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Abstract 

This study discusses the integration of the subjects Swedish and Music from a 

teachers’ perspective. Three teachers working with the subjects Swedish and 

Music have been interviewed. In this study I have chosen to investigate the me-

thods that are being used in the integrating teaching in the subjects Swedish and 

Music. I have studied the possibilities and difficulties that you can find in this 

kind of teaching. To get a more profound perspective in the study I have done 

literature studies and read earlier essays on this subject. It turns out that the 

teachers being interviewed are positive to the integration of subjects but at the 

same time they notice problems with the fact of lack of time. 

 

Keywords: subject integration, music, Swedish, teaching, school  

 

Sammanfattning 

Denna studie behandlar ämnesintegrering utifrån olika svensk- och musiklärares 

perspektiv. Tre lärare med ämneskombinationen har intervjuats. I denna studie 

har jag valt att undersöka vilka metoder som används i ämnesintegrerad under-

visning för musik och svenska. Jag har även valt att undersöka vilka möjligheter 

och hinder som finns med ett sådant arbetssätt. För att undersöka ämnesintegre-

ring även ur ett bredare perspektiv har jag gjort litteraturstudier och studerat ti-

digare examensarbeten. Det visar sig att de intervjuade lärarna är positiva till 

ämnesintegrering men ser problem med att få tiden att räcka till. 

Nyckelord: Ämnesintegrering, musik, svenska, undervisning, skola 
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Inledning 
Under min skolgång, som startade på åttiotalet, har jag överlag saknat ett ämnesövergripande 

synsätt. Jag hade mått bra av att få hjälp av skolan med att placera mina ämneskunskaper i ett 

sammanhang. Eftersom verkligheten inte är indelad i fack, borde ju inte skolan vara det. 

Jag tror att när eleverna får använda skapande arbetssätt över ämnesgränserna där deras egna 

erfarenheter och kunskaper kan lyftas fram, kan det ge en extra bonus i form av en god sam-

hörighet och en känsla av att bli sedd som elev.  

Genom att intervjua verksamma tvåämneslärare i svenska och musik, vilken är densamma 

ämneskombination som jag utbildar mig till, är min förhoppning att kunna fördjupa och ut-

veckla min lärarroll. Jag anser att det finns många vinster med ett ämnesintegrerat arbetssätt 

och hoppas att med detta examensarbete kunna fördjupa mig inom området. När jag har läst 

tidigare examensarbeten gällande integrering har jag inte funnit något arbete som behandlar 

just ämneskombinationen svenska och musik och jag kan därmed fylla ut den luckan med 

detta arbete. 

Avsikten med denna studie är att få vetskap om och hur tvåämneslärare i musik och svenska 

arbetar ämnesintegrerat. Studien riktar sig mot hur de tvåämneslärare som jag intervjuat tän-

ker kring ämnesintegrering gällande arbetssätt och vilka faktorer de anser finns och hur dessa 

kan påverka ämnesintegreringen på deras arbetsplatser. För att få svar på mina frågeställning-

ar kommer jag att använda mig av litteratur, läroplan, kursplaner och kvalitativa intervjuer 

med tvåämneslärare i musik och svenska.  

Med denna studie vill jag synliggöra de tankar som väckts under min utbildning till lärare i 

svenska och musik. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tvåämneslärare i musik och svenska i 

grundskolans senare årskurser arbetar ämnesintegrerat. Jag kommer även att ta reda på vilket 

förhållningssätt dessa pedagoger har till ämnesintegrering och försöka kartlägga vilka be-

gränsningar och möjligheter ett sådant arbetssätt kan medföra. 

Utifrån mitt syfte ovan har jag valt följande frågeställningar: 

 Vilka metoder används i ämnesintegrerad undervisning för musik och svenska?  

 Vilka möjligheter och hinder finns med ett ämnesintegrerat arbetssätt? 
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Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag utifrån mina frågeställningar att belysa väsentlig litteratur som be-

rör begreppet ämnesintegrering. För att underlätta för läsaren är litteraturen uppdelad under 

rubrikerna Definition av begreppet ämnesintegrering, Arbetssätt och Påverkansfaktorer. Un-

der dessa rubriker har jag även valt att väva in litteratur som behandlar vilka möjligheter som 

finns med ett ämnesintegrerat arbetssätt samt vilka hinder som kan finnas med det arbetssät-

tet. 

Definition av begreppet ämnesintegrering 

För mig innebär ämnesintegrering samläsning av skilda ämnen. Denna samläsning kan te sig 

på olika sätt vilket kommer att framgå i detta arbete. Enligt Nationalencyklopedin innebär 

begreppet att ”undervisning i besläktade ämnen samordnas för att ge ökade insikter”(NE, 

2010). Vidare går det att läsa i Nationalencyklopedin att begreppet integrering är synonymt 

med begreppet integration. 

Enligt Andersson (1994) kan begreppet ämnesintegrering tolkas olika inom skilda kontexter 

och han menar att det är viktigt att klargöra vad definitionen innebär inom skolverksamheten. 

Andersson liknar skolans ämnen vid byggstenar som måste integreras till en helhet och där-

med bättre stämma överens med individen och dennes omvärld. Han har kommit fram till 

följande definition av begreppet ämnesintegrering: ”Med integration menas, när det gäller 

undervisning och lärande om världen, att sammanfoga skilda delar till en helhet” (Andersson, 

1994, s.15). Denna definition är, enligt Andersson (1994), en av två utgångspunkter vid äm-

nesintegrerat arbete i skolan. Den andra utgångspunkten vid ämnesintegrering är insikten om 

att det är individen som interagerar. Det innebär alltså att varje elev måste vara delaktig i sitt 

eget lärande. Vidare menar Andersson (1994) att pedagoger som ämnesintegrerar måste vara 

vaksamma på balansen mellan ämneskunskap (delarna) och förståelsen för helheten. Överbe-

tonas ämneskunskaper, finns det risk att eleverna begränsar sig till detaljkunnande och att 

helhetsbilden går förlorad. Om det istället läggs för stor vikt på helhetsbilder finns det en risk 

att eleverna endast utvecklar övergripande kunskaper som saknar substans. 

Arbetssätt 

Det här avsnittet behandlar grundskolans styrdokument; läroplan och kursplan i separata ru-

briker. De delar som jag har valt att lyfta fram inom respektive rubrik visar innehåll som kan 

kopplas till ämnesintegrering. 

Läroplan 

Läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo-94) som fastställts av Sveriges riksdag lägger 

grunden för hur skolorna ska bedriva sin verksamhet. Den pekar både på värdegrundsarbete, 

arbete kring grupprocesser samt vilka faktiska kunskaper eleverna ska tillskansa sig (Skolver-

ket, 2010). Det är alltså av högsta vikt att alla som arbetar inom skolan ständigt förankrar 

verksamheten i läroplanen. Nedan redovisas innehåll som kan knytas till ett ämnesintegrerat 

arbetssätt hämtat från vår nuvarande läroplan, Lpo-94. 

I läroplanen står det att skolan ska utgå från varje elevs enskilda behov, förutsättningar och 

kunskapsnivå (Lpo-94). Alla elever har skilda behov och förutsättningar och kunskapsnivån 

kan variera mycket redan från förskoleklass. Skolan måste alltså hitta arbetsformer som sti-

mulerar elevernas enskilda behov vilket innebär att undervisningen inte kan vara likadan för 

alla. I läroplanen står det dessutom att arbetsformerna i skolan skall varieras på ett balanserat 
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sätt för att eleverna skall få en harmonisk utveckling (Lpo-94). För att skapa en harmoni mås-

te undervisningen tillåta att de olika elevernas behov kan tillgodoses och i lärarens kunskaps-

förmedlande roll måste det därför ingå att söka den bästa metoden för eleven. Vidare går det 

att läsa att skolan skall ge plats för olika kunskapsformer så att lärandet blir till en helhet: 

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 

skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Skolverket, 

2009, s.8) 

Enligt Nationalencyklopedins definition av ämnesintegrering, som beskrivits i den inledande 

texten under rubriken ”Definition av begreppet ämnesintegrering”, innebär alltså begreppet 

ämnesintegrering just att ämnen med gemensamma beröringspunkter kan samordnas, vilket 

kan innebära att lärandet då blir till den helhet som läroplanen eftersträvar. Ämnesintegrering 

handlar således mycket om att skapa sammanhang och mening för eleven. 

I läroplanen står det även att skolan skall förbereda eleverna inför det samhällsliv och arbets-

liv som väntar eleverna efter avslutad skolgång (Lpo-94). Den verklighet som möter eleverna 

efter skolan är en komplex helhet långt från traditionell ämnesundervisning. Vidare ska skolan 

förmedla det gemensamma kulturarvet eftersom det främjar individers identitetsutveckling 

samt förmågan att sätta sig in i andras förutsättningar och värderingar: 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötes-

plats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla 

som arbetar där (Skolverket, 2009, s.6). 

Här kommer både musiken och språket in som en del av de kulturuttryck som ständigt är när-

varande i samhället och som skolan har till uppgift att förmedla. Under rubriken ”Kursplan” 

redogörs vilken funktion ovanstående ämnen har för kulturarvet. 

De delar som jag nu har lyft fram i läroplanen visar på hur ett ämnesintegrerat arbetssätt kan 

tillgodogöra flera av läroplanens riktlinjer för hur skolans verksamhet ska bedrivas. 

Kursplan 

Läroplanen, som beskrivits ovan, innehåller nationellt fastställda kursplaner för varje enskilt 

ämne som ingår i skolans verksamhet. Precis som läroplanen lägger även kursplanerna grun-

den till hur skolans verksamhet ska bedrivas och det är av högsta vikt att alla som arbetar 

inom skolan ständigt förankrar verksamheten i såväl kursplanerna som läroplanen 

(www.skolverket.se). 

Eftersom det i detta examensarbete undersöks hur tvåämneslärare i musik och svenska arbetar 

ämnesintegrerat, redogör jag nu för väsentliga delar i grundskolans kursplaner i musik och 

svenska, för att därmed belysa gemensamma beröringspunkter mellan ämnena. 

I kursplanen för musik står det att musikämnets syfte är att ge varje elev möjlighet och lust till 

att utveckla sin musikalitet och att få uppleva hur musiken kan stärka den egna identiteten 

både på ett socialt, känslomässigt och kognitivt plan (www.skolverket.se, Kursplanen för Mu-

sik). Vidare är ett mål inom musikämnet att eleverna ska ”utveckla förmåga att själv skapa 

musik för att kommunicera tankar och idéer” (www.skolverket.se, Kursplanen för Musik). 

Musikämnet ska således fokusera på de sociala aspekterna. I svenskämnet är syftet enligt 

kursplanen att utveckla elevers förmåga gällande kommunikation, tänkande och kreativitet 

(www.skolverket.se, Kursplanen för Svenska). Båda ämnena strävar alltså efter att stärka ele-

vers kommunikations- och samarbetsförmåga. 
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I musikämnets kursplan står det att musikämnet tjänar som en ”konkret utgångspunkt och 

stöd för lärande i andra ämnen” (www.skolverket.se, Kursplanen för Musik). Musik ska alltså 

kunna användas som en metod och ett stöd för annan undervisning i skolan, vilket således 

inbegriper svenskämnet. Vidare går det även att läsa i musikämnets kursplan att ”som stöd för 

elevens utveckling till självständig förståelse, kunskap och färdighet i ämnet ligger språkäm-

nena nära till hands” (www.skolverket.se, Kursplanen för Musik) vilket innebär att språkäm-

nena i sin tur även kan berika musikundervisningen.  

I kursplanen för musik lyfts det också fram att musik och språk har många gemensamma be-

ståndsdelar, till exempel att bägge ämnena bygger på ljudkommunikation 

(www.skolverket.se, Kursplanen för Musik).   

I kursplanen för musik står det att musik är en del av kulturarvet och att musikämnet ger möj-

ligheter till att reflektera över hur andra människor tänker och upplever sig själva och omvärl-

den i olika sammanhang (www.skolverket.se, Kursplanen för Musik). Musikämnet ska också 

verka för en delaktighet i både skolans och samhällets kulturliv, vilket inbegriper en del av det 

kulturarv som skolan har att förmedla:  

Musik är en del av kulturarvet. Musikämnet främjar en musikalisk allmänbildning 

och lägger en grund för delaktighet i skolans och samhällets kulturliv […] Musik är 

också ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans samt under-

lättar integration och samverkan i skola och samhälle (www.skolverket.se, Kurspla-

nen för Musik). 

Även i svenskämnets kursplan behandlas det kulturella uppdrag som skolan har i uppgift att 

förmedla. I den kursplanen står det att språk och kultur är tätt sammanbundna med varandra 

och att svenskämnet har till uppgift att bland annat stärka elevers förståelse för människors 

olika kulturella bakgrunder: 

Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett lands hi-

storia och kulturella identitet. Språket speglar också den mångfald av kulturer som 

berikar och formar samhället. Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturar-

vet och förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans uppgift är att med utgångs-

punkt i elevernas egna kulturella skapande och med anknytning till deras läs-, film- 

och teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. Svensk-

ämnet syftar till att stärka elevernas identitet och förståelse för människor med olika 

kulturell bakgrund (www.skolverket.se, Kursplanen för Svenska). 

Både svenska och musik har alltså enligt kursplanerna det gemensamma målet att förmedla 

kulturarvet. 

Vidare understryks i svenskämnets kursplan vilken nyckelställning som elevers språkförmåga 

har i och utanför skolan. Det står att en av skolans allra viktigaste uppgifter är att överlag be-

jaka elevernas språkutveckling. Kunskap skapas genom språket och språket gör sedan kun-

skapen tydlig och hanterbar (www.skolverket.se, Kursplanen för Svenska). Med utgångspunkt 

ur detta torde varje lärare främja språket inom sitt eget ämne för att på så sätt ge utrymme för 

kunskapsutveckling. 
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Påverkansfaktorer 

Under denna rubrik synliggörs ett antal faktorer som kan påverka ett ämnesintegrerat arbete. 

För att tydliggöra för läsaren är denna del av bakgrunden indelad i följande underrubriker: 

Struktur, Tid och Stödfunktion. 

Struktur 

En lärares undervisningssituation ser ofta ut på ett särskilt sätt.  Generellt sätt undervisar en 

lärare i klasser på ungefär 25 elever, lektionerna är omkring 40-60 minuter och elever och 

lärare följer ett schema som upprepas vecka efter vecka. 

Arfwedson och Arfwedson (2002) menar att skolans uppbyggnad gällande schemats kon-

struktion, lärartjänsternas inriktning, klasstorleken, lokaler och mycket mer är utformad för en 

ämnesinriktad traditionell undervisning. Vidare menar författarna att lärare som vill arbeta 

ämnesövergripande kan finna svårigheter med det just på grund av skolans grundstruktur. De 

understryker därför vikten av att skolledning och kollegor då måste ställa upp för att möjlig-

göra ett arbete som sträcker sig utanför de traditionella ramarna. Författarna menar vidare att 

även schema och tjänstefördelning måste anpassas för möjlighet till längre arbetspass efter-

som de anser att det finns svårigheter med att utföra projekt- eller ämnesövergripande arbeten 

under enstaka timmar. Enligt författarna kan det ofta vara svårt att skapa entusiasm och enig-

het kring förändringar gällande nya arbetsformer, då det är omöjligt att lämna några garantier 

för resultatens kvalitet. Arfwedson och Arfwedson (2002) målar alltså upp vad som skulle 

kunna ses som en negativ bild av skolans förutsättningar att bedriva sin verksamhet med 

andra arbetssätt än en traditionell undervisning. 

Carlgren och Marton (2002) menar dock att det faktiskt går att påverka skolans struktur mer 

eller mindre och de frågar sig ifall lärare blir offer för de strukturella ramarna eller om ramar-

na snarare kan fungera som ett stöd. Vidare menar författarna att det som kommer att skilja 

skolor åt i framtiden är lärares ambitioner och deras strävan efter utveckling. Enligt Carlgren 

och Marton (2002) kommer lärare att bli mer medvetna om sin och andra lärares betydelse för 

elevernas utveckling och att det som eleverna lär sig i skolan ska kunna gå att applicera i 

andra sammanhang. 

Westlund (1998) har delat in skolans sätt att organisera tid i två kategorier; stark och svag 

tidsstruktur. Stark tidsstruktur menar Westlund (1998) är en arbetsform där eleverna måste 

anpassa och avbryta sitt arbete efter de förutsatta tiderna på ett schema. Motsatsen till detta är, 

enligt Westlund, det som hon benämner som en svag tidsstruktur. En svag tidsstruktur innebär 

få avgränsningar på elevernas schema, vilket medför att eleverna kan arbeta i större block. 

Enligt Westlund (1998) medför en svag tidsstruktur att eleverna och pedagogerna har en stör-

re möjlighet till längre arbetspass, som inte behöver avbrytas på grund av att det står ett nytt 

ämne på schemat. 

En skolas strukturella uppbyggnad är därför en grundförutsättning för hur ett ämnesövergri-

pande arbete kan bedrivas. 

Tid 

I tidigare examensarbeten går det att läsa om hur lärare menar att tidsbristen kan påverka ett 

ämnesintegrerat arbetssätt. I Jonssons examensarbete, Umeå Universitet (2007) gjordes en 

undersökning av åtta lärares syn på ämnesintegrering. Där visade resultatet att lärarna hade en 

positiv inställning till ett ämnesintegrerat arbetssätt men att det fanns organisatoriska och 
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ekonomiska skäl som försvårade ett sådant arbetssätt. Lärarna menade också att det krävs mer 

tid för ett ämnesintegrerat arbetssätt för att kunna samverka och att den tiden saknas. 

Även i Ramström och Sannes examensarbete, Lärarhögskolan i Stockholm (2007) uppmärk-

sammas tidsbristen vid ämnesintegrering. Där gjordes en undersökning genom intervjuer med 

fyra lärare i ämnena matematik och träslöjd och precis som i Jonssons (2007) studie hade lä-

rarna ett positivt förhållningssätt till ämnesintegrering. I studien framkom det att dessa lärare 

trots detta inte arbetade ämnesintegrerat på grund av tidsbrist, strukturella faktorer samt 

andras attityder till ett ämnesintegrerat arbetssätt. 

Stödfunktioner 

Enligt den obligatoriska läroplanen, Lpo-94 finns bland annat kravet på lärare att de ska verka 

för att elever ska få möjlighet till olika arbetsformer och arbetssätt och att lärarna ska samver-

ka med andra kollegor för att kunna nå utbildningsmålen (www.skolverket.se). Enligt Lpo-94 

ska lärare således samarbeta med andra kollegor. 

Gällande samarbete mellan lärare betonar Rudhe (1996) vikten av att lärare måste sätta sig in i 

varandras kursplaner och även att de måste lära känna varandra. Rudhe (1996) menar vidare 

att det kan finnas svårigheter med samarbete eller integrering ifall elever på grund av ovana 

finner det förvirrande att kurser eller ämnen ligger nära varandra till innehållet. 

Även i Åkerlunds (2003) examensarbete vid Linköpings universitet framhålls vikten av kolle-

gors inställning till ämnesintegrering. I examensarbetet intervjuades fem lärare som alla arbe-

tar med ämnesintegrering och där framkom det i resultatet hur viktig kollegornas roll är för de 

intervjuade lärarnas utveckling av undervisningen. För de intervjuade lärarna innebar ett äm-

nesintegrerat arbetssätt att skapa ett sammanhang för eleverna. En lärare betonade i detta 

sammanhang vikten av att elever ska kunna förstå en helhetsbild innan det att de ska förstå 

delarna. 

Gällande just rektors ansvarsområden står det i Lpo-94 att rektor ska samordna undervisning-

en så att eleverna kan få en helhetsbild av hur de olika ämnena i skolan hänger samman. Det 

går även att läsa att rektor ska verka för att ”ämnesövergripande kunskapsområden integreras i 

undervisningen i olika ämnen” (Skolverket, 2009 s.19). Enligt läroplanen ingår det alltså i 

rektors arbetsuppgifter att arbeta för en ämnesintegrerad miljö, vilket Wiklund (Lärarnas tid-

ning, 2008) i artikeln ”Estetik banar väg för språk” således efterfrågar. Wiklund menar att ett 

ämnesintegrerat arbetssätt måste byggas upp av högre instanser än av den enskilde läraren för 

att det ska fungera. Vidare menar hon att skolor bör arbeta för en kompetensutveckling på 

området och att arbetslag där många lärarkategorier finns representerade utgör en bra gro-

grund för en sådan fortbildning samt att ansvaret för att en ämnesintegrerad undervisning be-

drivs tillfaller alla på skolan.  
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Material och metod 
Det här kapitlet redogör för begrepp som har varit väsentliga för min studie samt hur studien 

utformats. Detta kapitel är uppdelat under rubrikerna En kvalitativ forskningsmetod, Infor-

manterna, Arbetssätt, Studiens validitet, Analys och Etiska överväganden. 

En kvalitativ forskningsmetod 

De undersökningar som ligger till grund för en vetenskaplig text kan vara antingen kvalitativa 

eller kvantitativa. Kvalitativ forskningsmetod innebär att ”datainsamlingen fokuserar på 

’mjuka’ data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala ana-

lysmetoder av textmaterial” (Patel & Davidsson, 2003, s.14). Kvantitativ forskning är ”forsk-

ning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysme-

toder” (Patel & Davidsson, 2003, s.14). Kvalitativ-, skilt från kvantitativ metod, leder således 

inte fram till data som kan hanteras och bearbetas i statistiska modeller. Jag har använt kvali-

tativa metoder eftersom jag är ute efter att fånga informanternas uppfattningar, åsikter och 

idéer kring ämnesintegrering. Vidare var jag intresserad av att få så djupgående information 

som möjligt av mina tre informanter, vilket en kvalitativ metod möjliggör. Den kvalitativa 

metod som jag använt är intervju, vilken beskrivs i nästa stycke.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) är syftet med en kvalitativ intervju att finna och urskilja 

kännetecken på exempelvis den intervjuades uppfattningar kring en speciell företeelse. Det är 

även, enligt författarna, omöjligt att i förväg konstruera några svarsalternativ: 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och be-

skaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för re-

spondenten eller avgöra vad som är det ‘sanna’ svaret på en fråga (Patel & Davids-

son, 2003, s.78). 

Jag nämner vidare i avsnittet ”Arbetssätt” om utmaningarna med att utföra en kvalitativ inter-

vju och de förberedelser som den kräver. 

Informanterna 

De lärare som medverkar i undersökningen har alla utbildat sig på Musikhögskolan i Malmö 

och arbetar på olika grundskolor i Skåne. De är av en slump kvinnor i varierande åldrar. 

Jag har valt att intervjua tre lärare med ämneskombinationen musik och svenska. Genom Mu-

sikhögskolan i Malmö kunde jag komma i kontakt med utbildade tvåämneslärare, som har just 

den ämneskombinationen. Med hjälp från Musikhögskolan i Malmös utbildningsadministra-

tör, fick jag information om vilka som varit musiklärarstudenter där med svenska som tillval. 

Jag fick fram fem namn på behöriga lärare med ämneskombinationen musik och svenska. 

Dessa fem personer kontaktade jag per post och jag fick sedan respons av fyra stycken, varav 

tre ville låta sig intervjuas. 

Min första tanke, när jag skulle finna informanter till denna studie, var att intervjua fler in-

formanter än tre stycken. Jag fann dock svårigheter med att komma i kontakt med tvåämneslä-

rare i svenska och musik och fick därför nöja mig med de fem namn som Musikhögskolan i 

Malmö kunnat få fram. Från utbildningsadministratören på Musikhögskolan i Malmö fick jag 

information om att de enbart kunde söka efter behöriga musik- och svensklärare i deras nuva-

rande databaser. De hade inte möjlighet att söka i äldre arkiveringssystem. Jag valde att inte 
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kontakta övriga svenska musikhögskolor för att få fram fler namn på behöriga tvåämneslärare, 

eftersom jag ville ha en geografisk avgränsning till Skåne. 

Eftersom jag i denna undersökning valt att fokusera på lärares uppfattaningar har jag avgrän-

sat mig till att inte ta med elever i studien. Jag kommer heller inte att studera arbetslagens 

betydelse och funktion nämnvärt eftersom min studie inriktar sig på de enskilda lärarnas åsik-

ter och erfarenheter. 

Arbetssätt 

Själva förberedelsearbetet inför en intervju påverkar kvalitén i resultatet (Kvale & Brink-

mann, 2009). Eftersom jag är ovan vid att göra intervjuer såg jag till att vara väldigt noggrann 

i mitt förberedelsearbete. Inför intervjuerna utformade jag tre enkätfrågor som skickades till 

de fem utvalda informanterna: 

 Hur arbetar du med svenska och musik i ditt dagliga arbete? 

 Vilka möjligheter/ hinder ser du när det gäller ämnesintegrering? 

 Vilka undervisningsidéer har du angående integrering mellan svenska och musik? 

Jag bifogade även ett frankerat svarskuvert samt en presentation av själva undersökningen. 

Min avsikt var att de skulle skicka tillbaka enkäten till mig, vilket fyra av fem informanter 

gjorde. Utifrån enkätsvaren skapade jag de frågor som sedan användes vid de kommande in-

tervjuerna. Intervjufrågorna var indelade i följande kategorier (se bilaga 1): 

 Bakgrund 

 Ämnesintegrering 

 Undervisningsidéer  

 Stödfunktion 

Mina intervjufrågor var formulerade efter min uppsats syfte och eftersom jag ville att infor-

manterna skulle ge långa svar innebar det att frågorna kom att ha en låg grad av strukturering 

(Patel & Davidson, 2003). En låg grad av strukturering innebär att frågorna är öppna och ger 

respondenten ett stort utrymme att besvara och tolka. Graden strukturering som används hand-

lar om hur mycket eget svarsutrymme som ges till den intervjuade personen (Patel & David-

son, 2003). Motsatsen till en låg grad av strukturering är en hög grad av strukturering, vilket 

således innebär att intervjupersonerna då endast får ett litet svarsutrymme.  

Jag valde att utföra en halvstrukturerad intervju. Enligt Kvale (2009) innehåller en sådan in-

tervju få strukturerade frågor men får inte utvecklas till ett öppet samtal. 

Intervjufrågorna kan ha en viss grad av standardisering. Med hög grad av standardisering me-

nas att det finns en bestämd ordning på frågorna. När frågorna har låg grad av standardisering 

kan intervjuaren formulera och bestämma ordningsföljden av frågorna under intervjuns gång 

(Patel & Davidson, 2003). Jag valde att använda mig utav en hög grad av standardisering i 

denna undersökning. 

Min första tanke var att jag skulle utföra en gruppintervju, eftersom jag då skulle kunna kon-

centrera intervjuerna till ett enda tillfälle. Jag ville även med denna gruppintervju ge infor-

manterna möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Men det uppstod svårigheter att 

samla alla informanter vid en gemensam tidpunkt och därför intervjuade jag dem var och en. 

Två av informanterna kom hem till mig vid två separata tillfällen (21/9-2010 och 27/9-2010) 
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och jag spelade in intervjuerna på en mp3-spelare. Den tredje informanten intervjuade jag 

över telefon (27/9-2010). Anledningen till telefonintervjun var på grund av att informanten 

inte hade möjlighet att avsätta tid till en träff samt att avståndet var för långt för att kunna 

möjliggöra en träff. Jag upplevde telefonintervjun som ett krångligt tillvägagångssätt. En 

nackdel med den sortens intervju är svårigheten att kunna ställa relevanta följdfrågor då det 

inte går att kommunicera på annat vis än med talet. En tystnad i telefon kan kännas skräm-

mande och jag upplevde därför att jag ibland ställde mina ordinarie huvudfrågor aningen 

snabbt utan att jag riktigt ”lyssnat in” ifall informanten kanske ville säga någonting mer om 

specifika företeelser eller sina erfarenheter. 

Under samtliga intervjuer spelade jag in hela samtalet på en mp3-spelare för att sedan tran-

skribera dem. Vid den intervju som jag gjorde över telefon, använde jag mig utav en högtalar-

telefon. Jag analyserade sedan dessa transkriberingar och arbetade fram följande kategorier, 

som jag sedan använt mig utav i resultat- och i diskussionskapitlen: Definition av begreppet 

ämnesintegrering, Arbetssätt, Påverkansfaktorer, Möjligheter och Hinder. 

Studiens validitet 

När jag transkriberade mina tre intervjuer valde jag att skriva ut ordagrant vad informanterna 

sagt. För att göra texten läsbar valde jag dock att grammatiskt korrigera en del utfyllnadsord 

samt rätta en del ändelser på orden. Jag är medveten om att ett omarbetat material inte återger 

själva intervjun exakt men de ändringar som jag har gjort är marginella och ändrar inte inne-

hållet i materialet eller innebörden i uttalandena. 

Jag försökte att inte hålla intervjuerna längre än 30-40 minuter för att materialet inte skulle bli 

alltför omfattande. Eftersom jag hade intervjuns längd i åtanke under själva intervjun medför-

de det att jag ibland gick vidare till nästa fråga lite väl hastigt just för att hålla intervjun någor-

lunda kort. Då jag hela tiden var medveten om hur lång tid som intervjun tog medförde det att 

jag stundvis upplevde mig som sämre på att lyssna på vad informanterna verkligen sa för att 

därefter kunna ställa lämpliga följdfrågor. 

Dessa intervjusamtal har fått mig som nybörjarforskare att reflektera en hel del över forska-

rens roll i sammanhanget. Jag har insett hur forskaren medvetet eller omedvetet kan styra 

samtalet. När jag lyssnade på intervjumaterialet var det även intressant att observera min roll i 

intervjun. Jag märkte att jag ibland delgav informanterna min åsikt under intervjun. Det har 

fått mig att inse att jag stundvis inte har haft en helt neutral roll i undersökningen och kan 

därmed ha påverkat informanten. 

Analys 

”Varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variant av metod” (Patel & Davidson, 

2003, s. 118). Inom kvalitativ forskning finns det således inga universalsätt att tillgå gällande 

analysarbetet av intervjumaterialet. Det är enligt Patel och Davidson (2003) upp till forskaren 

själv att finna sin egen metod för själva analysarbetet. Men det generella råd som Patel och 

Davidson ändå ger, i fråga om analysarbetet, är att forskaren ska börja med att läsa sitt mate-

rial så pass många gånger att forskaren kan känna sig väl förtrogen med materialet. Vidare 

menar Patel och Davidson (2003) att det kan vara en tidskrävande process eftersom det ofta 

rör sig om ett stort och omfattande textmaterial för forskaren att bearbeta. När väl forskaren är 

förtrogen med materialet menar Patel och Davidson att det sedan är brukligt att försöka se 

olika mönster i respondenternas svar och att dessa mönster sedan kan ge upphov till olika ka-

tegorier som det går att använda sig av. 
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I mitt analysarbete av textmaterialet följde jag Patel och Davisdons (2003) generella rekom-

mendationer, vilket således var en tidskrävande process. Jag har, för att besvara studiens frå-

geställningar, systematiskt arbetat fram följande kategorier vilka jag sedan har använt mig 

utav i såsom resultat- som diskussionskapitlet: 

 Definition av begreppet ämnesintegrering; vad informanterna tolkar in i begreppet 

”ämnesintegrering”. 

 Arbetsätt; vilka undervisningsidéer som informanterna har gällande ämnes-

integrering. 

 Påverkansfaktorer; faktorer som kan påverka ett ämnesövergripande arbete i skolan. 

 Hinder; hinder som informanterna ser med ett ämnesövergripande arbetssätt. 

 Möjligheter; möjligheter som informanterna ser med ett ämnesövergripande arbets-

sätt. 

Det tillvägagångssätt som jag använde mig av vid själva analysen av mitt intervjumaterial var 

att via datorn markera väsentliga citat med utgångspunkt för mina forskningsfrågor och på så 

vis kunna gallra bort överflödig information. Jag återkom och läste grundmaterialet många 

gånger för att inte förbise något intressant citat och för att därmed kunna komplettera informa-

tionen i efterhand. 

Etiska överväganden 

Eftersom jag inte finner något skäl till att publicera mina informanters riktiga namn har jag 

valt att behandla de uppgifter som jag samlat in konfidentiellt, vilket jag även informerade 

informanterna om. Jag har bestämt mig för att ge de intervjuade lärarna fiktiva namn och 

kommer i fortsättningen att kalla dem A, B och C. 
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Resultat 
Under denna rubrik kommer enbart resultaten från intervjuerna att visas. Svaren från intervju-

frågorna är indelade under följande kategorier: Definition av begreppet ämnesintegrering, 

Arbetssätt, Påverkansfaktorer, Vinster och Hinder. 

Definition av begreppet ämnesintegrering 

Samtliga informanter menar att begreppet ”ämnesintegrering” handlar om att arbeta över de 

enskilda ämnenas ramar och att arbetet kretsar runt ett gemensamt tema. Alla anser att be-

greppet innefattar en inblandning av flera personer men lärare C lyfter även fram möjligheten 

att kunna ämnesintegrera med sig själv (i detta fall musik och svenska). Lärare B understryker 

att begreppet innebär ”att man tänjer på gränser” och att man ”släpper på lektionstiden”.  

Arbetssätt 

Det finns enligt informanterna många gemensamma beröringspunkter och möjligheter med att 

integrera ämnena musik och svenska. Under denna del kommer jag att redovisa resultat från 

intervjuerna, vilken är indelad i följande rubriker: Hur kan musik och svenska integreras med 

varandra? Hur kan musik och svenska integreras med andra ämnen? Kursplan och betygsätt-

ning     

Hur kan musik och svenska integreras med varandra? 

Här följer en redogörelse över vilka undervisningsidéer som informanterna har förmedlat gäl-

lande ämnesintegrering mellan svenska och musik. Alla tre informanter ser möjligheter i att 

arbeta med text och låtskapande på ett ämnesintegrerat sätt. Lärare B beskriver hur hon arbe-

tat med dikter på svenskan, som de sedan fick tonsätta på musiken, antingen genom att de fick 

göra en melodi till sin dikt och då sjunga den eller genom att lägga en musikalisk bakgrund 

till dikten och att de sedan läste dikten till den bakgrunden.  

Lärare C berättar att hon har gjort ett projekt tillsammans med den svensklärare, som då hade 

hennes musikelever. Det var ett visprojekt där svenskläraren arbetade med texter, textskapan-

de och med diskussioner kring visans historia utifrån ett textperspektiv och lärare C arbetade 

utifrån ett visperspektiv, där eleverna fick lyssna på olika visor och diskutera visans historia. 

Vidare berättar lärare C att eleverna sedan fick skapa egna visor, musikaliskt på musiktim-

marna och arbeta fram texterna hos svenskläraren. 

Lärare C framhåller musiken som ett metodiskt redskap vid textinlärning:     

Vissa av oss har lite lättare att ta till oss av text, memorera text genom att sjunga in 

den eller ha rytmer till texten i sig. Jag menar, hur många gånger går man inte och 

sjunger på en låt av vilket språk som helst utan att kanske veta vad det betyder men 

det har satt sig för man kommer ihåg det genom tonerna. 

Vidare berättar lärare C om en elevgrupp som hon undervisade, där elever hade skilda kultu-

rella bakgrunder. Lärare C beskriver hur eleverna arbetade i mindre grupper med musik och 

svenska och att eleverna fick sjunga de svensktexter de skulle lära sig. Lärare C menar att 

sjungandet gav eleverna mod att tala det mindre bekanta språket och att hon kunde stärka ele-

verna genom att belysa svenska artister vilka använder sig av sin brytning, som en konstnärlig 

krydda: 

De eleverna som kom dit, det var … de älskade att få komma in i musiksalen, jobba 

med musiken, det var roligt och samtidigt fick de tillägna sig svenskakunskaper. Det 
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var mindre grupper och de vågade. De vågade utagera och de sjöng och då var det 

inte så farligt att komma ihåg och det var lättare att dela med sig av texterna. De 

hade fler, eller de hade mycket intryck från annan musik som de hade lyssnat på, 

som gav dem möjligheten att visa upp vad de kunde om svenska språket utan att 

hela tiden hämmas av att de lät olika än andra. Att man pratade med brytning. Det 

finns ju en hel del artister som använder sig av sin brytning också, så det kan ju ock-

så vara en tacksam grej att ta upp. Att man kan … att man har personliga språk och 

vara stolt över det. 

Denna studie belyser utifrån ovanstående citat hur samverkan mellan musik och svenska kan 

vara en framgångsrik metod för språkinlärning när elever i grupper har olika bakgrund, språk 

och kultur. 

Alla informanter tänker sig ett ämnesövergripande arbete genom någon form av tematiskt 

arbete. Lärare A och B föreslår ett ”Bellmantema”. Med ett sådant tema ser lärare B möjlighe-

ter att kunna arbeta kring textanalys och att skapa egna låtar:  

Om man tänker på Bellman… att man lyssnar, läser texten och så då låttexten, text-

analys ” Vad säger han egentligen” Det är att skapa egna låtar, skriva egen musik, 

skapa ljud.[…] Att man börjar i det mer komplexa. Sen blir det mer fritt tänker jag 

Både lärare A och B lyfter också fram film som ett bra område att integrera kring. Lärare A 

tänker sig att man använder film på svensklektionerna och sedan ”lyfter in” musiken. Lärare 

B menar att det går att låta eleverna skapa egna filmer och sedan musiksätta dem. 

Hur kan musik och svenska integreras med andra ämnen? 

Vilka undervisningsidéer har informanterna gällande att integrera svenska och musik med 

andra ämnen? Nedan följer en redogörelse av de idéer som informanterna förmedlat i sam-

band med intervjuerna. 

Alla tre informanter är positiva till ett ämnesövergripande arbete som sträcker sig över deras 

egna ämnesgränser. Lärare B berättar att hon, då i egenskap av svensklärare, och samhälls-

kunskapsläraren samarbetar och att de nu har ett interrail-projekt. Detta projekt går ut på att 

deras elever får ge sig ut på en resa, som de sedan får skriva om. Vidare berättar Lärare B att 

hon även kommer att samarbeta med moderna språk och att eleverna kommer att få lära sig 

sånger på exempelvis spanska. Dessa sånger kommer hon sedan jobba vidare med på musiken 

för att avslutningsvis framföras på julavslutningen. Trots dessa samarbeten säger lärare B att 

det är sällan som det sker någon integration med andra ämnen. 

Lärare A framhåller vikten av att faktiskt ta tillvara på den kunskap som eleverna redan besit-

ter och hon menar att även det är en form av ämnesintegrering:  

Vi kanske inte läser samma grejer samtidigt, jag brukar ha pop och rockhistoria med 

niorna och de har ju läst en del i kanske samhällskunskapen kring vad som händer 

ute i världen i de här liksom… så man kanske inte läser det samtidigt, men de har ju 

ändå kunskap om det liksom, så man kan ju ändå utnyttja deras kunskap som de re-

dan har. 

Lärare C berättar om ett USA-projekt som hon varit en del av och vilket sträckte sig över flera 

ämnen. Hon beskriver hur alla arbetade mot ett gemensamt mål, vilket resulterade i att elever-

na då blev extra motiverade. Vidare berättar hon att eleverna kunde tillägna sig kunskap även 

på ett omedvetet plan.   
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 Det blev ju en helt annan sak när alla jobbade mot samma… samma. De fick redo-

visa genom alla ämnena och ja, de blev mer taggade, de arbetade mer intensivt med 

ett område samtidigt som de lär sig jättemycket utan att vara direkt medvetna om 

det. De arbetar liksom mot en redovisning tillexempel, eller en föräldrakväll som de 

hade när de redovisade USA-arbetet. 

Kursplan 

Informanterna fick redogöra för hur de tänkte kring kursplanen vid ämnesintegrering.  

Lärare C berättar att hon utgår från kursplanen och hänvisar till ett ämnesövergripande projekt 

hon gjort tillsammans med en annan lärare. Målen för respektive ämne presenterades för ele-

verna så att eleverna var medvetna om varför de gjorde projektet. 

Även lärare A svarar att hon skulle ha kursplanen som en utgångspunkt vid ett ämnesintegre-

rat arbete, just för att få med kursmålen och för att det finns många gemensamma berörings-

punkter mellan musik och svenska. 

Lärare B svarar att hon inte tänkte utifrån kursplanen när hon ämnesintegrerade. 

Betygsättning 

Ingen av informanterna tycker att det är svårare att genomföra bedömningar och betygsättning 

på grund av ämnesintegreringen. Lärare B betonar dock att om hon ska kunna bedöma områ-

den i ett ämnesintegrerat arbete så är förarbetet extremt viktigt. Hon menar att det kräver en 

helt annan tankegång. Lärare C beskriver hur hon och en annan lärare arbetade med ett 

gemensamt projekt. Då bedömde hon utifrån ”musikmålen” och kollegan utifrån målen i 

svenska. Även lärare A menar att det går att urskilja de enskilda ämnena ur ämnesintegrering-

en för bedömningens skull: 

Om man för tillfället tillexempel skriver dikter i svenskan och sen ta in det i musi-

ken och göra… tonsätta tillexempel. Då kan vi göra betygskriterier som gäller för 

svenskan i skrivandet och sen så gör vi betygskriterier i låtskrivandet.  

Påverkansfaktorer 

Under denna rubrik redovisas faktorer som enligt informanterna påverkar ett ämnesövergri-

pande arbete. Avsnittet är indelat i följande underrubriker: Struktur, Tid, Stödfunktion och ”en 

medveten ämnesövergripande undervisning”. 

Struktur 

En viktig faktor för att främja ett ämnesövergripande klimat är skolans struktur. Lärare A be-

rättar att en anledning till varför inte hon har ämnesintegrerat i den utsträckning, som hon 

skulle vilja, är på grund av den nivågruppering som funnits i svenskundervisningen. Den har 

nämligen medfört att hon inte har haft samma grupper i svenska som i musik. Hon berättar 

också att hon nu har fått igenom att eleverna kommer att ha musik i årskurs åtta och nio istäl-

let för som tidigare, i årskurs sju och nio vilket hon tror kanske kan gynna ett ämnesövergri-

pande arbetssätt: 

Så nästa år när jag kommer tillbaks, då är det åttor och nior. Så det har jag fått ige-

nom. Då kanske man kan få en liten röd tråd, då kanske man kan jobba lite mer äm-

nesövergripande också. Där kan det ju ha varit att det som de har haft i sjuan, så har 

de inget i åttan och så kommer de i nian och så får man repetera allting. Då är det ju 
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lite svårt att jobba ämnesövergripande. Så det kanske kan bli bättre. Vi får se när jag 

kommer tillbaka. 

Lärare B berättar att hon skulle vilja arbeta mer med blockundervisning och då kunna släppa 

på lektionsgränserna för att på så vis kunna väva in många olika ämnen inom samma område. 

Hon menar att all undervisning inte behöver vara ämnesintegrerad och att man kan välja ar-

betssättet på de mest passande områdena. Även lärare C för ett liknande resonemang om hur 

man kan kombinera en ämnesövergripande undervisning med en traditionell undervisning: 

Jag ser att det är bra att föra ämnena för sig också så att man kan koncentrera sig för 

allting går ju inte … allting går att kombinera egentligen. Jag tror att vi begränsar 

oss lite grann med att vi arbetar väldigt slutet. 

Lärare A säger sig ha varit ”aningen negativ” till att frångå timplanen av rädsla för att musik-

ämnet skulle nedprioriteras. Hon poängterar dock att hon ställer sig öppen inför arbetssättet 

och tänker att det skulle kunna medföra mer tid för musik: ”Samtidigt är det kanske så att man 

skulle få mer musik också om man jobbade lite mer timlöst”. 

Tid 

Alla tre informanter anser att tidsbristen är en stor faktor till varför ämnesintegrering inte pri-

oriteras. Lärare C säger att hon saknar avsatt tid för ämnesövergripande arbete på sin arbets-

plats och även att arbetsbördan där är stor: 

Det är oftast tiden jag tycker begränsar. Möjligheterna att sitta ner och komma på 

gemensamma projekt, bara att överhuvudtaget synka så att man vet att ”ja, men du 

håller på med det nu, ja men då kan väl jag komplettera med det här till exempel, 

och då kan väl jag lägga upp undervisningen på det här sättet. Vi har ofta så pass 

mycket att vi har svårt att få ihop … att få ihop oss i våra olika planeringar och sitta 

ner och planera, det skulle man kunna göra bättre. Om man hade aktivt jobbat för 

det allihop, men det saknas litegrann tycker jag i… utrymmet. 

Lärare A och B menar att det finns en oro över att arbetsbördan skulle bli ännu större med ett 

ämnesintegrerat arbete. Angående detta säger Lärare B, vars arbetsplats precis varit föremål 

för personalminskningar, att tidsbristen resulterar i sedvanliga samarbeten där inget utrymme 

för nytänkande finns: 

Nu har vi på vår skola precis blivit beskurna, vi har blivit mindre personal. Och det 

gör ju att tiden, den finns inte där riktigt till den där pedagogiska diskussionen och 

planeringen och det är där man tappar.  Då säger man: ”Det hinner vi inte” och så 

hastar man vidare och så blir det de där vanliga traditionella enkla samarbetena lik-

som .  

Lärare A menar att det måste ges planeringsutrymme för att ett ämnesövergripande arbete 

skall kunna fungera och hon tror inte att det kommer att krävas särkilt mycket tid eftersom 

man utöver gemensamma planeringar även kan planera enskilt.   

Lärare C berättar att på hennes arbetsplats använder de verktyget UNIKUM sedan läsårets 

början. UNIKUM är en portal på nätet där elever, föräldrar, pedagoger och skolledning har 

tillgång till ett och samma forum och i denna portal kan all möjlig information, som exempel-

vis lektionsplaneringar, bedömningsmatriser, individuella utvecklingsplaner och bloggar sam-

las. Enligt lärare C innebär denna portal att kollegor då har möjlighet att ta del av varandras 

lektionsplaneringar och att de på så vis kan samordna sina planeringar för att gynna ett äm-

nesövergripande arbete. 
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Stödfunktion 

Hur ser då stödfunktionen för ett ämnesintegrerat arbetssätt ut på de olika informanternas ar-

betsplatser? För att underlätta läsningen har jag delat upp denna del i tre underrubriker: Stöd 

från elever, stöd från kollegor och stöd från rektor. 

Stöd från elever 

 Gällande stödet från eleverna säger lärare A att de förmodligen skulle finna ett ämnesintegre-

rat arbetssätt lite jobbigt i början men att de i efterhand skulle tycka om att arbeta ämnesinteg-

rerat:  

 De kanske skulle tycka att det var lite jobbigt i början, oj här är lite upprepning hela 

tiden, men sen så tror jag att kunskapen fastnar. Sen tror jag att i slutändan så skulle 

de nog gilla det. 

Även lärare B och C tror att eleverna skulle tycka om att arbeta ämnesintegrerat.  

Stöd från kollegor 

Lärarna fick sedan berätta om hur de upplevde att deras kollegor förhåller sig till ett ämnes-

övergripande arbetssätt. Lärare B och C berättar att de flesta kollegorna generellt är positiva 

till ämnesintegrering men har svårt att finna tid till den samplanering som krävs. Lärare B 

säger till och med att hon har ”skrikit sig hes” under många år för ett ämnesövergripande ar-

bete men att gensvaret har uteblivit. 

 Lärare A berättar att det finns en del kollegor på hennes arbetsplats vilka anser att ett ämnes-

övergripande arbete skulle vara alldeles för tidskrävande och betungande att utföra:  

Som jag sa innan så är det en del som ”Åh, det är lite jobbigt man ska behöva sam-

arbeta” att det tar för mycket tid. Då kan jag känna att ”Ja, det gör det i början”. 

Men får man in ett arbetsätt där det funkar så skulle det säkert inte ta så mycket tid 

sen. Det är ju bara det här nya när man börjar.[…]Jag vet att det varit när vi har pra-

tat om ämnesintegration eller temaarbete så är det många som säger ” åh, det är så 

jobbigt, det orkar vi inte”, så det har inte blivit så mycket som jag skulle vilja.  

Stöd från rektor 

Hur ser då stödet från rektor ut på informanternas arbetsplatser? Alla tre informanter säger att 

de känner ett stöd från sina rektorer gällande ämnesintegrering. Lärare A berättar att rektorn 

på hennes skola är väldigt öppen för ”nya saker” men att rektorn måste minska antalet timmar 

som lärarna arbetar för att de ska kunna komma igång med ett ämnesintegrerat arbetssätt. På 

Lärare B:s arbetsplats har det precis kommit en ny rektor som nu ”jobbar in sig” och lärare B 

menar att nu kommer det att läggas mer tid på ämnesintegration eftersom ämnesintegrering är 

ett av skolans primära mål.   

Lärare C menar att en rektor redan har en tung arbetsbörda och ett sätt att minska rektors ar-

betsuppgifter är att det kunde skapas utrymme för en ny tjänst, som kunde arbeta med just 

ämnesintegrering. Lärare C säger även att stödet för ett ämnesintegrerat arbetssätt borde 

komma från en högre nivå:  

De flesta rektorer vill väl att det ska fungera så, men inser också svårigheterna med 

det planeringsmässigt. Men visst, påtryckningarna finns kan jag ju säga, framförallt 

från skolledning. Att det ska vara mer ämnesövergripande har jag uppfattat det som. 

Men det är liksom upp till lärarna själva att hitta den tiden och det … ja, det funkar 

säkert på jätte många skolor och på andra skolor funkar det inte alls.  
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En medveten ämnesövergripande undervisning 

Hur är då informanternas syn på sin egen undervisning? Anser de att de har en medveten äm-

nesövergripande undervisning?  

Lärare B betonar vikten av ett genomtänkt planeringsarbete och menar att det är viktigt att 

verkligen tänka efter mer än en gång under planeringen. Hon säger: 

Det krävs att man… det är inte bara det att man går efter sin svensk- och sin musik 

planering, man får sätta sig ner mer än en gång. Vad kan nu detta ge? Om jag tar in 

musiken här, vad ger det svenskan och tvärt om, vad ger svenskan musiken […]Det 

krävs en helt annan tankegång. 

Även Lärare A berättar att hon försöker att ”tänka lite på det” och hon försöker att ta till vara 

på sådan kunskap eleverna redan besitter: 

 Man kan ju ändå utnyttja deras kunskap som de redan har. De känner igen, Det kan 

vara att de har läst lite i samhällskunskapen, om man läser om tillexempel blues, om 

slaveriet, så får de in ett ”så här var det i musiken” och ”så här var det i samhället”. 

Lärare C berättar att hon inte arbetar särskilt mycket ämnesövergripande på grund av att hon 

nyligen bytt arbetsplats och har därför prioriterat annat. Hon säger att hon är medveten om 

sina möjligheter angående ämnesintegrering men att hon inte arbetar aktivt med det idag. 

Möjligheter 

Vilka möjligheter ser informanterna med att arbeta ämnesövergripande? 

Alla tre informanter menar att det är viktigt att elever kan se samband mellan olika delar för 

att kunna lägga samman dem till en helhet och de menar att ett ämnesintegrerat arbetssätt kan 

uppmuntra detta. Lärare C menar att eleverna då får kunskap i hur skolans ämnen kan berika 

varandra: 

 Det [ger] en bredare förståelse för elevernas skull om ämnenas funktion tillsam-

mans. […]Man kan ju glädjas av bra matematisk kunskap tillexempel om man ska 

lära sig musikteori. Och engelskan och språket… språkutveckling överhuvudtaget 

kan ju gynna musiken om vi nu ska landa in musiken. Och likadant i vice versa, 

man kan ju tillgodogöra sig engelska texter och uttal genom musik. 

Lärare B understryker hur den miljö som eleverna lever i ser ut med mängder av stimuli och 

att de då kan tappa helhetsperspektivet ifall även skolan är för uppdelad i små delar. 

Vi lever… eller eleverna lever också i ett stressat samhälle, det är mycket mediain-

puts, det ska hela tiden hända någonting för att de liksom ska vara nöjda. Och så går 

de från lektion, till lektion, till lektion och så är det liksom en massa liksom små 

grejer hela tiden ”och så ska jag ställa om mig” så får man ingen helhet. 

Vidare lyfter Lärare B fram är att hon tycker att svenskämnet kan få en förhöjd status med 

musikens hjälp. 

Lärare A betonar vikten av upprepning vid inlärning vid ett ämnesintegrerat arbetssätt och 

menar att det kan ge elever möjlighet att lättare tillgodogöra sig kunskap.  

Lärare C berättar att hon fann det roligare att arbeta ämnesintegrerat eftersom hon då fick 

samarbeta med andra. ”Så det var mer att det var ett roligare sätt att arbeta på… istället för att 

vi skulle sitta och göra det på varsitt håll”, säger lärare C. 
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Hinder 

En nackdel med ämnesintegrering är att det finns ämnesområden, som inte lämpar sig för ett 

ämnesintegrerat arbetssätt menar lärare A: 

Det finns saker som man inte kan få in utan som är specifika för ämnet, som man 

måste kanske jobba med, sen så har jag inget exempel på det just nu, men samtidigt 

så kan man faktiskt få in det mesta genom att jobba ämnesövergripande 

Lärare B understryker att det finns en rädsla över att inte hinna med sina arbetsuppgifter och 

hon säger att ”många är rädda för att ’ja, men hinner vi med allt som ska hinnas med’ i de 

olika ämnena”. 



 

22 

Diskussion 
I detta diskussionskapitel kommer jag att fläta samman och analysera resultatet med väsentlig 

litteratur och mina egna åsikter för att förhoppningsvis möjliggöra en djupare insikt i ämnet. I 

resultatkapitlet delades och presenterades intervjumaterialet in i fem kategorier; Definition av 

begreppet ämnesintegrering, Arbetssätt, Påverkansfaktorer, Vinster och Hinder och den indel-

ningen återkommer även i denna diskussionsdel. 

Definition av begreppet ämnesintegrering 

Samtliga informanter tänker sig ett ämnesövergripande arbete genom någon form av tematiskt 

arbete och begreppet ”ämnesintegrering” innebär för dem alla att arbeta över de enskilda äm-

nenas ramar och att arbetet då kretsar kring ett gemensamt tema. Deras definition av begrep-

pet anser jag kan likställas med både min och Nationalencyklopedins (2010) och Anderssons 

(1994) definition. Ingen av informanterna problematiserade dock innebörden av begreppet på 

det sätt som Andersson (1994) gjort när han menar att ämnesintegrering inte kan existera av 

sig självt. Däremot poängterar samtliga informanter (se under Möjligheter i resultatdelen) att 

ett ämnesintegrerat arbetssätt kan möjliggöra förelever att kunna se samband mellan olika 

delar genom att kunna lägga dem samman till en helhet, vilket även Andersson (1994) belyser 

när han liknar skolans ämnen vid byggstenar som måste integreras till en helhet. 

Arbetssätt 

För att underlätta för läsaren är denna rubrik indelad i två delar; läroplan och kursplan. 

Läroplan 

Skolan ska enligt läroplanen skapa sammanhang och ge elever ett helhetsperspektiv. Läropla-

nen betonar att skolan ska förbereda eleverna inför det samhällsliv och arbetsliv som väntar 

(Skolverket 2009) och jag tycker att ett bra sätt att göra det på är just genom ämnesintegre-

ring. Samtliga lärare som jag intervjuat är positiva till ett ämnesintegrerat arbetssätt i skolan 

men de menar trots det att ett sådant arbetssätt endast sker i en liten utsträckning. 

Kursplan 

Kursplanen i musik och svenska har flera gemensamma beröringspunkter, som det går att ta 

fasta på vid ett ämnesintegrerat arbete. För det första belyser samtliga kursplaner det kulturarv 

som skolan har att förmedla. Enligt läroplanen har skolan som ett övergripande mål att för-

medla det gemensamma kulturarvet vilket det står om i samtliga kursplaner, som jag valt att 

fokusera på. Ingen av de intervjuade lärarna tog upp kulturarvet som en sammansvetsande 

länk mellan de ämnen de undervisar i (alltså svenska och musik). Däremot tog lärare C fasta 

på ett annat övergripande mål som skolan har att förmedla, nämligen att överlag bejaka ele-

vernas språkutveckling (www.skolverket.se, Kursplanen för Svenska). Hon använder sig av 

musiken som metod för att stimulera elevers språkutveckling och kan på så vis komma runt 

vissa blockeringar, som kan finnas hos elever i form av rädsla för att tala inför varandra. Hon 

menar att en inlärning av en text kan gynnas av att ha en melodi och rytmer till. Lärare C:s 

resonemang kring sättet att arbeta med text och musik, stärker min uppfattning om att ämnes-

integrering gynnar elevers lärande i såväl svenska som musik. 

Informant B betonar att det ställs andra krav på planering vid ett ämnesintegrerat arbete och 

att det handlar om att våga tänka i nya banor. För att inte stagnera i en invand lärarroll tror jag 

det är viktigt att våga utforska nya områden och att det därmed kan berika läraryrket. 
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Påverkansfaktorer 

Den kreativitet som lärarna påvisade gällande ämnesintegrering syns inte i den grad som de 

skulle vilja i deras egen undervisning. Vad kan det bero på? Under denna rubrik redogörs fak-

torer som kan påverka ett ämnesintegrerat arbete. 

Struktur 

En viktig faktor för att främja ett ämnesövergripande klimat är skolans struktur. Det under-

stryker informanterna såväl som Arwedson och Arwedson (2002). Författarna menar att sko-

lans struktur i grunden inte är gjord för ett ämnesövergripande arbete och att schema och 

tjänstefördelning måste anpassas för möjlighet till längre arbetspass, vilket kan underlätta ett 

ämnesövergripande arbete. Jag håller med Arwedson och Arwedson att schemaläggaren måste 

konstruera skolans schema utifrån de behov som ett ämnesintegrerat arbete kräver för att gyn-

na ett sådant arbetssätt. Angående detta menar lärare B och C att de gärna skulle vilja arbeta 

växelvis med ämnesintegrerad undervisning kontra traditionell undervisning och att på så vis 

kunna välja ut vissa områden, som lämpar sig särskilt bra för en ämnesintegrerad undervis-

ning. Enligt Westlunds (1998) kategoriseringsmodell för skolans sätt att organisera tid, skulle 

ett sådant ”växlande” arbetssätt kunna placeras in i en svag tidsstruktur, vilken innebär möj-

ligeter till längre arbetspass. Det resonemang som informanterna för ligger i enlighet med 

läroplanens direktiv om att arbetsformerna i skolan skall varieras på ett balanserat sätt för att 

ge eleverna en harmoniskutveckling(Skolverket 2009). 

Carlgren och Marton (2002) menar att lärare kan påverka skolans struktur mer eller mindre 

vilket lärare A gjorde genom att ändra musikundervisningen från att ha varit i årskurs sju och 

nio till att ha den i årskurs åtta och nio, vilket hon menar kan gynna ett ämnesövergripande 

arbetssätt. 

Tid 

Samtiga informanter framhåller tidsbristen i arbetet som ett hinder vid ämnesintegrering på 

arbetsplatsen. I såväl Jonssons examensarbete som Ramström och Sannes examensarbete 

uppmärksammades just tidsbristen vid ämnesintegrering. Med utgångspunkt i resultatkapitlet 

tror jag att orsaker till tidsbrist kan vara av två anledningar. För det första; lärare har fria hän-

der att organisera ett ämnesintegrerat arbetssätt men endast inom ramen för en tilldelad tid för 

traditionellt lärararbete. För det andra; om den pedagogiska ledningen på skolan inte tar an-

svar för en ämnesintegrering kommer ansvaret att falla på den enskilde läraren att utföra en 

extra arbetsuppgift utan särskild tilldelning av tid från skolans ledning. Jag tror att det är så 

som en grogrund för tveksamhet till utvecklingsarbete på en arbetsplats kan skapas. Om där-

emot planeringsutrymme och extra resurser ges till läraren så finns stort intresse för att arbeta 

ämnesintegrerat. 

Stödfunktioner 

Alla informanter ger en liknande bild av det stöd som finns för ämnesintegrerat arbete på sko-

lan. Det moraliska stödet finns bland såväl skolledare, kollegor och elever. Trots att det, enligt 

läroplanen, ingår i rektors arbetsuppgifter att arbeta för en ämnesintegrerad miljö menar samt-

liga informanter dock att det saknas ett ekonomisk och praktisk stöd från skolledningen. 

Rudhe (1996) betonar vikten av att kollegor måste sätta sig in i varandras kursplaner och lära 

känna varandra för ett gott samarbete vilket lärare A menar inte sker bland hennes kollegor. 

Samtliga informanter menar att kollegor drar sig för samarbete på grund av tidsbrist. 
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Wiklund (2008) betonar vikten av att ett ämnesintegrerat arbetssätt måste byggas upp av hög-

re instanser än den enskilde läraren vilket även lärare C efterfrågar. 

Möjligheter 

Vad finns det då för möjligheter med ett ämnesintegrerat arbetssätt? Alla informanter betonar 

den helhetsbild som ett ämnesintegrerat arbetssätt kan medföra. Både för mig och de intervju-

ade lärarna framstår ämnesintegrering som en arbetsform som skapar sammanhang och me-

ning för eleven. Jag tror även att ett ämnesintegrerat arbete kan leda till att när eleven ser 

samband, så får ämneskunskaper ett värde för eleven. Även i Åkerlunds examensarbete 

(2003) betonades vikten av att elever kan, med ett ämnesintegrerat arbetssätt förstå en hel-

hetsbild innan det att de ska förstå delarna. 

Jag tror att en annan möjlighet som ett ämnesövergripande arbetssätt kan medföra är, utöver 

det helhetsperspektiv som beskrivits ovan, att det kan stärka elevers motivation. Angående 

detta berättade lärare C om ett USA-projekt som hon varit en del av och där alla arbetade mot 

ett gemensamt mål vilket då resulterade i att eleverna blev extra motiverade. 

Hinder 

Informanterna betonar tidsbristen och även att lärare redan har en stor arbetsbörda som hinder 

för ett ämnesintegrerat arbetssätt. Det ställs både stora och många förväntningar på dagens 

skola och jag tror att skolan kan finna svårigheter med en prioriteringsordning av alla dessa 

förväntningar. Jag tror att prioriteringen av ämnesövergripande undervisning har förflyttats 

från den pedagogiska ledningen (med befogenheter) till den enskilde läraren (utan befogenhe-

ter) trots att det enligt läroplanen ingår bland rektors uppgifter. Lärare C menar att eftersom 

rektor redan har en tung arbetsbörda är ett sätt att minska på arbetsuppgifterna att skapa ut-

rymme för en tjänst, som kunde verka för ämnesintegrerade arbetssätt. 

Arwedson och Arwedson (2002) menar att det kan finnas svårigheter med att skapa entusiasm 

och enighet kring förändringar gällande nya arbetsformer, eftersom det är omöjligt att lämna 

några garantier för resultatens kvalitet. Även lärare A lyfter fram denna brist på entusiasm 

som hon kan uppleva i kollegiet. Vidare berättade lärare A att hon varit aningen negativ till att 

släppa på timplanen i rädsla för att musikämnet då skulle nedprioriteras. Jag tror att det finns 

en rädsla bland de som arbetar ämnesintegrerat att tid kan ifrågasättas för ett ämne när grän-

serna för tidsanvändningen blir otydliga. 

Jag upplever att de hinder som informanterna ser med ett ämnesintegrerat arbetssätt handlar 

om struktur och attityder och inte om huruvida vilka hinder eller brister som arbetssättet med-

för i en undervisningssituation, vilket är densamma bild som även Ramström och Sannes ex-

amensarbete (2007) visar.  
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Slutsats 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka om och hur tvåämneslärare i musik och 

svenska i grundskolans senare årskurser arbetade ämnesintegrerat. Jag avsåg att ta reda på 

vilket förhållningssätt dessa pedagoger har till ämnesintegrering. Jag anser att jag har fått svar 

på mina frågeställningar, vilka löd: 

 Vilka metoder används i ämnesintegrerad undervisning för musik och svenska? 

 Vilka möjligheter och hinder finns med ett ämnesintegrerat arbetssätt? 

Såväl musik- som svenskämnet ger stora möjligheter till ett kreativt arbetssätt och det finns 

många beröringspunkter ämnena emellan. Samtliga informanter är positivt inställda till äm-

nesintegrering och menar att ett sådant arbetssätt kan skapa mening och sammanhangför ele-

ven. En viktig anledning till varför de inte själva arbetar ämnesintegrerat i den utsträckning, 

som de skulle vilja, är tidsbrist. 

Förslag till fortsatt forskning 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur elever påverkas av ett ämnes-

integrerat arbetssätt. En annan fråga skulle även kunna vara att undersöka ifall synen på äm-

nesintegrering skiljer sig mellan grundskola och gymnasiet. Slutligen skulle det även vara 

intressant att undersöka ämnesintegrering som metod ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 Utbildning 

 Arbetsplatser, år i yrket 

 Nuvarande arbetsplats, tjänsteplanering musik/svenska % 

 

1. Vad innebär ”ämnesintegrering” för dig? 

2. Berätta om ett specifikt tillfälle då du ämnesintegrerade musik/svenska? 

3. Beskriv hur balansen ser ut mellan musik/svenska när du integrerar? 

Jämbördiga ämnen? Svenska på musikens villkor? Musik på svenskans villkor? något 

ämne som får dominera? 

Vilket ämne som det står på schemat 

4. Utgår du från kursplanen i musik resp. svenska i samband med integrering? 

5. Vilka värden tillför integreringen den ”normala”/”ordinarie” undervisningen i mu-

sik/svenska? 

6. Hur ser du på integreringens konsekvenser för betygsättning i musik/svenska? 

7. På vilket sätt anser du att du har en medveten ämnesövergripande undervisning? 

8. Har du något samarbete med andra ämnen/kollegor? 

9. Hur ser samarbetet ut just mellan musik och andra ämnen? 

10. På vilket sätt skulle du vilja utveckla det ämnesövergripande synsättet? 

11.  Vad har du för undervisningsidéer gällande ämnesintegrering? 

12. Stödfunktion  

Elever 

Kollegor 

Rektor 

13. Finns det något övrigt som du skulle vilja tillägga? 


