelärarform till antingen lärare i årskurserna 1-7 eller 
årskurserna 4-9. De nyutbildade lärarna utbildades till att ha ansvar för elevers lärande 
under en längre period. Dem blev nu tydligare ämnesspecialister inom teoretiska och 
praktiska områden. Den utbildning som fanns tidigare med småskola läraren eller 
folkskollärare och låg- och mellanstadielärare hade ett brett ämnesansvar för de flesta 
ämnen. Högstadielärare fick i sin utbildning en smalare ämnesinriktning. De lärare som 
mötte de yngre skolbarnen, från årskurs ett till tre, arbetade mest med grundläggande 
läs- och skrivinlärning och deras utbildning hade fokus på det området.  
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Tanken att skolan ska anpassa sig till barnen och inte tvärtom kan vi läsa redan i Lgr 69. 
Att skolan har ett särskilt ansvar för eleverna betonas också i Lgr 80 och Lpo 94. Skolan 
ska utforma sitt innehåll, sitt arbetssätt och sin organisation så att undervisningen kan 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Enligt skollagens bestämmelser skall 
utbildningen inom varje skolform (för- grund- och gymnasieskolan) vara likvärdig i 
hela landet. Reglerna för likvärdigheten fastställs genom de nationella målen. En 
likvärdig utbildning betyder inte att undervisningen skall skapas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser fördelas lika. Det är upp till varje kommun och skola att 
bestämma så länge de ser till att uppnå de nationella målen (Lindensjö & Lundgren, 
2000).  

2.2 Syftet med utbildningen 
 
Enligt 1994 års läroplan skall alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk 
hemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden ha lika tillgång till utbildning. 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt i samarbete med 
hemmen och främja deras sociala utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall anpassas efter varje 
elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt från elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter och språk främja deras fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
(Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasen och fritidshemmet). 

2.3 Uppdelning av teoretiska och praktiska ämnen  
2.3.1 Definition av orden teori och praktik  

 
Ordet teori är hämtat från grekiskan och betyder ursprungligen betraktande. 
Traditionellt sett är en teori ett system av antaganden eller satser som beskriver den del 
av verkligheten som är studieobjektet. Det kan vara samhälle, ekonomi osv. Den 
teoretiska didaktiska delen uttalar sig om hur begreppen är relaterade till varandra så att 
det går att förklara och förutsäga företeelsen eller förstå innebörden av den. Den 
praktiska didaktiska delen utgörs av att forskaren arbetar med att producera och testa 
teorier som ska ge kunskap om verkligheten. Underlaget för teoribygget inom praktik är 
data, studiebesök, intervju, observation, experiment samt information om den del av 
verkligheten som studeras. Undersökarens arbete består av att relatera teori och 
verklighet till varandra (Patel & Davidson, 1991). Denna praktiska kunskap kallas 
lärardidaktik eller metodik (Lindsström & Pennlert, 2006). 

 

2.3.2 En kort historisk genomgång om varför de teoretiska ämnena 
värderas mer än de praktiska ämnena 

 
Gamla traditioner som styr skolan har formats i flera hundra år. Enligt seder och 
samhällets fördomar hör de teoretiska ämnena hemma hos de begåvade eleverna och de 
praktiska ämnena hos de mindre begåvade eleverna, vilket påverkas av elevernas 
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ekonomiska och sociala bakgrund, både historiskt sett men även idag. Praktisk kunskap 
har länge haft ett underordnat läge gentemot teoretisk kunskap. Det har medfört att den 
praktiska kunskapen fått en oförtjänst (Åke Isling, 1998).  

 

Under början av 1900-talet växte olika försöksverksamheter och reformer fram inom 
teoretiska och praktiska ämnesområden. Ett exempel är att eleverna utöver den 
teoretiska utbildningen fick gå och praktisera på bland annat fabriker som var 
förknippade med deras utbildning, för att få testa på det verkliga arbetslivet.  
Försöksverksamheterna utvärderades omsorgsfullt innan de utbildningsansvariga satte 
igång reformarbetet. Detta gjordes för att skapa en bra grundutbildning som var lika 
mycket värd inför fortsatt studier. Reformens tankegång var också att motverka av 
statusskillnader mellan teoretiskt och praktiskt utbildningar.  Men också att 
samhällsutvecklingen under 1900-talet ställde omfattande krav på kunskaper, bland 
annat på grund av industrialiseringen. 

 

1906 års folkundervisningskommitté fattade beslut att förbättra villkoren för de 
praktiska ämnena.  Kommittén gav som motiv att för en sund uppfostran och 
kunskapsutveckling är praktisk övning lika viktig som huvudets (Isling, 1998). På detta 
sätt vill man ge eleverna en varierad undervisningsform och tillfredställa de individuella 
behoven och därtill sammanfoga skolans ämneskrets. Folkundervisningstankarna 
överensstämmer med dagens Lpo 94 innehåll, det vill säga att skolans uppdrag är att 
främja lärandet där individen stimuleras genom praktiska och teoretiska metoder för att 
inhämta sina kunskaper. 

2.4 Varför prioriteras teoretiska ämnen 
 

Skolans ansträngda ekonomi har medfört svårigheter när det gäller att anställa personal, 
köpa läromedel och material till experiment av olika slag. Detta har resulterat i att 
lärarna väljer teoretiska undervisningsformer framför de praktiska. Forskare och lärare 
menar att vinst i både tid och pengar gör att arbetet blir roligare (Gustavsson & 
Myrberg, 2002). Det står tydligt i läroplanen att eleven ska känna att kunskapssökandet 
är meningsfullt. Det gör inte alla om skolan prioriterar teoretiska ämnen före praktiska 
ämnen. 

2.5 Ämnesuppdelning? 
 
Jan Nilsson (1997) och andra forskare och pedagoger anser att skolan idag behöver en 
förnyad undervisningsmodell där man kan integrera olika ämnen till en helhet. I min 
undersökning säger lärarna att man genom ämnesuppdelning inte skapar någon 
fullständig kunskap. Detta på grund av att varje lärare innehar olika ämneskunskaper 
och ett genuint intresse för endast sitt ämne. Ämnesövergripande arbete grundar sig i ett 
tvärvetenskapligt synsätt där undervisningen inte integreras strikt ämnesvis utan 
tematiskt, så att traditionella ämnen integreras till en helhet. För att kunna förstå och 
förbättra skolverksamheten så behöver vi känna till det vi vill förnya.  
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2.6 Centrala styrdokument 
 
Den som varit vägledning för alla reformer som förekommit inom det svenska 
skolväsendet ända sedan andra världskriget är att ”varje barn oavsett kön, social eller 
ekonomisk bakgrund har samma rätt till utbildning” (Sandström s.138). Från att ha varit 
ingripande i både organisation och innehåll så har våra läroplaner nu lämnat över mer 
och mer till skolorna och lärarna själva att ta ställning till hur man vill nå de mål som är 
satta i läroplanen. Läroplanen är till för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lpo 94). I läroplanen formuleras skolans värdegrund och uppdrag, 
och mål och riktlinjer för hur skolverksamheten skall utövas (Bo Lindensjö & Ulf P. 
Lundgren).  

 

Undervisningen ska enligt Lpo -94 anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 
Skolan har ett speciellt ansvar när det gäller elever som har svårigheter att nå målen i 
utbildningen. Undervisningen skall vara individanpassad och bedrivas i demokratiska 
former. Genom en skiftad sammansättning av innehåll och arbetsmodeller ska elevens 
kunskapsutveckling underlättas. ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växande glädje och få uppleva den tillfredsställelse som ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet. (Lpo 94, s.9).  Skolverksamheten ska därmed utgå från elevernas 
erfarenheter intressen, motivation och stimulans att söka kunskap. Genom 
ämnesförening ökar utvecklandet av elevens övergripande kompetens. 
Ämnesföreningen hjälper också eleven att skapa en helhet samt att den ger ett 
sammanhang i utbildningen (Skolverket: Grundskolan, kursplaner och betygskriterier, 
2006). Myndigheten för skolutveckling menar att samarbete över ämnesområden utgör 
en viktig del i perspektivet hållbar utveckling. I Lpo 94, som är den nuvarande 
läroplanen för de obligatoriska skolformerna, står det att lärarna ska samverka med 
andra lärare för att nå utbildningsmålen. 

 

2.7 Kunskap sedd i sitt sammanhang 
 
 De senaste decennierna har det utvecklats en forskningstradition inom den pedagogiska 
forskningen som koncentrerar sig på skolans och pedagogers undervisningsmetoder. En 
betydelsefull del som beskrivs är att lärarnas förhållningssätt till lärande och syn på 
varierad undervisning är en viktig aspekt för individens inlärning. Vikten av att 
integrera handling i undervisningen togs upp redan på 1960-talet då Piagets tankar blev 
kända. Enligt Wood (1992) har Bruner och Piaget båda markerat värdet av handledning 
och problemlösning vid inlärning i sina teorier. Båda två menar att en undervisning som 
enbart lär barnen hur de ska hantera abstrakta procedurer t.ex. lösa svåra ekvationer på 
ett mekaniskt sätt utan att förstå sambandet mellan procedur och de handlingar som 
ingår i problemlösningen är dömd att misslyckas (Wood, 1992. s. 16).  

 

Lärandet är en aktiv konstruktionsprocess där ny information tolkas och bearbetas med 
hjälp av befintliga kunskaper vilket påverkar och förändrar lärandet. Piaget är den 

 6



 

forskare inom den kognitiva inriktningen som medfört en förändrad syn på pedagogiska 
frågor. Hans inflytande har lett till att problemlösande undervisningsmetoder har 
använts i skolan. Att reflektera över sitt eget lärande och tänkande är också ett begrepp 
som stärkts inom kognitiv teoribildning.  

2.8 Ämnesförenande samarbete genom arbetslag 
 

 Den litteratur som jag använt mig av i min studie redogjorde för hur man kan förena 
arbete över olika ämnesområden och varför det är bra att förena teoretiska och praktiska 
ämnen. Litteraturen belyser således att ämnesförenat samarbete i arbetslagsarbetet 
underlättar och medverkar till att eleven ser sammanhang och därmed meningsfullhet 
sin inlärning. Jon Ohlsson (2004) och Jan Nilsson (1997) uttrycker i sin bok att 
samverkan och samlad kompetens i ett arbetslag leder till pedagogisk utveckling i 
skolan och att lärarnas professionalism stärks.  

 

På detta sätt kan olika traditionella ämnen förenas till en helhet (1997, s.5). Detta 
helhetsperspektiv ska hjälpa eleven att förstå i vilket sammanhang ämnet hör hemma 
och därmed verklighetsförankra lärandet. Denna undervisningsmetod både underlättar 
och ökar elevens ämnesförståelse. Ett karakteristiskt drag i den tematiska 
undervisningen är att innehållet har en tydlig koppling till elevens vardagsupplevelser 
(1997, s.12). Författarna menar att ämnesförenande arbete inte betyder att man ska 
upphöra med traditionellt ämnesfördjupande arbete. Lagarbete ska istället fungera som 
en kompromiss mellan ämnesförening och ämnesfördjupning. 

 

Framtiden ställer stora krav på ett kontinuerligt lärande och det är nödvändigt för varje 
individ att kunna utvecklas. Det är på både gott och ont eftersom utvecklingen kan leda 
till konfrontation och gränsdragningar, på grund av t ex konkurrens mellan lärarna i 
arbetslaget, men samverkan kan också skapa förståelse. För att samverkan ska fungera 
måste man identifiera vad svårigheterna med samverkan är och därefter vidta de 
åtgärder som behövs för att motverka svårigheten. Många lärare, författare och forskare 
menar att samverkan över olika ämnesområden främjar elevens delaktighet och 
förbättrar studieresultaten. Genom samverkan skapar sig eleven en begriplig förståelse 
av sin omvärld och denna förståelse hjälper elever att berika sin kunskap.  

 

Skolan som institution har ansvar för att elevers olika kunskapsbehov tillfredsställs. 
Lärarna anser att ämnesförenande samarbete underlättar elevens inlärningsprocess. 
Detta hjälper eleven att se samanhang i sina studier. Ur ett lärarperspektiv menar 
Ohlsson (2004) att samverkan och samlad kompetens i ett integrerat arbetssätt leder till 
en pedagogisk utveckling i skolan samt att lärarnas profession stimuleras. 

 

Utbytet mellan olika ämnesområden innebär att lärare möter lärare i samtal kring 
gemensamt intresse och innehåll. Det handlar bland annat om elevutveckling och 
utvärdering av ämnesresultat. Syftet med samverkan över ämnesområdena är att skapa 
en ömsesidig förståelse kring elevers kunskap och utveckling. Teori och praktik värvas 
för att skapa goda förutsättningar för lärandet (Jan Nilsson, 1997). Ämnesövergripande 
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samarbete grundar sig i ett tvärvetenskapligt synsätt, där undervisningen inte 
organiseras strikt ämnesvis utan tematiskt så att undervisningsformen blir varierade och 
olika ämnen integreras till en helhet (Nilsson, 1977, s.5).  

 

Håkan, Jönsson (1998) menar att ämnesförenande samarbete inte betyder att man ska 
upphöra med traditionellt ämnesfördjupande arbete. Lagarbete ska istället fungera som 
en kompromiss mellan ämnesförening och ämnesfördjupning. Elevens möjlighet att 
använda alla sinnen framhålls som stärkande och utvecklande för elevens lärande. 
Genom förening av olika ämnesområden ges lärarna möjlighet att få insyn i vad 
eleverna gör inom andra ämnen. Detta skulle i sin tur kunna leda till att lärarna gärna tar 
initiativ till ökad samverkan i olika ämnesområden. 

2.9 Balkanisering 
 
Hargreaves tankar om lärarsamarbete är att det inte enbart förenar utan att det även finns 
en risk för att samarbetet kan ha en splittrande effekt på verksamheten. Författaren har 
valt att kalla den form av lärarkultur som isolerar, splittrar och skapar konkurrens för 
balkanisering. En balkaniserad skolkultur kan betyda att lärarna varken arbetar 
självständigt eller tillsammans med sina kollegor, utan istället tillsammans i mindre 
grupper som skapats utifrån ämne eller årskurs. Detta behöver inte medföra alla de 
nackdelar som begreppet innehar, utan det är när följande kännetecken kan urskiljas 
som man kan tala om balkanisering.   

 

• Låg grad av genomtränglighet – De olika grupperna är isolerade från varandra 
och det är inte ofta en balkaniserad lärare hör till mer än en grupp.  

• Hög grad av stabilitet – En balkaniserad grupp är oftast stabil när den väl 
uppkommit och medlemmarna ändrar sällan ställning mellan de olika grupperna. 

• Personlig identifikation – Som medlem av en balkaniserad grupp identifierar 
man sig med gruppens egen identitet (t ex. ämne eller syn på undervisning). 
Detta kan leda till att man distanserar sig från andra traditioner. 

 
Balkanisering kan hindras genom att skapa en helhetskänsla på skolan. Detta kan göras 
exempelvis genom att man tillsammans arbetar med läroplansutveckling och 
pedagogiska målsättningar. Att skapa en identitet för hela skolan har visat sig vara 
lättare på mindre skolor och i lägre årskurser. Naturligtvis ställer detta högre krav på 
rektorns ledarskap och funktion i verksamheten. Det är också viktigt att detta ledarskap 
utvärderas av lärarna (Hargreaves, 1998).

2.10 Salamancadeklarationen 
 

Salamancadeklarationen är en deklaration som antogs vid ett FN-möte i Spanien 1994. 
Huvudtanken i Salamancadeklarationen (2001) är att man accepterar behovet av att 
arbeta för målet ”en skola för alla”. På det sättet ska skolor skapas som är till för alla 
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elever och som tillfredsställer individuella behov. Detta dokument fungerar som ett 
viktigt bidrag till all form av skolundervisning och gör att skolornas pedagogiska arbete 
blir ännu effektivare. ”Skolorna ska ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, 
intellektuella, sociala, emotionella eller andra förutsättningar” (Salamancadeklarationen 
och Salamanca + 5: Svenska Unescorådets skriftserie, 1/2001 s. 22)  
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3 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt övergripande syfte med denna studie är att undersöka vad lärare och elever tycker 
om uppdelningen av skolans utbildningssystem. Är det för teoretiskt och i så fall varför 
värderas de teoretiska ämnena högre än de praktiska? Jag ska försöka i detta arbete 
definiera mitt syfte genom följande frågeställningar: 

  
• Hur uppfattas kombinationen av teori och praktik av lärare?  

• Vad har lärarna och eleverna för bild av kombinationen av teori och praktik? 

• Vilka faktorer begränsar lärarna i denna kombination? 

• Vilka faktorer anses vara gynnsamma för både lärarna och eleverna när det 
gäller ämnesförenande arbete?  
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4 Metod 
Här nedan redovisas den metod jag använt mig av i mitt arbete och motiveringar till mitt 
val. Dessutom redogör jag för undersökningsprocessen. 

4.1 Val av metod 
 
I början av arbetet funderade jag över om jag skulle observera, intervjua eller göra en 
enkätundersökning. Efter att ha granskat mitt syfte och mål vägde skälen för en 
intervjumetod dock tyngst. Anledningen till detta är att jag ville få ett djupare samtal 
med elever och lärare. Genom denna metod vill jag skapa ordning på mitt 
undersökningsområde och lyfta fram vad eleverna och lärarna anser om 
ämnesförenande samarbete. 

4.2 Om kvalitativ metodförklaring 
 
För att ta reda på om uppdelningen av skolans utbildningssystem är för teoretiskt har jag 
läst och analyserat teorier rörande ämnet och på så vis försökt ta reda på om teoretiska 
ämnena värderas högre än de praktiska ämnena och i så fall varför.  

Min undersökning har karaktär av en fallstudie. Därför valde jag just kvalitativ 
intervjumetod. Kvalitativa metoder karakteriseras enligt Patel & Davidson (1994) som 
beskrivande metoder vilka främst syftar till att beskriva, förstå, se sammanhang etc. 
Metoden kännetecknas även av den öppna ansatsen gentemot det som undersöks och att 
forskare kan ändra riktning allteftersom data samlas in. Kvalitativa metoder ämnar 
undersöka det okända och därav krävs ett öppet och flexibelt förhållningssätt då det är 
data som styr forskaren och inte tvärtom. Till skillnad från kvantitativa metoder som 
främst ämnar kvantifiera data, går kvalitativa metoder mer in på djupet och ämnar 
främst hjälpa forskaren skapa förståelse för ett fenomen (Patel & Davidson, 1994). 
Kvalitativa undersökningar görs ofta på ett begränsat område som därför blir mer 
djupgående och noggrant. Det öppna förhållningssätt kvalitativa studier innebär är för 
mig en bra utgångspunkt då jag med hjälp av en sådan ansats kan styras av den 
information jag samlar in och inte tvärtom.  

4.3 Hur data registrerades 
 
Jag upplyste deltagarna om att jag skulle spela in intervjuerna och att både lärarna och 
eleverna skulle vara anonyma i slutrapporten. Det gick bra att registrera data med 
bandspelaren. Jag förklarade för deltagarna varför jag använde bandspelaren, vilket var 
för att intervjuarbetet skulle gå smidigare och för att deltagarnas yttrande kunde noteras 
på ett lämpligt sätt.  
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4.4 Presentation av deltagarna 
 
Jag valde endast att intervjua lärarna från låg- och mellanstadiet. På detta sätt ville jag få 
en större helhetssyn på hur man arbetar i olika utvecklingsskeden. Deltagarna och jag 
kom överens om att intervjua en lärare i taget, för att de inte skulle kunna påverka 
varandras åsikter. På detta sätt fick jag bra kännedom om deras verksamhetsberättelse 
samt fick en avslappnad intervjuatmosfär.  

 

Jag intervjuade 12 elever från låg- och mellanstadiet. En del elever ville bli intervjuade i 
en liten grupp om 3- 4 stycken elever och det gick bra. Gruppintervju inträffade bara vid 
ett tillfälle. Jag ställde inga krav på hur länge lärarna skulle ha varit i tjänst. Detta på 
grund av att jag inte ville skapa någon förvirring mellan lärarkollegorna. Viktigast för 
mig var att de arbetade med de ämnen som jag är involverad i.  

4.5 Urval 
 
Urvalet skedde i stort sett slumpmässigt. Dock hade jag det kravet att lärarna och 
eleverna skulle vara verksamma inom låg och mellanstadiet samt att lärarna skulle vara 
behöriga. Mitt val av ålder och årsgrupp berodde på att det är där jag kommer att jobba 
och därför har störst intresse av dessa elevers åsikter. Jag kommer att skriva 
intervjusvaren ordagrant. Detta gör jag för att förstå elevernas svar i ett större perspektiv 
vilket i sin tur medför en kvalitativ undersökning på empirisk grund. Jag vill nämna att 
de elever som jag har intervjuat går i olika grupper och har inte en och samma lärare.  

4.6 Genomförande 
 
Det var först efter möten med handledaren som jag upplevde att jag kunde specificera 
mitt syfte. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för min undersökning 
redogjorde jag mitt arbete för min handledare och med hans hjälp utformade jag 
intervjufrågorna.  

4.6.1 Utformning av intervjufrågor 
 

Jag använde en kvalitativ intervjuguide som bestod av skriftliga förberedda 
intervjufrågor. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för min undersökning 
presenterade jag mitt arbete för min handledare några veckor innan 
intervjuundersökningen skulle ta sin början. Under utformningen av intervjufrågorna 
har jag haft kontakt med handledaren, detta för att säkerställa kvalitén på frågorna (se 
bilaga 1). Jag har ägnat mycket tid åt utformningen av intervjufrågorna för att vara säker 
på att dem täcker upp de områden jag velat undersöka. Steinar Kvales bok ”Den 
kvalitativa forskningsintervju” har varit vägledande för de frågeområden som varit 
relevanta för min undersökning.  
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4.6.2 Genomförande av intervjun 

 
Intervjun genomfördes genom att jag kontaktade skolexpeditionen per telefon och 
förklarade vad syftet med intervjun var. I intervjun deltog både flickor och pojkar som 
tillhörde låg- och mellanstadiet. Vi fick låna ett klassrum för att kunna arbeta ostört. 
Innan jag började min intervju med eleverna och lärarna presenterade jag mitt syfte. 
Därefter fick de berätta lite om sig själva vilket jag tyckte var viktigt för att få en bra 
kontakt mellan oss. Anderson, (1985) poängterar hur viktigt det är att välja en ostörd 
plats när man ska utföra intervjun.  Detta för att undvika onödiga störningar och för att 
deltagarna ska känna sig trygga och säkra inför intervjun.  Därför valde jag avsiktligt ett 
ledigt klassrum som låg lite avskilt från de övriga för intervjuarbetet.  

 

Jag tydliggjorde för deltagarna att genom att använda bandspelaren skulle intervjun gå 
mycket smidigare och förklarade att deras yttranden kunde registreras på ett enkelt sätt. 
Intervjusamtalen ägde rum både gruppvis och enskilt och tog mellan 30 – 50 minuter, 
helt beroende på hur mycket de intervjuade personerna hade att säga. 
Gruppintervjusamtal genomfördes vid ett tillfälle, och resten av intervjusamtalen var 
individuella samtal. Varje lärare och elev blev intervjuad vid ett tillfälle och de spelades 
in på band och skrevs därefter omgående ut. 

4.7 Etiska aspekter 
 
I överensstämmelse med de forskningsetiska principer som undersökare skall stå i 
förhållande till, så har jag valt att inte skriva ut namnen på personer som deltog i mina 
intervjuer. De forskningsetiska principerna innebär att man måste skydda fysisk och 
psykisk integritet för den som ger information. I mitt fall innebär de etiska 
övervägandena att jag inte namnger de lärare och elever som jag intervjuar, eller 
skolorna de arbetar på. Jag har informerat deltagarna om att de bandinspelningar som 
jag har gjort under intervjuarbetet kommer att förstöras efter att undersökningen är klar.  
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5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är de begrepp som används för att mäta tillförlitligheten av en 
undersökning. ”Forskningsmetodikens grunder” (Patel och Davidson 1994) beskriver 
vikten av att veta att en undersökning verkligen görs på ett tillförlitligt sätt och alltså har 
god reliabilitet. För att stärka reliabiliteten poängterar författarna vikten av att en 
frågeguides uppställning görs på ett sådant sätt att den är lätt att besvara. De förklarar 
också att teknisk utrustning som använts i en undersökning skall vara pålitliga. Jag har 
nyttjat deras metodbeskrivning i mina intervjufrågor, datainsamling och i min 
analysering av data som jag har samlat in. Också vid val av bandspelare och mikrofon 
har jag valt mycket noggrant. Allt detta gjorde jag för att få en kvalitativ datainsamling 
inför min undersökning vilket har fungerat bra. Min förhoppning har varit att få ett bra 
resultat, vilket i sin tur skall kunna generaliseras till att gälla även andra än den skolan 
som är undersökt. Validitet innebär enligt Patel & Davidson (1994) att vi måste veta att 
vi undersöker det vi avser att undersöka. ”Man måste mäta det man vill mäta och ställa 
rätt frågor till personer och rätt ordning” (s 98).  
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6 Resultat utifrån forskningsfrågorna 
Här nedan redovisas resultatsammanställningen av min intervju. Utifrån 
intervjufrågornas utformning utgår jag från en huvudrubrik; ”Är skolan för teoretisk?”. 
Jag vill sedan se frågan ur både elevers och lärares perspektiv. Utöver huvudfrågan 
kommer även följdfrågor på det. Resultatet från intervjun med lärare och elever 
redovisas som sammanfattningar under olika rubriker.  Anledningen till detta är att jag 
vill tydliggöra både lärares och elevers tankar om ämnesförenande samarbete i skolan. 
Eftersom undersökningen fokuserar på elevers och lärares tankar, uppfattningar och 
föreställningar kommer jag att ge stort utrymme åt yttranden. Citaten används i 
belysande, dokumenterande och motiverande syfte, och kan ge läsaren möjlighet att 
skapa sig en egen uppfattning i relation till den analys jag själv gör. 

6.1 Elevers tankar om uppdelningen av teoretiska 
och praktiska ämnen  

 

Den första övergripande frågan i intervjuerna gällde om det i generell mening finns 
skillnader mellan teori och praktik, och hur man kan förklara dessa. Eleverna menar att 
teoretiska ämnen alltid har haft en överordnad position och praktiska ämnen omvänt ur 
ett samhällsperspektiv. Orsaken till detta menar eleverna kan bero på att skolan har ett 
förlegat synsätt om lärande. Med det menar eleverna att det är lärarna som bestämmer 
allt som sker i undervisningen. På frågan vad detta beror på svarar eleverna att lärarna 
fortsätter att förmedla samma kunskap från generation till generation.  

 

”Läraren vill att man ska sitta stilla och plugga och de vill ha allting på papperet och 
orkar inte bry sig om ifall eleverna verkligen kommer ihåg något efter provet.” Eleverna 
nämner att de gamla lärarrollerna påverkar undervisningen och beteendet, även om vi är 
moderna människor och lever i ett modernt samhälle. De säger också att elevinflytande 
är väldigt viktigt del i undervisningen, eftersom det angår vår framtid. De tycker vidare 
att utbildningens övergripande mål skall vara att skapa individer som kan göra nya 
saker, inte bara upprepa vad tidigare generationer gjort. 

 

Enligt de intervjuade har alla olika sätt att lära på t.ex. genom ämnesförenande arbete. 
En elev säger ”man förstår bättre det teoretiska innehållet genom att göra studiebesök 
som är kopplade till karaktärsämnena t.ex. historia, teknik eller svenska osv.” En annan 
tycker att ”möjlighet till att utföra experimentera av olika slag och genom laborationer 
på labbarna får man se hur saker och ting fungerar i verkligheten, vilket gör det lättare 
att göra läxan, för man känner sig aktiv i sitt lärande.”  Alla tillfrågade elever nämner att 
det är bra att använda flera sinnen för att hämta ny kunskap. En bra metod menar 
eleverna är att arbeta ämnesövergripande. De intervjuade i gruppen anser att 
ämnesförenade arbetsmetoder bidrar till varierade former i undervisningen, en rolig 
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arbetsmetod som ökar studiemotivationen. De flesta eleverna föredrar att arbeta i 
kortare pass eftersom långa lektioner gör att man blir trött och tappar motivationen. 
Eleverna nämnde även diskussioner och olika former av samtal som en bra metod, 
eftersom att detta ökar motivation och intresset för eget lärande. Många elever önskade 
ökade aktiviteter, t ex ”att gå på studiebesök, experimentera, bygga, tillverka och 
konstruera föremål i slöjd och testa att laga olika maträtter i hemkunskap”. Om man 
sammanför praktiska studier till den teoretiska modellen så blir lektionerna givande och 
mycket roligare. 
 

Undervisningsmodellerna som lärarna använder ska utgå från elevernas förkunskaper, 
förståelse och önskan menar eleverna. Det kan man göra genom ämnesförenade 
arbetsmetod och på så sätt hjälper lärarna eleverna att inhämta nya kunskaper i olika 
ämnesområden. En elev som inte lyckas så bra med sitt arbete i svenska, matte eller 
engelska kanske kan höja sitt betyg genom att arbeta med praktiskt, laborera eller utföra 
olika experiment för att öka sin kunskapsnivå. På detta sätt ges en möjlighet för de 
elever som har svårt med teoretiska ämnen att bli delaktig i skolarbete. Var och en på 
sitt sätt och på sin nivå. 

 

Intervjun inleds med frågan ”Vad innebär ämnesförenande arbete för dig”? 
Ämnesförenande arbete är när man arbetar över olika ämnesområden. Eleverna menar 
att det är nödvändigt för att öka studiemotivationen. Dessutom behöver man använda 
flera sinnen för att inhämta nya kunskaper. En bra metod är att varva praktik och teori t 
ex. att göra studiebesök, experimentera och att arbeta med datorer. Detta för att eleverna 
stimuleras vilket gör att kunskapen inte lika lätt glöms bort, då man har något att 
relatera till.  Genom t ex studiebesök får man se hur saker och ting har varit, vilket gör 
det lättare att göra läxan, för man känner sig aktiv i sitt lärande.  Metoden kan man 
variera genom att man läser teori först och har praktiken därefter, eller tvärtom.  

 

De verbala aktiviteter som sker i klassen är en väldigt viktig del i lärandet säger 
eleverna. En del lärare arbetar på så sätt att man går igenom lite olika saker, som att läsa 
en text, läxarbeten eller glosor. Sedan får man göra ett spel med de glosorna eller göra 
något uppspel av den texten som man har läst för att pröva uttalet, och då kommer man 
ihåg. Alla elever som deltog i intervjun tycker att detta är ett bra sätt att förena teori och 
praktik.  

 
Eleverna menar att en bra pedagogisk miljö innebär att man kan skapa en god stämning 
i elevgruppen och att undervisningen sker i smågrupper. Lärarnas förhållningssätt till 
eleverna är mycket viktigt. Det är viktigt att bygga upp en bra relation till eleverna och 
det behövs tid att bygga den relationen.  Eleverna tror att problemet är att klasserna är så 
stora och att de bara blir större. Detta skapar en social turbulens och det gör att man 
tappar koncentrationen. ”Stora elevgrupper och elever som kräver mycket tid och 
resurser av lärare försvårar ämnesförenande samarbete” säger eleverna. För att få en 
förändringsprocess inom området krävs rektors engagemang och information till 
politiker för att öka deras kunskap om hur betydelsefullt det är att undervisa barn i 
mindre grupper. 
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Hinder mot förändring är enligt eleverna att det inte finns tillräckligt med ekonomiska 
resurser samt att lärarna saknar stöd från sina arbetskamrater. Lärarna kanske inte får 
hjälp från andra lärare när man ska gå på studiebesök. Det är ju så att vissa skolor inte 
har tillräckligt med ekonomiska resurser, för det kostar ju att åka till stan.  

6.2 Lärares tankar om uppdelningen av teoretiska 
och praktiska ämnen  

 

Samtliga lärare menar att skolan och skolledningen har en mycket viktig roll och ett 
stort ansvar när det gäller ämnesförenande arbete. Att ge stöd och positiva signaler till 
de lärarna som arbetar för ämnesförenande samarbete är viktigt. Lärarna tror att 
bristande kunskap hos skolledningsgruppen kan vara en förklaring till att detta område 
inte är prioriterat. Det finns många lärare som tycker att det räcker med den teoretiska 
delen. Sedan får eleverna själva leva sig in i olika roller och situationer. 

 

En lärare menar att ”tråkig teoretisk fysik, matematik eller svenska kan bli riktigt 
uppskattad då eleverna får arbeta praktiskt kring teorin och får större förståelse”. Inom 
matematik och slöjd förkommer teori och praktik, där elever får bygga mönster och 
formar, vilket gör att de trivs. Vissa lärare nämnde att de elever som har svårt att förstå 
teoretiskt ämnesinnehåll är positiva till praktiska arbetssätt. Lärarna menar att 
studiebesök och experiment gör det lättare för elever att ta till sig det teoretiska 
innehållet. Därför är det viktigt att införa ämnesförenande arbetsmodeller i all form av 
skolundervisning.  

 

I ämnesförenande arbetssätt förekommer både verbala och ickeverbala aktiviteter som 
ger stimulans för elever. En lärare påstår att det i det praktiska arbetet oftare är okej att 
göra små misstag än i det teoretiska, och om man förenar teori och praktik så gör man 
mindre fel. ”Man skapar teman i elevernas undervisning där man visar på hur flera olika 
ämnesområden krävs för att en kunskap ska bli fullkomlig.” I laborationer i kemi och 
fysik kombinerar man teori och praktik, vilket får eleverna att tänka själva. Det 
stimulerar dem och får de att vilja fortsätta söka ny kunskap. Eleverna får möjlighet att 
experimentera med hur olika tester fungerar i verkligheten, men då och då måste man 
använda böckerna, vilket är en bra ämnesförenad arbetsmetod. ”Ämnesförenande arbete 
ger vinst i tid och pengar samt att det på samma gång blir roligare för alla inblandade 
parter.” Så säger många av lärarna som deltog i intervjuundersökningen. 

 

En lärare tror att alla människor har de båda sätten [teori och praktik] och det bästa är 
att försöka använda de i verkligheten. Det är en god metod att befästa kunskap i minnet 
samtidigt som elever aktivt deltar i undervisningen och det märks i 
teknikundervisningen. Man kan angripa ämnet från olika håll med olika metoder vilket 
underlättar för eleverna att förstå ämnesinnehållet. Många lärare tycker att man ska 
varva ämnen exempelvis med ett tematiskt arbetssätt. På detta sätt blir undervisningen 
roligare och eleverna får ut mer av det.  
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Ämnesförenande arbete är tidskrävande – planering, diskussioner, uppföljning och 
bedömning m.m. tar tid. Under en vanlig arbetsdag finns inte denna tid inberäknad i 
schemat. En del arbete måste därför genomföras på fritiden för att det ska hinnas med 
och så ska det inte behöva vara. Det är viktigt att eleverna vet vad de olika aktiviteterna 
innebär och att det ska vara ett brett sortiment av metoder och finnas god laborativ miljö 
så att man kan utföra olika slags experiment.  

 

Många lärare underskattar ämnesförenande arbetsmodeller. Rent praktiskt är det svårt 
att få till en kombination av ämnen, när en lärare har sju olika klasser och klasserna är 
stora. Mer tid och mindre klasser krävs om man ska kunna samarbeta över 
ämnesgränserna. ”Ju mer tid vi måste lägga på annat – desto mindre tid till ämnens 
samarbete.” Tid för att planera och idékläckning kräver mycket tid. Lärarna tror att det 
är så i många skolor och detta är ett stort problem i skolvärlden. Det kan bland annat 
bero på att det är svårt att få samarbete schemamässigt och även lokalmässig att gå ihop. 
Detta är ett stort hinder för ämnesförenande arbetssätt. 

 

Hindrena för ämnesförenat arbete är många. Det behövs t.ex. längre arbetspass där man 
kan arbeta med teori och praktik, och lärarna behöver mer tid att prata med varandra och 
föra tips och idéer till varandra. Ett annat hinder för ämnesförenande samarbete är också 
ansträngd skolekonomi för att köpa olika tillbehör för att genomföra t ex. NO 
experiment. Vissa lärare har svårt att ta till sig det nya arbetssättet. Men vi får inte 
glömma att det finns ovilja och bristande kunskap hos en del lärare. Enligt lärarna har 
skolan svårt att implementera moderna undervisningsmetoder, vilket gör att man är 
tvingad att hamna i ett förlegat undervisningssystem. Lärarna menar att det kan finnas 
många orsaker till det, t.ex. brist på vidareutbildning för lärare, dålig uppföljning och 
utvärdering.  

 

Ansvaret ligger hos skolledningen, skolverket och regeringen. De måste göra något åt 
problemet. Ofta är det många i den äldre generationen av lärare som arbetar på egen 
hand. De verkar inte vilja veta om eller hur andra lärare arbetar. De kör sitt eget race 
som en intervjudeltagare uttrycker saken.  
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6.3 Några perspektiv som finns hos lärare och elever  
 

Genom att samarbeta över olika ämnesområden ökar flexibla undervisningsmöjligheter 
samt lärarnas inblick över elevernas kunskaps områden. Planering av praktiskt arbete 
kräver mycket tid av lärarna menar både elever och lärare. Båda parterna nämner att 
”lektionerna är ganska korta vilket gör att man inte hinner göra praktiska aktiviteter så 
som laborationer och experiment”. Tid är det väldigt ont om i skolvärlden. Dessutom 
saknas material för att utföra praktiskt arbete som experiment av olika slag. Ett annat 
hinder mot ämnesförenande arbete är att det förkommer många vikarier som inte ställer 
samma krav som den ordinarie läraren. Samtliga intervjudeltagarna påpekar att det är 
väldigt viktigt att kombinera praktiska och teoretiska ämnen för att öka 
ämnesförståelsen.  

 

Lärarna och eleverna tror att det finns en grupp lärare som jobbar väldigt traditionellt 
och som de alltid har gjort, dvs. mycket teoretiskt inriktat. Det finns många lärare som 
anser att det är bekvämt och bra för elever att utföra skriftliga prov. Genom skriftliga 
prov kan man mäta elevens kunskaper. En annan faktor som både lärare och elever 
nämner är att det saknas salar och material för att utföra olika experiment i skolan.  
 

Alla lärarna som medverkade i intervjun anser att den fysiska skolmiljön påverkar 
lärarens didaktiska och praktiska ämnesval. Arbetsmiljön har stor betydelse för hälsan 
och koncentrationen, om t.ex. ventilation, bullerdämpning och städning inte fungerar 
kan det påverka elevernas uppmärksamhet negativt.  

 

Både lärare och elever tycker att studerandemiljöns utformning av yttre och inre 
arkitektur är viktig för att stimulera elevers lust att lära och att lärarna kan utföra sitt 
arbete ostört. Flera tillfrågade påpekar betydelsen av ”större ytor och fler grupprum”. 
Dagens skola och skolmiljö är inte anpassad till de modena undervisningsmetod. Det är 
ofta trångt i klassrummet och svårt att utföra vissa praktiska arbete t.ex. att ha en 
storsamling. En lärare säger att det ”ibland behövs större salar där två klasser kan vara 
vid föreläsning”. 

 

Det är dessutom brist på vissa redskap som används i undervisningen t.ex. får uppemot 
25 elever dela på en dator och ”väntetid för datarummet är lång”. Eleverna tycker att 
skolans möbler är obekväma att sitta på långa stunder och skapar irritationsmoment 
mellan eleverna. Elever och lärare ville ha möjlighet att själva kunna påverka inköp av 
inredningsmaterial. Detta för att skapa en inbjudande studiemiljö. 

 

Skolans ekonomi har betydelse för möjligheter att anställa personal, inköp av läromedel 
och olika utrustning för skolan. När man har dålig ekonomi är det självklart det direkt 
och indirekt påverkar undervisningen menar både lärarna och eleverna. ”Vi använder 
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trasiga och gamla skolböcker för att skolan inte har råd att köpa nya till oss” nämner 
flera elever.   
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7 Faktorer av betydelse för 
ämnesförenande samarbete i 
skolan 

För att eleven ska erbjudas en helhet och ett sammanhang i utbildningen anser 
intervjudeltagarna att det är naturligt att förena de teoretiska och praktiska ämnena som 
finns representerade i undervisningen. Nedan presenters några olika faktorer som 
framkom i undersökningen och som ansågs betydelsefulla för att genomföra 
ämnesövergripande samarbete i skolan.  

 

Decentraliseringen av skolan har lett till att både utformningen av och behoven i 
skolundervisningen ser olika ut från skola till skola. Ett flertal skolverksamheter är 
indelade i olika arbetslag inklusive den skola jag undersökte inför min uppsats. 
Författarna Gert Assermark och Katrina Sörensson menar att den enskilda skolan och 
skolledningen har ansvar för bedömande av vad för lärarkompetens som krävs för att 
arbeta ämnesövergripande. Lärarkompetensen kan tillgodoses genom diskussioner i 
arbetslaget, vilket bör bidra till att de olika ämneslärarna får ökad förståelse för 
varandras ämnen. Enligt Gert Assermark och Katrina Sörensson kan läraren på så sätt 
tillfredställa elevens studiebehov. Detta bidrar till att ämnesövergripande samarbete blir 
en naturlig del av undervisningen.  

Håkan Jönsson (1998) tycker att det är rektorerna som har störst ansvar för hur olika 
arbetslag sätts ihop, eftersom det är dem som har helhetssynen över skolans system 
samt över lärarnas kunskap och kompetens. Därför är det viktigt att hopsättningen av 
laget föregås av enskilda samtal med lärarna för att på så sätt tillfredsställa personliga 
önskemål. Håkan Jönsson påpekar också att för många personer i ett arbetslag kan 
medföra svårigheter för förenande av ämnessamarbete. Det kan bland annat minska 
personligt engagemang i arbetet och öka konkurrensen i det egna arbetslaget. 

 

Håkan Jönsson (1998) skriver att skolan inte är unik angående det förändringsarbete 
som lutar åt ett ökat samarbete, decentralisering och ämnessamarbete. Dessa tendenser 
går att finna på många andra håll i arbetslivet, i exempelvis företagsverksamheten. Det 
faktum att man som lärare är en tjänsteman som arbetar efter angivna mål, kursplaner 
och arbetssätt borde vara anledning nog att tillåta sig att vara öppen för de förändringar 
som skolan genomgår. Lärarna får betalt för att utföra sina arbetsuppgifter och då måste 
de även utföra dem korrekt. Ändå menar Jönsson att man bör ha i åtanke att många 
lärare inte längre känner igen sig i dagens skola. Undervisningsmetod, organisation och 
elever kanske inte längre ser ut som de gjorde i den skola de utbildade sig i för ett antal 
år sedan. Det är även ett problem att de lärare som inte riktigt har hängt med i 
utvecklingen kanske inte förstår alla de tankegångar som skall finnas representerade i 
dagens skola. Här har både rektorn och den enskilde läraren ett stort ansvar.  
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8 Analys utifrån mina 
frågeställningar och tidigare 
litteratur 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare och elever ser på 
ämnesföreningssamarbetets betydelse för individens utveckling och lärande. De anser 
att det är viktigt att man använder olika metoder i undervisningen. Både lärare och 
elever säger att varierade undervisningsmetoder skapar intresse, stimulans och ökar 
studiemotivationen.  Stämningen i klassrummen blir trivsam och många elever längtar 
till nästa lektionstillfälle om det finns ämnesförenade samarbete i undervisningen. Jag 
anser att eleverna har en god insikt i sin kunskap när det gäller skolans grundämnen och 
de praktiska ämnena. Eleverna upplever att genom positiv feedback och beröm från 
läraren ökar deras självtillit och studiemotivation. När eleverna har roligt i 
undervisningen så anser de själva att de blir bättre i sitt kunskapsinhämtande. Många av 
eleverna är insatta i vad som är viktigt för deras framtid när det gäller kunskap. Eleverna 
har många bra förslag på förbättringar inom de teoretiska såväl som de praktiska 
ämnesområdena.  

 

För att ta reda på tidigare forskning kring ämnet gjorde jag en studie av tidigare 
uppsatsarbete på Lärarhögskolans Bibliotek. Jag gick igenom arbeten som handlade om 
inlärning, olika undervisningsformer, arbetsmetoder kring praktiska och teoretiska 
ämnen och ämnesförenande samarbete. Jag upptäckte att det fanns många intressanta 
empiriska studier som handlade om lärande, men de var inte av samma karaktär som 
den sortens studie jag var ute efter.  

 

Många elever vill ha arbetsuppgifter som ger de möjlighet att uppleva omgivningen 
utanför skolans lokaler. Det sociala samspelet är viktigt mellan elever, därför önskar ett 
stort antal elever att de ska få arbeta i grupper. Lärarna är en viktig del av lektionerna 
menar eleverna, och därför är det viktigt att de är insatta i sina ämnesområden. Mera 
experiment, studiebesök och praktiska övningar står högt på elevernas önskelista. Att 
vara medveten om elevernas olika sätt att lära ger läraren möjlighet att utveckla olika 
tillvägagångssätt som stimulerar elevernas nyfikenhet. Nilsson (1997, s 12) skriver att 
det ämnesförenande arbetet grundar sig i ”ett tvärvetenskapligt synsätt där 
undervisningen inte organiseras strikt ämnesvis utan tematiskt, så att olika traditionella 
ämnen integreras till en helhet”. Detta helhetsperspektiv ska hjälpa eleven att förstå 
något i sitt sammanhang och därmed verklighetsförankra lärandet, vilket underlättar 
elevens inlärning och ämnesförståelse.  

 

Åberg (1999) nämner i sin bok att man genom lärarsamverkan lättare når 
utbildningsmålen. Elevernas kunskapsutbildning är beroende av om de får möjlighet att 
se samband. Skolan skall ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. 
Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper. Tanken med de kommunala skolplanerna är att de ska bilda ett 
styrinstrument för hur de nationella målen ska genomföras inom den egna 
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hemkommunen. Varje skola har en lokal arbetsplan. Deras uppgift är att beskriva hur 
man vill jobba med de nationella och kommunala målen på just den skolan (Åberg, 
1999).  

 

De sociala problemen har ökat och klasserna har blivit större. Men dessutom har en 
ökad andel elever ett annat etniskt ursprung samt barn med behov av särskilt stöd 
integrerats i högre utsträckning i klasserna idag (Åberg, Karin1999 och Carlgreen, 
Ingrid 2001). Till detta kommer en ökad decentralisering och nya 
skolundervisningsmodeller som bygger på en mer individualiserad undervisningsmetod. 
Detta har medfört att tiden för planeringsarbete och utvärdering har minskat och därmed 
påverkas även det ämnesförenade samarbetet i skolan. Därför är det viktigt att den tid 
man har tillsammans i arbetslaget disponeras effektivt (Karin Åberg, 1999).  

 

För att kunna arbeta ämnesförenat krävs att skolledningen möjliggör detta genom att se 
till att de lärare som ska samarbeta i laget får sin tjänstgöring samordnad på ett 
genomgripande sätt (Jönsson, 1998). Alla lärare i undersökningsgruppen ser inte den 
vanliga skoldagen som en möjlighet för ett ämnesföreningssamarbete, just på grund av 
tidsbristen. Flertalet lärare uppskattar dessutom ämnesföreningssamarbete, men ser det 
som en belastning i planeringsarbetet.  

 

Som jag har förstått det utifrån min undersökning krävs det mer tid för att genomföra ett 
ämnesföreningssamarbete. Denna tid verkar inte finnas på den undersökta skolan. För 
att åstadkomma denna eftersträvade struktur i arbetslivet, dvs. ämnesförenande arbete, 
krävs dock att det ges nog med tid att strukturera den, och här anser lärarna att det är 
viktigt att ha en öppen kommunikation mellan de berörda parterna om deras olika 
tidsuppfattningar.  ”Tiden strukturerar yrkesutövningen och blir i sin tur strukturerad av 
den” (Hargreaves, Andy 1998, s 107). Eftersom det finns tidsbrist, för stora klasser och 
olika åsiktsskiljaktigheter i frågan om ämnesförenande arbete anser lärarna att man 
öppet borde diskutera hur man på bästa sätt kan lösa dessa svårigheter. Genom detta sätt 
kan både lärare och elever känna sig trygga och trivas i sitt dagliga arbete. Övriga 
betydelsefulla komponenter är tillgång till lokaler, laborationstillbehör, och att ha 
tillgång till fasta vikarier. 

 

Lärarna anser att det är viktigt att alla i arbetslaget är delaktiga och att det omfattar 
lärare från många olika ämneskompetenser. På detta sätt kan man tillfredställa 
kursmålen samt ge eleverna en helhet och ett sammanhang i sin inlärningssituation. 
Lärarna som deltog i studien förespråkade tematiska undervisningsmodeller. Nilsson 
(1997, s 12) nämner att den tematiska undervisningsmodellen har en tydlig koppling till 
elevernas vardagserfarenheter och gör det lättare att förstå ämnets innehåll.   
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9 Diskussion 
De slutsatser jag går igenom och de rekommendationer jag ger nedan är grundade på 
resultatet av de intervjufrågor som jag använde i undersökningen. Att genomföra 
undersökningen har jag då och då upplevt som besvärligt, då omfattningen inte är klart 
begränsad mot förändringsarbete i skolutvecklingen. Svårigheten i att åtskilja dessa 
områden från varandra är naturlig, eftersom förening av ämnesövergripandesamarbete, 
arbetslag och förändringsarbete står i nära relation till varandra. Dock ges det i detta 
examensarbete inte plats att inkludera även själva förändringsarbetet. 

  

Enligt min tolkning är lärarna mycket tydliga med att de är för att jobba ämnesförenat. 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att undersökningsområdet inte gav mig några 
oväntade resultat. Svaren från lärarna och eleverna har legat nära de teorierna som jag 
använt mig av inför arbetet. Kunskapen jag har skaffat mig genom litteraturen har 
bidragit till en ökad förståelse för ämnesföreningssamarbete. På grund av denna och 
mitt undersökningsarbete så kommer jag att försöka arbeta efter en ämnesförenande 
arbetsmodell i mitt framtida yrkesliv. Jag har insett vikten av ämnesföreningssamarbete. 

 

Målet med en läroplan är att både elever och lärare skall ha en trygghet i vad som skall 
läras ut och vilken kunskap som skall inhämtas. För att detta skall komma till stånd 
behöver flera faktorer samverka. Forskarna talar om att det bland lärarna behövs både 
kunskap om läroplanen och kunskap om den politiska beslutprocessen, men också ett 
allsidigt ämnesbaserat perspektiv för att utveckla en framgångsrik läroprocess. Jag 
tänker då framförallt på den del där lärarna pekar på faktorer som gynnar eller försvårar 
ett ämnesföreningssamarbete och sammansättning av arbetslag. De faktorer som 
genomträngt undersökningsresultatet då det gäller hinder i ämnesföreningssamarbetet är 
lärarnas olika scheman och tidsbristen. Lösningen på detta problem finns i att man som 
lärare bör utnyttja sin rutin för att underlätta det vardagliga arbetet och därigenom få tid 
till planering för ett ämnesförenande samarbete. Hargreaves (1998) menar att ”Tiden 
strukturerar yrkesutövningen och blir i sin tur strukturerad av den” (1998, s 107). För att 
åstadkomma denna eftersträvade struktur i verksamhet krävs i alla fall att det ges tid att 
strukturera den. Därför anser jag att det är viktigt att ha en öppen kommunikation 
mellan de berörda parterna om deras tidsuppfattning. Författaren menar att alltför lite tid 
av lärarnas samtal med varandra inom arbetslaget innefattar det som rör det vardagliga 
arbetet med undervisning och elevbemötande. Därför är det viktigt med en god 
kommunikation mellan lärarna. I den skolan jag undersökte saknades denna tid vilket är 
ett av problemen för att arbeta över ämnesgränserna.  

 

Denna synpunkt tror jag är av mer allmän karaktär och aktuell även för de som är 
verksamma inom skolor som arbetar efter en traditionellt pedagogisk 
undervisningsmodell. Dagens lärare har en besvärligare undervisningssituation jämfört 
med lärarna förr i tiden. De förändrade relationerna mellan vuxna och barn påverkar den 
traditionella lärarrollen. Som lärare måste man idag vinna auktoritet snarare än att 
självklart ha den.  
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Efter intervjuundersökningen började jag söka efter relevant litteratur. Då kom jag i 
kontakt med Andy Hargreaves idéer genom hans bok, Lärande i det postmoderna 
samhället (1998). Jag fann att många av hans tankar och teorier stod i nära relation till 
arbetslagsarbete och ämnesförenande samarbete. Han skapade ordet balkanisering, 
vilket beskriver när en skolas personal varken samarbetar med kollegorna i arbetslaget 
eller arbetar självständigt. Dessa personer skapar undergrupper istället som resulterar i 
splittrande och konkurrensskapande situationer. För att kunna uttrycka sig huruvida det 
råder balkanisering eller inte på den skolan som jag har undersökt hade det krävts vidare 
studier om hur samarbetet mellan lärarna ser ut. Detta kan göras genom att delta i en 
observationsstudie. Mitt resultat visar att det inte förkommer någon splittrande funktion 
inom arbetslag utan det enda jag kan ta reda på av undersökningen är att det finns olika 
uppfattningar av ämnen. Hargreaves (1998) nämner i sin bok att förebyggande insatser i 
balkaniseringsfrågan är att försöka skapa en helhetskänsla på skolan genom att lärarna 
gemensamt arbetar med läroplansutveckling och pedagogiska målsättningar. 

 

En del lärare på den undersökta skolan vet av egen erfarenhet att det kan vara ett 
känsligt uppdrag att leda en elevgrupp i närvaro av en annan vuxen. Detta tror jag kan 
bero på en bristande ovana att vara fler än en i undervisningen. På det sättet skapas en 
motståndskultur och en rädsla för att blotta, vad man tror, brister i yrkeskompetensen. 
Här behövs en rektor och en skolledning som står fast med öppna och tydliga 
arbetsmetoder och värderingar som personalen kan finna förtroende för i sitt dagliga 
arbete. Enligt Åberg (1999) är rektorns viktigaste arbetsuppgift att motivera och leda 
personalen mot ett ämnesföreningssamarbete.  

 

Variation och olikheter ses som tillgångar, men de olika erfarenheterna måste utmanas 
och bearbetas. Barn och ungdomar ses som aktiva deltagare i sin egen 
kunskapsutveckling (Säljö, 2000). Min tolkning av Säljös text, är att vi måste hämta 
kunskaper från olika riktningar, exempelvis från böcker, tidskrifter, praktiska 
erfarenheter, användande av praktiska verktyg, och förbättra föreningar av olika 
ämnesgrenar osv. för att vi ska lyckas med vår pedagogiska uppgift. Viktigt är också att 
lärarna ökar sin kunskap genom att utvidga samarbetet med arbetskollegor, 
kompetensutvecklas och vågar att prova och modernisera sina arbetsmetoder.   

 
Vårt samhälle ser annorlunda ut idag. Dagens barn och ungdomar är inte gårdagens 
elever. Ökat antal etniska mångfalder samt många nedskärningar som sker inom skolan 
ställer höga krav på dagens lärare, skolmaterial och förbättrade undervisningslokaler. 
Utbildningsansvariga måste fokusera på läroprocesser, hitta nya kreativa 
undervisningsmodeller och förbättra arbetsmiljön för att ge eleverna en bra start i deras 
liv. Både pedagoger och forskare anser att en viktig del av undervisningen är att ge 
varierad kunskap till eleverna inom teoretiska och praktiska ämnen.  Detta kan man göra 
genom mer studiebesök, laboration och experiment. I en skola är vi alla olika, både 
lärare och elever, och genom att öka ämnesförenande arbetssätt kan vi tillfredställa 
elevernas olikheter samt utveckla nya varierade undervisningsmodeller där lärarna och 
eleverna trivs.  
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10 Vidare Forskning 
 
Vi lever i ett ständigt föränderligt samhälle. Det som var bra igår är inte nödvändigtvis 
bra idag. Krav på en förändrad lärarroll är nu mer tydlig än någonsin tidigare, då 
förutsättningarna är radikalt förändrade. Detta arbete har väckt många tankar hos mig. 
Det finns mycket att forska vidare kring inom detta ämne. Elevernas syn på sitt eget 
lärande är viktig för att på bästa sätt kunna ta tillvara på deras kunskap och intresse. 
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11.3 Bilaga  
 
Frågor till dem intervjuade 
 
Som utgångsläge i min undersökning har jag valt följande frågor: 
 

• Är skolan för teoretisk? Vad tycker lärare och elever om detta?  

 
• Hur tror du de som inte håller med dig tänker om saken? 

 
• Vad lägger du i orden praktisk/teoretisk när det gäller skolarbete? 

 
• Bör teori och praktik kombineras mer i skolan? Hur kan man göra då?  

 
• Finns det exempel på att det finns fördelar med att skilja på teori/praktik? 

 
• Vilka hinder finns det i skolan och dagens samhälle att förena teori/praktik? 

 
• Är klyftan mellan teori och praktik (om den nu finns) ett problem? För 

vem/vilka? 

 
• Hur ser förhållandet teori/praktik ut i den bästa av världar, enligt din mening? 
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