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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar musiklärares användning av, eller delaktighet i, 
ämnesövergripande arbeten i år 6–9 i grundskolan. Studien utfördes under läsåret 
2012/2013. Syftet med studien var att undersöka vad det är som påverkar en 
musiklärare att arbeta ämnesövergripande eller inte. Metoden som tillämpades var 
kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. I studien har åtta musiklärare intervjuats. 
Informationen från musiklärarna sammanställdes i Engeströms 
verksamhetsteoretiska modeller. En jämförelse genomfördes mellan en analys av 
de delar inom verksamheten där musiklärarna upplevde att det inte fanns några 
ämnesövergripande arbeten alls, eller mycket få sådana, med en där de upplevde 
att det fanns ämnesövergripande arbeten. Ytterligare en jämförelse skapades 
genom en analys av hur två av musiklärarna hanterat sitt ämnes delaktighet i 
ämnesövergripande samarbeten när det gått från en fungerande 
ämnesövergripande verksamhet till en mindre väl fungerande ämnesövergripande 
verksamhet. Genom dessa jämförelser framkom att det är främst de skrivna och 
de oskrivna reglerna på skolan som påverkar om en musiklärare är delaktig eller 
inte i ämnesövergripande arbeten. Det visas i studien att det oftast inte är den 
enskilde musiklärarens övertygelse om ämnesövergripande arbeten som är den 
mest tongivande faktorn ifall de blir av eller inte.  
Nyckelord: Ämnesövergripande arbete, musikundervisning, estetiska 
lärprocesser, verksamhetsteori 

Abstract 
”Kaleidoscope – a research of music teachers interdisciplinary studies in year 6 – 
9” is an independent study at the Master´s level (15 credits) at the Royal College 
of Music in Stockholm. This study explores music teachers’ involvement in, or 
usage of, interdisciplinary studies in year 6–9 in Swedish compulsory schools. 
The research was done during the school year 2012/2013. The purpose of the 
research was to understand what it is that affect a music teacher to arrange 
interdisciplinary studies for their students or not. The method used was qualitative 
semi structured interviews. In the research, eight music teachers have been 
interviewed. The information from them was put together in Engeströms activity 
system. A comparison of an analysis, between a system that explains an activity 
where their does not exist any, or rarely exist any, interdisciplinary studies for the 
students, and a system where there does exist interdisciplinary studies, was done. 
Also a comparison of the analysis between two of the music teachers when they 
move from a system that is arranging interdisciplinary work to one that does not, 
was done. Thru this comparison reveals that it is mainly the written and non-
written rules of the school that affect the presence of interdisciplinary studies or 
not. The research shows that it is not the individual music teacher’s engagement 
in the interdisciplinary work, which is the main factor if interdisciplinary studies 
are done, or not.  
Keywords: Interdisciplinary studies, music education, aesthetic learning process, 
activity theory  
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1. Inledning  

En musiklärare som undervisar år 6–9 i grundskolan har ofta en komplex 
arbetssituation. Det som gör den komplex är främst den omfattande 
kursplanen, organisationen i stort och i smått, schemat både för 
musikläraren och för kollegor samt elever, och den didaktiska situationen. 
Musikämnet är det ämne som har minst antal undervisningstimmar i 
timplanen1 men ändå förväntas att både läroplan och en omfattande kursplan 
i musik uppfylls inom de givna tidsramarna. Ofta sker även undervisningen 
i helklass vilket ytterligare försvårar situationen. Utöver detta ligger det 
förväntningar på att musikläraren ska ställa upp vid skolans högtider genom 
att planera, öva in och framföra musik för att förgylla dem. Eftersom det är 
så få timmar tilldelat musikämnet tjänstgör musikläraren oftast i fler än ett 
arbetslag på skolan. Eleverna har i de flesta fall endast en musiklektion i 
veckan och förhoppningsvis får de musikundervisning under varje läsår. 
Sett från musikämnet har både musikläraren och eleven en splittrad 
arbetssituation. Frågan är om eleverna lyckas greppa och förstå kärnan i 
musikämnet under sina nio år i grundskolan. Ännu svårare är det att få 
grepp om musikens roll i samhället, i människans utveckling och hur 
musikämnet relaterar till de andra ämnena i grundskolan. 
Ända sedan min utbildning till musik- och matematiklärare har mina tankar 
kretsat kring hur jag kan skapa givande ämnesövergripande2 arbeten. 
Framförallt har jag tittat på hur musikämnet kan samverka med övriga 
ämnen i en grundskola. Det jag eftersträvat är ämnesövergripande arbeten 
där alla deltagande ämnen är med på lika villkor. Med detta menar jag att 
alla ämnen deltar i ett samarbete för att det berikar och underlättar lärandet i 
varje enskilt ämne. Inget ämne deltar i syfte att underlätta lärandet i något 
annat ämne enbart. Alla deltagande ämnen är med i samarbetet för att 
samverka till större och djupare förståelse för deltagande elever.  

I mitt arbete med skolutvecklingsprogrammet Skapa och Lära (SoL)3 (2013) 
har jag upplevt mycket vad gäller att arbeta med de olika konstformerna, 
 
1 Musikämnet och Bildämnet är de grundskolämnen som har minst antal 
undervisningstimmar. Eleven har rätt till 230 timmars undervisning i musik under sin 
grundskoletid. Detta att jämföra med Slöjd som har 330 timmar, Idrott- och hälsa som har 
500 timmar eller matematik som har 900 timmar, som exempel. (Skolverket, 2013b) 
2 Ämnesövergripande arbete – när två eller fler skolämnen samarbetar i elevens 
undervisning. 
3 Skapa och Lära (SoL) (2013) är ett skolutvecklingsprogram utvecklat i ett samarbete 
mellan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) och Kista stadsdel i Stockholms stad. 
Tillsammans med utbildningsförvaltningen utvecklades skolutvecklingsprogrammet utifrån 
ett färdigt koncept från The Royal Conservatory of Music, Toronto med namnet Learning 
Through The Arts (LTTA, 2013). SoL-programmet går kortfattat ut på att en lärare, numera 
ett arbetslag, varje termin arbetar tillsammans med en konstnär, musiker, skådespelare, 
dansare eller dylikt inom ramen för den ordinarie undervisningen. Syftet är att läraren, i och 
med samarbetet i klassrummet, ska få lära sig olika konstnärliga verktyg för att bredda sina 
didaktiska valmöjligheter i sin undervisning.  
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inklusive musik, i alla ämnen i förskola, grundskola, gymnasieskolan och 
högskola. Några av mina iakttagelser hittills är att: 

• Det går att arbeta med musik på värdefulla sätt inom varje ämne i 
förskola och skola. 

• I många av de samarbeten som SoL genomfört har eleverna gjort 
framsteg utöver vad som var förväntat. 

• Alla lärare kan använda sig av och se ett värde av att låta eleverna få 
bearbeta sina kunskaper genom musik. Även de lärare som från 
början inte trodde sig kunna leda musikaliskt arbete eller de lärare 
som över huvud taget var negativt inställda till att arbeta med någon 
konstform i klassrummet förstod möjligheterna och vikten av det när 
de fick se sina egna elevers arbete och framsteg.  

• I grundskolans år 6–9 var det nästintill omöjligt att få ett helt 
arbetslag att samarbeta och engagera sig kring ett konstnärligt-
kreativt lärande. 

Redan under min lärartid fick jag känna av att det var besvärligt och svårt 
att genomföra samarbetsprojekt mellan lärare som undervisar år 6–9. När 
jag arbetade som musik- och matematiklärare försökte jag på många olika 
sätt att samarbeta med mina kolleger för att få skapa ämnesövergripande 
arbeten mellan musik och de andra ämnena på skolan. Jag såg en vinst i att 
försöka skapa helheter för eleverna. Jag ville att de skulle förstå att musik 
genomsyrar vårt samhälle och att det går att använda musik i många olika 
sammanhang, så även i skolarbetet. Under mina år i grundskolan såg jag 
även hur arbetsbördan ökade både för eleverna och för lärarna. För att 
minska den stress som uppstod märkte jag att ämnesövergripande arbete var 
ett sätt. Eleverna fick möjlighet att ägna sina studier åt ett eller två parallella 
projekt istället för ett i varje ämne och jag som musiklärare såg att mina 
elever involverade musik i sina studier under många fler timmar i veckan än 
de få 40 minuter jag annars skulle haft. Kvalitén i elevernas arbeten kunde 
höjas samtidigt som arbetsbördan för den enskilde läraren och eleven 
minskade. 
Trots att jag, och några lärare till på skolan, kunde vittna om fördelarna med 
att arbeta tillsammans och trots att det tydligt står utskrivet i läroplanen att 
vi ska arbeta ämnesövergripande så var det nästintill omöjligt att få med sig 
andra lärare i nya samarbeten. Vad jag då såg, så fanns det motstånd hos 
enskilda lärare och hur de uppfattade sitt undervisningsämne samt hur de 
lade upp sin undervisning. Det fanns också ett stort motstånd i skolans 
organisation och struktur som helhet. Eftersom mina egna upplevelser som 
musiklärare, både negativa och positiva, bekräftats i mitt arbete i SoL har 
jag mer och mer funderat över vad som påverkar en skola, arbetslag eller 
lärare att arbeta ämnesövergripande eller inte. 
Eftersom jag sett så positiva resultat när estetiska ämnen är med i samarbete 
med andra ämnen, eftersom musiklärarens arbetssituation ofta är komplex 
och eftersom min egen bakgrund och huvudintresse ligger i musikämnet, är 
min utgångspunkt i denna undersökning just om musiklärare, som 
undervisar i grundskolans år 6–9, arbetar ämnesövergripande eller inte. 
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2. Områdesöversikt  

2.1 Variation och lustfyllt lärande 
Inom flera discipliner har framkommit att för optimalt lärande för individ 
och grupp krävs att stoffet som skall läras in presenteras i olika 
representationsformer (McIntosh, 2009), känns angeläget och lustfyllt 
(Klingberg, 2011) samt bearbetas med varierade arbetssätt (Gardner, 
1983/2011). När eleven får samma information eller stoff som skall läras in 
presenterat på många olika sätt breddas perspektiven på ämnet för den 
lärande. Genom att belysa det som skall läras från olika håll och från olika 
discipliner, är chansen stor att hitta en för varje individ angelägen och 
intressant utgångspunkt för lärande. Genom att variera arbetssätten skapar 
läraren ett klassrum med ett spännande innehåll där det finns större chanser 
att alla elever får lära sig det nya utifrån sin egen personliga förmåga och 
intresse.  

2.2 Skolämnet musik 
Musik som ämne i utbildning har en mycket lång historia. Redan i antikens 
Grekland spelade musiken en viktig roll i ungdomars utveckling och 
uppfostran ansåg de lärde. Även här i Sverige har musiken, eller rättare sagt 
sången, haft en framträdande roll i våra ungas utbildning. Musiken i skolan 
sågs som viktig för att stärka kyrkosången, höja moralen och 
fosterlandskänslan. Kyrkosången utvecklades under slutet av 1800-talet till 
att omfatta även profana visor varpå ämnet döptes om till sång. Sångämnet 
utvecklades under början av 1900-talet med till exempel Alice Tegnérs 
sångsamlingar samt genom Anna Bergströms metodik och konstnärliga 
ansats till skolsången. Utvecklingen av ämnet ledde fram till ”en särskild 
”skolmusik”, […] Musiken skulle vara ett karaktärsdanande ämne och ett 
redskap för social och kulturell fostran” (Sandberg, 2006, s. 37). 
Skolmusikens utveckling pågick till 1950-talet då nya röster hördes om att 
skolmusiken inte tog in den musik som ungdomarna lyssnade på utanför 
skolsammanhang. Detta ledde till att ämnet sång 1955 bytte namn till musik 
och helt lämnade anknytningen till kyrkan. Efter detta har ämnet utvecklats 
från att i läroplanen från 1969 (Skolöverstyrelsen, 1969) innefatta 
ljudskapande och improvisation som förekom inom konstmusiken till att 
mer och mer gå mot en breddad repertoar, där ungdomarnas egna musikval 
togs in, till att även innehålla skapande aktiviteter (Sandberg, 2006, ss. 35–
40).  
I dagens läroplan, Lgr 11, har fostringsaspekten på musikundervisningen 
helt försvunnit. Syftet med musikundervisningen är idag, kortfattat, att ge 
eleven ”kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, 
både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik” 
(Skolverket, 2011, s. 100). Samtidigt nämns i det för skolan övergripande 
kapitel 1, att eleven ska få ”pröva och utveckla olika uttrycksformer och 
uppleva känslor och stämningar” (Skolverket, 2011, s. 10) där bland annat 
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musicerande nämns som en uttrycksform. Detta kopplas vidare ihop med 
”en harmonisk utveckling och bildningsgång” (ibid, s. 10). 
Fostringsaspekten på ämnet har utvecklats till att eleven ska tillägna sig 
kunskaper i musik så att eleven själv kan uppskatta både eget musicerande 
och musiklyssnande som till att lite mer övergripande handla om att eleven 
ska få ”möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter” (ibid, s.10) i bildningssyfte. 

Skolinspektionen genomförde 2011 en granskning av musikundervisningen 
i 35 grundskolor runtom i Sverige. Fokus för rapporten var att se vilka 
problem som finns inom musikundervisningen för att på så sätt få fram vad 
som behöver utvecklas vidare och förbättras. Den identifierade sex områden 
som var bristfälliga och som behöver utvecklas. Dessa var att: 

1. det fanns bristande organisation, samverkan och planering av 
musikundervisningen inom en och samma skola men även mellan 
skolor, till exempel när elever flyttar från en skola till en annan.  
Elevernas kunskapsprogression stöttas inte i och med detta. 

2. det fanns stora skillnader i kvalitet genom att skolorna erbjöd 
eleverna olika förutsättningar för att nå kursmålen. Både genom att 
musiklärarna hade mycket olika utbildningsnivåer och att eleverna i 
många fall inte alls fick möjlighet till eget skapande.  

3. det fanns olika uppfattningar om vad musikämnet är för något, ett 
kunskapsämne eller ett rekreationsämne. Det fanns brister i hur 
kunskapsmålen i musik följs upp, att betygssättningen var bristfällig 
och att de elever som hade svårigheter i ämnet sällan fick det stöd de 
behöver för att uppnå målen. Istället valde skolorna att sänka kraven. 

4. musiklärare behövde få diskutera arbetssätt, metoder och bedömning 
med andra musiklärare men även med övrigt kollegium på skolan. 
Musikläraren var oftast ensam på skolan utan ämneskollegor att 
diskutera med och ämnet diskuterades sällan i övriga kollegiet 
heller.  

5. rektorerna behövde ta ansvar även för musikundervisningen och 
genomföra utvärderingar av musikämnet. Många rektorer bedömde 
musikundervisningen utifrån hur musicerande vid högtider kommer 
till uttryck istället för att titta på själva musikundervisningen. Vid 
uppspel hade musiken hög status medan den under resten av året inte 
diskuteras eller nämns. 

6. i musikämnet fanns det mycket att ta tillvara för att uppfylla de mer 
övergripande målen i skolans verksamhet, som nämndes ovan. Trots 
att ämnet många gånger var bristfälligt uppskattade eleverna 
musiklektionerna. ”Men det finns hinder i hur musikundervisningen 
utformas som gör det svårare att dra nytta av elevernas intresse. 
Ämnets roll i skolan är oklar och möjligheten att arbeta 
ämnesövergripande används sällan. Estetiska lärprocesser kommer 
sällan till uttryck i skolans arbete” (Skolinspektionen, 2011, s.7– 8).  

Glädjande nog börjar det märkas en skillnad i och med Lgr 11:s högt ställda 
krav i musikundervisningen. En av förändringarna är att det centrala 
innehållet tydligt beskriver att eleverna redan i år 1–3 ska få möjlighet att 
musicera på både slagverk, sträng och tangentinstrument. "Slagverk, 
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stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och 
dynamik " (Lgr11, 2011, s. 101). I Skolinspektionens rapport framkom att 
det ofta var musikundervisning i elevernas ordinarie klassrum utan tillgång 
till musikinstrument. Detta börjar förändras ute på skolorna där det numera 
ofta finns ett musikklassrum utrustat med instrument och övrig utrustning 
som möjliggör att eleverna kan nå de uppsatta målen i år 3, 6 och 9. 

2.3 Ämnesövergripande arbeten och estetiska 
lärprocesser 

Läroplaner 
I Läroplanen för grundskolan som kom ut 1980, (Lgr 80), nämns 
Temastudier (Skolöverstyrelsen, 1991, ss. 35–36). Dessa skulle vara 
”fördjupningsuppgifter som lärare och elever väljer att utföra inom de 
obligatoriska ämnenas ram” (ibid, s. 35). Det står även skrivet att tid ska 
finnas avsatt till detta och att det ”på högstadiet gäller tolv 
stadieveckotimmar som ett riktvärde” (ibid, s. 35). Vidare står skrivet att 
arbetsenheterna skall planera dessa temastudier redan terminen innan så att 
tid kan avsättas för dem i schemat för kommande termin. Temastudierna 
skall behandla det som är beskrivet inom huvudmomenten i respektive 
deltagande ämne och det ska syfta till en fördjupning. Det skall även ge 
möjlighet för eleven att få greppa över ett större ämne samt få planera detta 
och få möjlighet att använda lite mer tidskrävande metoder. Det är valfritt 
för elever och lärare att organisera dessa temastudier så att de blir 
ämnesövergripande. Slutligen står även skrivet att eleven skall få möjlighet 
till flera temaarbeten under ett läsår.  
År 1994 kom en ny läroplan, Lpo 94. I denna har det som tidigare hetat 
temastudier bytt namn till ämnesövergripande arbete och till viss del bytt 
fokus. Där står det skrivet under kapitel 2.2 KUNSKAPER att  

Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven  

- … 

- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Skolverket, 1994/2006, s. 13).  
 
Tidigare var tanken att skapa teman till eleven. I de ämnesövergripande 
arbetena var tanken att skapa helhet åt eleven. Därför står det skrivet under 
kapitel 2.8 REKTORS ANSVAR:  

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, 
ett särskilt ansvar för att 
– … 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 
möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet,”(ibid, sid 18). 

I denna läroplan beskrevs det tydligt att uppdraget för varje rektor är att 
organisera lärarna så att ämnesövergripande arbete kunde ske  
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För två år sedan kom så en ny läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011). Även i 
denna läroplan uppmanas lärarna och rektor att organisera 
ämnesövergripande arbeten och att skapa helheter för eleverna. De citat jag 
plockat ut ovan, från Lpo 94, finns med i Lgr 11 med exakt samma ordföljd 
och under samma rubriker.  

Sammanfattningsvis har det alltså funnits en lång tradition av att organisera 
tema- och ämnesövergripande arbeten i grundskolan. Skillnaden mellan Lpo 
94 och Lgr 11 är i princip ingenting. Mellan Lgr 80 och Lpo 94 förändrades 
däremot temastudierna, i syfte att ge eleverna möjlighet till att fördjupa sig i 
ett tema, till att bli ämnesövergripande arbeten, i syfte att skapa helheter för 
eleverna. Något som försvann mellan Lgr 80 och Lpo 94 var den 
rekommenderade avsatta tiden för temastudierna i schemat. I Lpo 94 och i 
Lgr 11 står endast att rektor ”särskilt ansvarar för att […] olika 
ämnesområden samordnas… (Skolverket, 2011, s. 19). 

Arbetstidsavtal och arbetslagsarbete 
I mitten av 1990-talet kom ett nytt arbetstidsavtal. Från att tidigare arbetat 
med undervisningsskyldighet, så kallad USK, där lärarna hade i uppgift att 
undervisa ett visst antal timmar per vecka men i övrigt kunde använda sin 
tid till det läraren finner bäst, till ett arbetstidsavtal där läraren är skyldig att 
befinna sig på skolan under 35 timmar/vecka. Utöver detta fanns ytterligare 
10 timmar/vecka som läraren själv förfogade över, den så kallade 
förtroendetiden. Sammanlagt 45 timmar/vecka.  

Ett av argumenten till att tvinga lärarna att vara 35 timmar/vecka på skolan 
var att möjliggöra samarbeten mellan lärarna på olika sätt. Eftersom alla 
lärare var på skolan så fanns det tid för samplanering och gemensam 
utveckling av skolan. Detta var en fin tanke men svår att förverkliga, i alla 
fall i organisationen av år 6–9. Lärare som arbetade i dessa årskurser märkte 
ganska snart att det behövdes 35 timmar/vecka för att få in alla lektioner i 
schemat. Ibland fick lärarna till och med lägga sin förtroendetid över en 
långlunch för att få ihop sitt schema med arbetstidsavtalet. Det betydde 
också att alla lärare nästintill aldrig kunde träffas tillsammans eftersom det 
alltid var någon som undervisade.  

Redan i Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980/1991), 
beskrivs att lärarna skall organisera sig i arbetsenheter innehållande 
arbetslag. Dessa arbetsenheter ”får inte bli enbart en administrativ indelning. 
Målet är att de skall kunna utvecklas till en liten skola inom den större 
skolans ram” (ibid, ss. 42–43). Tanken var att lärarna skulle organisera sig 
så att alla ämnen fanns representerade i mindre enheter för att kunna 
uppfylla det som var dem ålagda. Detta var att ha ”en viktig roll i den 
pedagogiska planeringen (ibid, s. 43), vara ”en naturlig ram för att diskutera 
och planera stödet till elever med svårigheter” (ibid, s. 43) samt att vara 
”den naturliga enheten för att komma överens om elevernas egna 
ansvarsområden och egna insatser i miljön liksom för att planera fria 
aktiviteter” (ibid, s. 43).  
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Det visade sig vara svårt att organisera detta och för lärarna att få tid till att 
träffas för planering. Fortfarande vid den nya läroplanens införande, Lpo 94, 
fanns många skolor utan en sådan organisation. De skolor som ändå hade 
skapat dessa arbetslag hade ofta som syfte att ge en större social trygghet för 
eleverna. Det nya arbetstidsavtalet, nämnt ovan, var bland annat ett steg i att 
underlätta samarbeten i arbetslag. Idag har i princip varje grundskola 
organiserat sina lärare i mindre arbetslag. Dessa kan vara organiserade 
årskursvis eller i så kallade strimmor, till exempel klasserna FA, 1A, 2A, 
3A, 4A och 5A bildar ett arbetslag. Syftet med dessa arbetslag varierar stort 
från skola till skola. En del skolors arbetslag har som enda uppgift att ta 
hand om elevernas sociala tillvaro och säkerställa att de tar sig upp till 
godkänd nivå i alla ämnen. Andra skolor vill skapa en miniatyrskola i den 
stora skolan med självbestämmande enheter. 

Skapande skola 
År 2008 utlyste regeringen genom Kulturrådet möjligheten för skolor, 
genom sina skolhuvudmän, att söka pengar för att låta konstnärer komma 
till skolan för att genomföra projekt med eleverna alternativt ge 
föreställningar. Syftet med detta var att stärka samverkan mellan skola och 
det professionella kulturlivet och att möjliggöra så att eleverna ska få ta del 
av alla kulturens uttrycksformer.  

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. 
Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det 
professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till 
kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget 
skapande ökar. (Kulturrådet, Skapande skola, 2013) 

Regeringen anser det viktigt att eleverna får möta konstnärer och deras 
konstformer i högre utsträckning än vad de förmodar att eleverna vanligtvis 
gör. Vidare beskriver Kulturrådet att bidraget långsiktigt ska integreras i 
skolans arbete och att detta ska öka elevernas eget skapande. 

• kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F–
9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt 
gällande läroplan.  

• öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så 
att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till 
eget skapande ökar. (Kulturrådet, Skapande skola, 2013) 

Med detta ser vi att regeringen anser det mycket viktigt för elever i 
grundskolan att få möta konstformerna, och konstnärerna inom dessa, 
på olika sätt och även att själva få arbeta i konstformerna. Samtidigt 
skall konstnärens arbete med eleverna ha stöd i läroplanen. 
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Forskning om ämnesövergripande arbete med musik  
Min studie handlar om ämnesövergripande arbete. Eftersom jag studerat 
fenomenet utifrån musikämnet ligger det nära till hands att även se på 
estetiska lärprocesser. I ett ämnesövergripande arbete brukar två eller flera 
skolämnen samarbeta för att ge eleverna en helhetsuppfattning av ämnet 
samtidigt som eleverna uppfyller kursmålen inom respektive ämne. Om 
musikämnet deltar i dessa ämnesövergripande arbeten kan det resultera i 
vad många kallar en estetisk lärprocess. Ett exempel på forskning inom 
detta område är Falthins (2011)  licentiatavhandling Musik som nav i 
skolredovisningar där hon studerat hur elever inom en musikprofil i år 7–9 
använder sig av musikaliska uttryck vid redovisningar inom andra ämnen än 
musik. Det som hände i samarbetet mellan eleverna är bland annat att de 
fick möjlighet att visa andra sidor hos sig själva än vad ämnesläraren är van 
att se och att detta gav eleverna större självkänsla och säkerhet. Eleverna 
fick använda en uttrycksform som de är trygga i att använda och har mycket 
träning inom. Falthin (ibid) kommer även fram till att genom den 
omvandlingsprocess och tolkning som eleverna gör inför redovisningen har 
de ytterligare fördjupat sina kunskaper i ämnet. Här har läraren möjliggjort 
för eleverna att få använda en uttrycksform som de känner sig starka i för att 
tydliggöra sitt budskap i sin redovisning. 

Liknande resultat kommer även Törnquist fram till i sin avhandling Att 
iscensätta lärande – lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en 
konstnärlig kontext (2006). I studien undersöker hon hur lärarna arbetar och 
samarbetar med varandra och med eleverna som deltar. Några av hennes 
resultat är att lärarna ser musikalproduktionen ”som en möjlighet att skapa 
delade betydelser, vilket inte är en självklarhet i skolans samverkande 
arbetsformer” (ibid, s. 125). Här tar Törnquist fram exempel på 
undervisning där allt är uppdelat i olika ämnen utan samverkan mellan dem 
och jämför med att istället sätta upp en ämnesövergripande musikal. Där 
framkommer att det i det arbetslag som arbetar med musikalen krävs tillit 
till varandra och att det är en delad process mellan lärare-lärare och mellan 
elev-lärare. Hon lyfter även fram gränslandet som uppstår mellan 
undervisning och konstnärlig frihet hos lärarna och eleverna och att ”läraren 
förändras och formas i sin utveckling mot en professionell identitet som 
konstnärlig pedagog” (ibid, s. 127). Skillnaden mellan undervisning i musik 
och att i ett samarbete sätta upp en musikal är att det i musikalarbetet även 
kommer in en konstnärlig aspekt. ”En viktig kvalitet i den kreativa 
processen är att den innefattar ovisshet och nyfikenhet som läraren menar 
saknas i många andra undervisningssammanhang” (ibid, s. 111). Det 
framkommer även att det ibland är eleverna som är ledare i arbetet vilket 
gör att rollerna i klassrummet omkastas då lärare blir elev och elev blir 
lärare. Även här får eleverna visa andra kompetenser för lärarna än vad de 
vanligtvis får göra. I denna studie, jämfört med Falthins (2011), är både 
lärare och elever delaktiga i den konstnärliga processen och både elever och 
lärare utvecklas och lär nytt. 
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Forskning om estetiska lärprocesser 
Ovanstående två exempel på ämnesövergripande och estetiska lärprocesser 
stämmer väl in i Skolinspektionens beskrivning av vad estetiska lärprocesser 
är i sin rapport om musik i grundskolan. ”Estetiska lärprocesser är ett sätt att 
arbeta där eleverna får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, 
erfarenheter och analys till en helhet” (Skolinspektionen, 2011, s. 13). Som 
exempel nämner de att låta eleverna skriva musik och text och att genom 
dessa delge sina tankar och funderingar till sina klasskamrater. Att ta med 
det sinnliga i lärprocesserna är alltså en del av att skapa helheter i elevernas 
undervisning. Detta som även ämnesövergripande arbete är till för att skapa 
enligt Lgr 11 (se denna uppsats, sid 5–6). Därför kan man se att 
ämnesövergripande arbeten kan ligga mycket nära, eller till och med 
innehålla, estetiska lärprocesser (men dessa kan förstås även helt lysa med 
sin frånvaro i det ämnesövergripande arbetet). Vidare beskrivs arbeten med 
estetiska lärprocesser som att på ett ”medvetet sätt nyttja kreativa processer i 
lärandet” (Skolinspektionen, 2011, s. 13). Enligt skolinspektionen är alltså 
estetiska lärprocesser en blandning av sinnligt och kreativt lärande om de 
kunskaper eleven ska lära sig. Genom detta och genom att låta eleverna 
analysera sina erfarenheter får eleverna en större helhetsförståelse av de 
kunskaper som skulle läras in. 

Ett av de resultat som framkommer i skolinspektionens rapport är att det 
sällan förekommer ämnesövergripande arbeten där musikämnet finns med. De 
nämner att organisationen på skolan är en anledning till att samarbeten inte sker 
mellan musikämnet och de andra ämnena på skolan. I rapporten lyfts fram att 
musiklärarna ofta inte tillhör något arbetslag, ämneslag eller andra grupper som 
diskuterar pedagogiska frågor. Även det faktum att musiklärarna ofta arbetar helt 
ensamma, utan ämneskollegor att diskutera ämnet med, påverkar. Det som styr 
musikundervisningens utformning är oftast kopplat till lärarens intresse och 
kompetens mer än till läroplan och kursplan. 
Skolinspektionen avslutar sin rapport om musikämnet med:  

Ämnets roll i skolan är oklar och möjligheten att arbeta 
ämnesövergripande används sällan. Estetiska lärprocesser kommer 
sällan till uttryck i skolans arbete. Musikämnets stora möjligheter 
kan alltså tas tillvara i långt högre grad än vad som görs idag. 
(Skolinspektionen, 2011) 

Att kvalitativ estetisk undervisning, eller lärande genom estetiska uttryck, 
stärker elevernas lärande presenteras i Bamfords studie ”The wow factor” 
(2009b). I denna rapport, vilket mycket kortfattat är en undersökning av 35 
länders läroplaner och estetiska undervisning, tar Ann Bamford upp två 
olika aspekter av kvalitativ estetisk undervisning vilka är undervisning i 
eller genom konstformen (ibid). Det vill säga att lära sig till exempel musik 
som ett eget kunskapsområde eller att använda sig av musik för att lära sig 
något annat. Hon poängterar att båda aspekterna är viktiga att arbeta med i 
skolan för att få en högkvalitativ estetisk undervisning för eleverna. I 
studien kommer hon fram till nio punkter som måste finnas med i elevernas 
estetiska undervisning för att den ska ha hög kvalitet. Dessa är: 
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1. Ett aktivt samarbete mellan skolor och organisationer som innehåller 
estetisk verksamhet och mellan lärare, konstnärer och samhället. 

2. Ett delat ansvar för planering, implementering, bedömning och 
utvärdering. 

3. Möjlighet till uppträdanden, utställningar och/eller presentationer. 
4. En kombination av utveckling inom specifika estetiska uttryck (lärande i 

konstformen) och med konstnärlig och kreativ inställning till lärande 
(lärande genom konstformerna). 

5. Möjlighet till kritisk reflektion, problemlösning och risktaganden. 
6. Betoning på samarbete. 
7. Ett inkluderande förhållningssätt till bedömning och rapportering av 

elevers lärande, erfarenheter och utveckling. 
8. En pågående kompetensutveckling för lärare, konstnärer och samhället 

samt 
9. En flexibel struktur på skolan och en öppenhet mellan skolan och 

samhället. (ibid, 2009b, s. 140). 
                 (Uppsatsförfattarens översättning.) 

Här syns att det ställs höga krav på skolan för ett kvalitativt estetiskt 
lärande. Vidare har hennes studier bekräftat att estetiska ämnen har en 
positiv inverkan på elevers lärande. "Barn som håller på med konst i någon 
form får ett bättre kritiskt tänkande. De blir bättre på att samarbeta. De blir 
mer positiva till skolan och sitt eget lärande, helt enkelt för att de tycker om 
att vara i skolan" (Bamford, 2009a). 
 
Genom sitt initiativ till forskarskolan Estetiska lärprocesser har Staffan 
Selander försökt fånga det vetenskapliga begreppet estetiska lärprocesser. I 
sin egen sammanfattning (Lindstrand & Selander, 2009) av vad estetiska 
lärprocesser är, tar han fram följande tre aspekter. För det första nämner han 
respektive konstform och konstnärens lärandeprocess i sitt konstnärliga 
arbete. För det andra nämner han betraktarens eller lyssnarens tolkning av 
ett estetiskt verk som en estetisk lärprocess. Slutligen nämner han den tredje 
aspekten av estetiska lärprocesser vilket är ”varje akt av tolkning och varje 
form av lärande innehåller en bearbetning och en transformation av 
information till en egen gestaltning, där frågor om form och uttryck 
aktualiseras. […] Estetiken är på detta vis invävd i vårt erfarande av världen 
och i våra olika verksamheter” (Selander, 2009, s. 224). Selander visar 
härmed på en mycket öppnare och vidare tolkning av estetiska lärprocesser 
då han ser fenomenet ur en mer allmän och bildande synvinkel. Han 
sammanfattar att estetiska lärprocesser kan vara en gestaltning av vad som 
skall läras in och att detta kan vara ett perspektiv som går att applicera inom 
många olika ämnen.  

Slutligen vill jag understryka att detta perspektiv på estetiska 
lärprocesser – som design eller gestaltning av erfarenhet i en 
kommunikativ gemenskap – kan ge ett perspektiv på hur vi kan betrakta 
lärande och kunskapsbildning inom olika kunskapspraktiker. (ibid, s. 
224) 

Med detta kan ses att egentligen allt lärande är en estetisk lärprocess 
eftersom estetiken alltid finns närvarande i lärandesituationer genom 
designen av lärandesituationen och genom att den som försöker lära ut på 
olika sätt gestaltar den nya kunskapen för den lärande. 
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3. Problemområde och syfte med studien 

Att hitta vetenskapliga artiklar eller avhandlingar som berör 
ämnesövergripande arbeten utifrån musikämnet har visat sig svårt. Vid mina 
sökningar har jag endast hittat en svensk avhandling som behandlar 
ämnesövergripande arbeten och den handlade om miljöfrågor. Däremot 
finns det många studentuppsatser som behandlar ämnet. Med detta visas att 
forskningen kring ämnesövergripande arbeten, där även musik är en del, är i 
nästintill obefintlig. Samtidigt tolkar jag, på grund av det stora antalet 
studentuppsatser som finns inom ämnet, att det i lärarutbildningen och i 
skolans värld finns ett intresse för att veta mer kring de ämnesövergripande 
arbetena. Liknande resultat framkommer när jag genomför sökningar inom 
estetiska lärprocesser. 
Sedan tjugo år tillbaka har ämnesövergripande arbeten funnits med som en 
obligatorisk aktivitet i läroplanen. Ser vi ytterligare fjorton år tillbaka har 
temastudier funnits med som en obligatorisk del av läroplanen. Fastän 
temastudier och ämnesövergripande arbeten funnits som en del i de senaste 
35 årens läroplaner är min upplevelse, genom mina olika verksamheter, att 
det i grundskolans år 6–9 förekommer få ämnesövergripande arbeten. Att 
det inte förekommer forskning på detta område kan också vara ett resultat 
av att fokus på skolutvecklingen inte legat på ämnesövergripande arbeten 
utan på annat. Detta ser jag som ett problem för Sveriges elever och 
kommande generation då de inte får möjlighet, att inom skolans ram, skapa 
en helhet av all den kunskap de får under sin skoltid i de äldre åldrarna i 
grundskolan.  
Syftet med denna studie är därför att undersöka vad det kan vara som 
påverkar en musiklärare att arbeta ämnesövergripande eller inte i år 6–9. De 
frågeställningar jag haft med mig är: 

• Vad kännetecknar en verksamhet där ämnesövergripande arbete 
bedrivs respektive inte bedrivs? 

• Vad krävs i en skolverksamhet för år 6–9 för att ämnesövergripande 
arbete ska vara möjligt? 

• Hur påverkar musiklärarens egen inställning till ämnesövergripande 
arbete i vilken grad de själva söker samarbete eller inte? 

• Hur påverkar musiklärarnas utbildning och ämneskompetens 
inställningen till ämnesövergripande arbete? 

  



 12 

4. Teoretisk bakgrund 

I denna studie har ett verksamhetsteoretiskt perspektiv använts. Denna teori 
har framkommit ur ett behov av att kunna beskriva hur enskilda personer, 
såsom en musiklärare, påverkar och blir påverkad av hela den verksamhet 
hon eller han är verksam inom. Eftersom en musiklärare som är delaktig i 
ett ämnesövergripande arbete samarbetar med andra lärare i skolan, och hela 
skolverksamheten berörs av dessa samarbeten, har jag valt att anta detta 
perspektiv. Nedan finns en beskrivning av verksamhetsteorin och hur den 
har utvecklats genom åren. Slutligen ges en grundlig beskrivning av 
Engeströms modell (Engeström, 1987; Engeström, 2001; Engeström & 
Sannino, 2010) som använts för att tolka resultaten. 

4.1 Verksamhetsteorins grunder 
Verksamhetsteorin rör sig i fältet mellan individ eller grupp och samhälle. 
En individ eller grupp påverkar samhället genom sina handlingar för att 
uppfylla sina behov och motiv. Samtidigt påverkar samhället individen eller 
gruppen för att uppfylla dess behov och motiv. Detta bildar en 
verksamhetsprocess genom vilken en människa kopplar sig till sin omvärld 
och det är i och genom människornas verksamheter som omvärlden kopplar 
sig tillbaka till dem. ”Det är i växelverkan mellan den enskilda personen, 
gruppen och samhället som människans utveckling, både förståndsmässigt 
och känslomässigt, ska förstås” (Knutagård, 2002, s. 84). Individen, gruppen 
och samhället ska ses som en holistisk enhet som utvecklas tillsammans.  

Varje verksamhet består av en grupp individer som genomför handlingar i 
den. Dessa handlingar kan delas upp i tre olika nivåer vilka är ömsesidigt 
beroende av varandra. Dessa är 

Verksamhetssystem (som en kollektiv, varaktig verksamhet) 
Handling (målorienterade, individuella aktiviteter) 
Operation (rutinmässiga delkomponenter) (Säljö, 2010, s. 138) 

Den sista nivån, operation, är den aktivitet i verksamheten som ligger helt 
på individnivå samtidigt som den utvecklats i den sociala praktiken inom 
hela verksamhetssystemet. Det är de handlingar som individen genomför 
utan att egentligen behöva tänka. Till exempel ’att diska’ i verksamheten 
familjen eller ’att ackompanjera’ i verksamheten musikundervisning. 
Mellannivån i ett verksamhetssystem, handling, är det människor gör för att 
återskapa detta. Samma handling kan utföras helt olika beroende på inom 
vilket verksamhetssystem den befinner sig. Som exempel kan vi ta 
handlingen att cykla från punkt A till punkt B. För ett cykelbud gäller det att 
cykla snabbt och hitta den närmaste, snabbaste vägen medan det för en 
barnfamilj på cykelsemester kanske gäller att hitta den vackraste och kanske 
den flackaste vägen. Slutligen då, den översta nivån, verksamhetssystemet, 
är en under längre tid utvecklad verksamhet. Till exempel skolan, 
musikindustrin eller kollektivtrafiken. Med detta ser vi att en verksamhet 
blir till av alla de individers operationer och handlingar som tillsammans 
återskapar verksamheten (ibid).  
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Verksamheten befinner sig i en ständig process där varje individ, grupp eller 
samhälle tidigare alltid befunnit sig inom andra verksamhetsprocesser, de 
har med sig en historia. Denna historia påverkar den pågående 
verksamhetsprocessen. ”Vilket perspektiv vi än tar måste vi för att förstå 
människan också förstå vilken verksamhet individen är involverad i och har 
medverkat i tidigare” (Knutagård, 2002, s. 60). Människan bär med sig sina 
tidigare erfarenheter och värderingar in i nya sammanhang där hon möter 
andra värderingar och erfarenheter än vad hon tidigare mött. I mötet mellan 
dem utvecklas och påverkas båda parter. Därför beskriver verksamhetsteorin 
att det alltid finns två perspektiv. Det första gäller allt som skett från första 
samhället till samhället idag – ”samhället i individen” (ibid, s. 79)– och det 
andra är vår individuella historia – ”individen i samhället” (ibid, s. 79). 
Eftersom verksamhetsteorin alltid har ett historiskt perspektiv ser den att 
socialiseringen sker samtidigt som individualiseringen för människan.  
En individ blir påverkad av det omgivande samhället och formas efter dess 
värderingar och mål. Om samma individ sedan byter till ett nytt samhälle, 
till exempel en ny skola eller arbetsplats, kopplas individens värderingar och 
mål till den nya situationen och dess kultur. Individ och samhälle påverkar 
varandra och utvecklas. ”Efterhand knyter individen an till samhällets olika 
delsystem och på så sätt träder individen gradvis in i det övergripande 
samhället. Således blir socialisationsprocessen till syvende och sist alltid en 
fråga om förhållandet mellan individen och samhället” (ibid, s. 80). När en 
individ har fått möta många olika kulturer, eller samhällets olika delsystem, 
får hon en mer övergripande förståelse för hur samhället ser ut och fungerar, 
vilka värderingar och motiv som finns. Som individ internaliserar hon detta 
och socialiseras in i samhället, hon tolkar och gör det till sitt. ”Eftersom 
samhället bor i individen, genom sina olika sociala delsystem, tvingas 
individen att utveckla de kompetenser som gör det möjligt för henne eller 
honom att överleva i dessa kravstrukturer” (ibid, s. 80). Individen anpassar 
sig till samhället, eller delsystem av samhället, för att ”överleva i dessa 
kravstrukturer” (ibid, s. 80). Lite mindre drastiskt kallas det för en 
socialiseringsprocess och målet med denna är gemenskap. 
Engeström har summerat verksamhetsteori i fem principer. Dessa är 
kortfattat att: 

1. målstyrda aktiviteter inom ett verksamhetssystem genomförs av individer 
eller grupper men dessa sker alltid i förhållande till hela verksamheten. 

2. ett verksamhetssystem är alltid ett samhälle som innehåller många olika 
åsikter, traditioner och intressen. 

3. ett verksamhetssystem bär med sig en historia och att problem i 
verksamheten måste ses i skuggan av denna. 

4. motsättningar och motsägelser i verksamhetssystemet är grunden för 
förändring och utveckling. 

5. ett verksamhetssystem ger möjlighet till förändringar i detsamma. Dessa 
tar ofta lång tid i anspråk och kan ses som att en hel verksamhet utvecklas 
inom dess proximala utvecklingszon (Engeström, 2001, ss. 136–137)  

(Uppsatsförfattarens översättning och sammanfattning). 

Ett samhälle och en individ har alltid sina respektive motiv som de tar med 
sig in i olika verksamheter. Trots att man befinner sig i samma verksamhet 
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så kan man, sida vid sida, ha olika motiv för denna. När de olika motiven i 
en och samma verksamhet inte kan mötas kan det leda till konflikt. ”Om en 
enskild människa eller grupp av människor inte känner att detta 
sammanfaller med deras egna motiv kan det framkalla en känsla av 
främlingskap, alienation, inför deltagandet i verksamheten” (Knutagård, 
2002, s. 117). Det är dessa konflikter och motsättningar som utvecklar 
verksamheten och driver den framåt. 

4.2 Första generationens verksamhetsteori 
Verksamhetsteoretiska tankar går att finna spår av ända från cirka 500 år 
före Kristus (Knutagård, 2002) men de allra flesta är ändå överens om att 
startskottet för verksamhetsteorin sköts av Lev Vygotsky på 1920–1930-
talet (Engeström, 2001; Knutagård, 2002; Linikko, 2009; Nussbaumer, 
2012) då han utvecklade sin kulturhistoriska teori. Tidigare trodde man att 
vi människor förstår varandra genom stimuli från ett subjekt, till exempel 
någon som berättar en historia, som objektet ger respons på, mottagaren 
förstår historien.  
Stimuli  Respons (Linikko, 2009)  

Vygotsky lade till ett till steg däremellan, en medierad handling där mediet 
kan vara en artefakt, verktyg eller tecken som används för att objektet ska 
ge respons. Språket är ett exempel på ett sådant verktyg som används i en 
medierad handling. Stimuli  Artefakt  Respons (ibid), se även Figur 1 
(se s. 19)4. 

 
Vidare menade Vygotsky att för att ett barn ska kunna bli en del av ett 
samhälle, en kultur, måste barnet först förstå och kunna använda sin kulturs 
verktyg. Detta lärande av verktygen och på så sätt fostrande i kulturen kallar 
 
4 Tillstånd att publicera figurer: Taylor & Francis is pleased to offer reuses of its content for 
a thesis or dissertation free of charge contingent on resubmission of permission request if 
work is published. 
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Vygotsky för internalisering. Barnet behöver först internalisera verktyget 
och göra det till sitt eget för att kunna använda sig av det (Knutagård, 2002; 
Linikko, 2009; Nussbaumer, 2012). Här bör även nämnas barnets förmåga 
att kunna utvecklas bortom sin nuvarande kunskapsgräns. Viss kunskap kan 
ett barn tillägna sig själv, men annat måste barnet ha någon mer kunnig som 
hjälper. Den plats, eller zon, där barnet med hjälp av en mer kunnig person 
kan lära sig nytt, och utvecklas utanför det område barnet redan känner till, 
kallar Vygotsky för den närmaste utvecklingszonen (Zone of proximal 
development) (Danielsson Öberg, 2010; Knutagård, 2002). 

Denna modell utvecklade Vygotsky tillsammans med Alexander 
Romanovich Luria då de lade grunden till verksamhetsteorin genom en stor 
mängd redogörelser inom olika teman. Denna teori handlade om hur 
människan utvecklats från sitt ursprung till idag genom att leva i gemenskap 
med andra. De skissade även på hur fortsättningen skulle se ut och hur 
människans framtida utveckling skulle kunna se ut (Knutagård, 2002). För 
att testa sina teorier i verkligheten genomförde Vygotsky och Luria en 
mängd expeditioner till Centralasien där de testade 
problemlösningsförmågan hos några olika kategorier av människor med 
olika social bakgrund och erfarenhet. Där kom de fram till att det ”inte är 
naturen som bestämmer människans medvetande utan det är kulturen, därför 
måste människans medvetande förklaras genom hennes kultur” (ibid, s. 40). 
Varje människa är delaktig i sin kultur och kulturen är en del av människan.  
Efter Lev Vygotskys död tog Aleksej Leontiev (1903–1979) över 
stafettpinnen och utvecklade verksamhetsteorin. Leontiev lyfte fram 
personlighetsutvecklingen och hur den är kopplad till de olika verksamheter 
som människan befinner sig i och har befunnit sig i (Knutagård, 2002). Han 
utvecklade Vygotskys modell av medierad handling från att handla om 
individen till att handla om den kollektiva aktiviteten genom att även ta in 
gemenskapen och arbetsfördelningen i Vygotskys modell över medierad 
handling (Engeström, 2001; Knutagård, 2002).  

4.3 Andra generationens verksamhetsteori 
I slutet av förra millenniet utvecklade Yrjö Engeström (1948–) Vygotskys 
modell över medierad handling. Han kopplade samman modellen med 
Leontievs tankar om den kollektiva aktiviteten till att även innefatta regler, 
gemenskap och arbetsdelning i aktiviteten eller verksamheten. Detta gjordes 
för att inkludera hela den verksamhet som subjektet och objektet finns inom 
och dess påverkan på dem, se fig 2 (se denna uppsats, s. 16). Engeström 
kopplade även ihop Leontievs modell med gemenskapen, den historiska 
bakgrunden och i vilken situation verksamheten befann sig (Nussbaumer, 
2012). Med detta ser vi att Leontievs och Engeströms verksamhetsteori 
skiljer sig från varandra. ”Den största skillnaden mellan Leontievs och 
Engeströms teorier är deras kunskapsintressen. Leontievs kunskapsintresse 
riktades mot utveckling av personlighet och medvetenhet medan 
Engeströms är verksamheters förändringar och institutionalisering” 
(Linikko, 2009, s. 50). Kort sammanfattat kan Leontievs verksamhetsteori 
anses handla om individens utveckling och hur verksamheten påverkar 
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denne samt hur individen påverkar verksamheten. Engeström däremot ser på 
individen i en verksamhet, och hur denna utvecklas, där individen är en del 
av utvecklingen. Det är denna modell inom verksamhetsteorin som kommer 
att användas som grund i denna uppsats. 
I Engeströms modell över mänsklig verksamhet finns sex beståndsdelar, 
eller sex knutar. Utgångspunkten är alltid subjektet i denna modell. Det kan 
vara en individ eller en grupp. Det är detta subjekt som analysen av 
verksamheten alltid utgår ifrån (till exempel en lärare). Subjektet riktar sin 
verksamhet mot objektet (eleven). Det är objektet som subjektet önskar 
förändra eller forma till ett specifikt resultat (mer kunskap). Till sin hjälp 
använder subjektet olika verktyg eller tecken (föreläsning, datorer, 
projektarbete, böcker med mera), en så kallad medierad handling (se denna 
uppsats, sid 14). I verksamheten förhåller sig subjektet och objektet till både 
uttalade och direkta regler samt outtalade och underförstådda regler 
(timplan, styrdokument, organisation, traditioner med mera). I verksamheten 
finns även en gemenskap vilket är alla de personer som på olika sätt delar 
samma objekt (arbetslaget, rektor, föräldrar med flera). Slutligen finns 
arbetsfördelningen i verksamheten där uppgifter och ansvarsfördelning 
regleras gentemot objektet (inom arbetslaget, rektors ansvar och makt med 
mera) (Knutagård, 2002). I verksamheter är det ständigt en pulserande 
rörelse mellan dessa knutar. I denna rörelse kan det som först var ett objekt i 
nästa steg bli ett verktyg, ett verktyg bli en regel och så vidare. Denna 
rörelse eller process kallar Engeström för knutarbete (knotworking) 
(Engeström, 1987). 
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4.4 Tredje generationens verksamhetsteori 
I tredje generationens verksamhetsteori beskriver Engeström (Engeström, 
2001) hur två eller flera verksamheter påverkar ett gemensamt objekt och 
hur de samverkar kring objektet. Engeström ser en konflikt i att endast se på 
verksamhetsteorin som en förklaringsmodell för hur ett subjekt, till exempel 
en lärare, påverkar ett objekt, till exempel en elev, att utvecklas vidare. I 
detta fall vet läraren om vart eleven ska. När vi ser på lärande 
organisationer, grupper eller individer i arbetslivet vet oftast inte subjektet 
vart verksamheten är på väg utan lärandet sker samtidigt som utvecklingen. 
”In important transformations of our personal lives and organizational 
practices, we must learn new forms of activity which are not yet there. They 
are literally learned as they are being created” (Engeström, 2001, s. 138). 
Man vet först efteråt vart verksamheten skulle landa.  
I Engeströms beskrivning av när två eller flera verksamhetssystem 
samverkar kring ett gemensamt objekt, se fig 3 (se sid. 17)5, är det han 
kallar för objekt 1 det generella objekt som de båda verksamheterna delar. 
Till exempel kan subjektet i den ena verksamheten vara en musiklärare och 
subjektet i den andra verksamheten vara en historielärare. Objektet kan vara 
en elev i en klass som antingen har musik eller historia med någon eller 
båda två av dessa lärare. Objekt 2 är ett specifikt objekt som delar de två 
verksamheterna. Till exempel eleven Leo som undervisas av musikläraren 
och historieläraren. Slutligen är objekt 3 där de två resultaten överlappar 
varandra och behandlar samma sak. Till exempel när eleven Leo genomför 
ett ämnesövergripande arbete mellan musik och historia. Objekt 3 kan då 
vara när eleven Leo till exempel ser sambandet mellan den västerländska 
instrumentalmusikens tidiga utveckling och dess koppling till kyrkans makt 
i västvärlden (Engeström, 2001, s. 136). 
När två eller flera verksamheter samverkar på detta sätt, eller när de 
utvecklar nya modeller för att samverka, lär sig verksamheterna och 
utvecklas, vad Engeström hävdar, sidledes istället för framåt eller uppåt 
(ibid). Utvecklingen i detta fall är att två system hittar sätt att samarbeta på 
och på så sätt utvecklas verksamheten så att objektet får en bättre situation. 

 
5 Tillstånd att publicera figur: Taylor & Francis is pleased to offer reuses of its content for a 
thesis or dissertation free of charge contingent on resubmission of permission request if 
work is published. 
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4.5 En fri teori 
Fram till 2002 har det, enligt Knutagård (2002), funnits två inriktningar i 
kölvattnet efter Vygotsky; den kulturhistoriska och den 
verksamhetsteoretiska. Idag är inte denna uppdelning lika uttalad utan i 
stället finns det olika inriktningar som har Vygotsky som grund. Knutagård 
(ibid) jämför verksamhetsteorin med operativsystemet LINUX.  

Verksamhetsteorin är en ”Linux”-teori som ingen har patent på, där alla 
har möjlighet att utveckla teorin på olika sätt. … Precis som Linux har 
en grundkod som den vilar på kan man säga att verksamhetsteorin vilar 
på några filosofiska antaganden om människosyn. (Knutagård, 2002, s. 
41) 

Att det finns många olika inriktningar, tankar och förhållningssätt till 
verksamhetsteorin syns tydligt om en jämförelse görs mellan olika 
företrädare. Ovan har utveckling från Vygotsky och Lurias studier beskrivits 
och även hur deras forskning lett vidare till Leontievs utveckling från att 
endast behandla verksamheter på individnivå till att handla om samhällen 
som individen befinner sig i. Till att som Engeström behandla hela 
verksamheter, deras utveckling och samverkan med andra verksamheter. Ett 
ytterligare sätt att analysera verksamheter är att som Hammerlin och Larsen 
se på förhållandet mellan verksamhet, behov och motiv (Knutagård, 2002). 
De olika verksamhetsteoretiska modellerna är verktyg både för att analysera 
en situation i en verksamhet liksom en hjälp för verksamheter att utvecklas. 
De grundläggande tankarna är desamma men det skiljer sig i hur man väljer 
att använda dem och vad man betonar.  
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5. Metod  

För att uppnå syftet med min studie valde jag mellan att genomföra en 
kvalitativ enkät och att genomföra kvalitativa intervjuer. En kvalitativ enkät 
skulle ge mig mycket mer datamaterial än vad jag skulle få om jag använde 
mig av intervjuer. Men för att kunna förändra mina frågor vartefter jag fick 
information från musiklärarna valde jag att genomföra intervjuer. Det var 
mer flexibelt och säkrade kvalitén i svaren på ett bättre sätt.  

5.1 Urval av informanter 
Det finns många olika varianter av musiklärare som kan förväntas arbeta 
inom grundskolans år 6–9. Dessa är  

• grundskol- och gymnasielärare i musik,  
• grundskollärare i musik och annat ämne år 4–9,  
• rytmiklärare som har behörighet att undervisa på förskola, 

grundskola och gymnasieskola men som även kan leda verksamheter 
på kulturskolor och dansskolor som barnrytmik och barndans,  

• instrumental- och ensemblemusiklärare som är inriktade mot att 
undervisa på kulturskolor eller liknande verksamheter,  

• musiker som har lagt till pedagogiska studier och då blir behöriga att 
undervisa i grundskolans år 7–9, i gymnasiet samt i kulturskolan. 

För att få en jämn fördelning av informanter inom de olika musiklärar-
kategorierna bestämde jag mig för att intervjua två inom varje kategori, det 
vill säga tio stycken. Då syftet med min studie riktar sig mot grundskolans 
år 6–9 hade det varit naturligt att endast intervjua musiklärare som har eller 
har haft tjänstgöring just i dessa åldrar. I och med att skolor har blivit 
uppmärksammade på att det är viktigt för elevernas lärande att få ta del av 
estetiska lärprocesser, bland annat genom Skapa och Lära (SoL) samt 
genom Skapande skola, ser jag det som intressant att även få med de tankar 
som musiklärare, involverade i musikprojekt, har om ämnesövergripande 
arbeten. Därför är även den kategorin representerad i min studie. 
För att hitta informanter har jag först letat i min bekantskapskrets, för att 
därefter fråga olika kontakter jag har, om de känner någon inom dessa 
kategorier som jag skulle kunna intervjua. Detta gav slutligen att jag 
intervjuat två gymnasie- och grundskollärare, två grundskollärare i musik 
och annat ämne, tre rytmiklärare (där en även läst in ytterligare ett ämne) 
samt en musiker som läst in en lärarexamen i efterhand, sammanlagt åtta 
musiklärare. 

5.2 Design av frågor 
I utformningen av intervjufrågorna har jag använt mig av intervjuguider. 
(Kvale & Brinkmann, 2009). För att komma fram till lämpliga frågor har jag 
satt syftet med studien och forskningsfrågor på vänster sida på papperet, för 
att sedan skriva möjliga intervjufrågor på höger sida på papperet för att nå 
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syftet och få svar på mina forskningsfrågor. Utifrån de möjliga 
intervjufrågorna har jag sedan utformat ett underlag som jag använt mig av i 
varje intervju, se bilaga 1.  

För att få ett bra klimat i intervjusituationen valde jag att skapa 
intervjufrågorna utifrån en timglasliknande form, från stora övergripande 
frågor, som går mot kärnfrågorna, till några avslutande lite mer allmänna 
och större frågor, för att avsluta intervjuerna på ett bra och mer 
sammanfattande sätt.  
I mina intervjufrågor hade jag några huvudfrågor med ett antal underfrågor. 
Tanken med detta var att säkerställa att jag täckte allt jag ville veta genom 
huvudfrågorna. Samtidigt ville jag kunna vara flexibel i mina följdfrågor, 
där en del ställdes, men inte alla, för varje informant. På detta sätt kunde jag 
vara flexibel men fortfarande strukturerad i min intervju. Jag var beredd på 
att en del frågor antingen inte alls skulle bli besvarade och med möjligheten 
att de svar jag fick kunde påverka mina kommande frågor åt ett oväntat håll. 
Jag bestämde mig alltså för att låta intervjuerna mer likna det som 
Gustavsson kallar ett ”samtal” (2004, s. 239) eller som Hartman kallar en 
”halvstrukturerad intervju” (2004, s. 281) genom att ha en del huvudfrågor 
med förslag på underfrågor. 

5.3 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna är genomförda i två steg. Jag ville först testa om mina frågor 
var de rätta för att uppfylla syftet med studien. Ett första steg var att 
intervjua tre musiklärare som jag hade ett kollegialt förhållande till. 
Eftersom vi är kollegor inom annan verksamhet än grundskolan och 
eftersom ingen av oss arbetat vid samma arbetsplats någon gång tidigare 
ansåg jag att deras svar skulle vara ärliga och för dem sanna. Jag valde att i 
detta första steg intervjua dessa för att få en bra dialog med uttömmande 
svar. Personerna i den första intervjuomgången var Alexandra, Janina och 
Isa. Deras intervjuer ägde rum under november månad 2012. I nästa steg 
kände jag ingen av informanterna i förväg. Dessa intervjuer var med Adam, 
Astrid, Jacob, Josefin och Moa och de genomfördes under januari och 
februari 2013. 
De flesta av intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats där vi 
såg till att få ett eget, ostört rum att vara i under den timme intervjun varade. 
Två av intervjuerna gick av olika anledningar inte att genomföra på 
respektive persons arbetsplats. Därför genomfördes Jacobs intervju via 
högtalartelefon och Astrids intervju via Skype. Alla intervjuer spelades in 
för att jag som intervjuare skulle kunna behålla koncentrationen på intervjun 
istället för att anteckna.  

Vid varje intervju försökte jag bygga upp en trygg miljö kring 
intervjusituationen. Därför startade jag alltid med att småprata lite innan vi 
satte igång. Då lärde jag känna informanten lite bättre innan vi startade 
intervjun och informanten kände förhoppningsvis att jag var intresserad av 
dennes svar, hur de än såg ut. Jag försökte även att inte sätta mig mitt emot 
den intervjuade, utan vid sidan om denne, för att undvika känslan av 
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förhörssituation. Innan jag startade inspelningen frågade jag om det var okej 
för informanten att jag spelade in. Jag förklarade även varför jag ville spela 
in och att jag inte skulle ge inspelningarna vidare till någon. Under själva 
intervjun försökte jag sedan att ha en positiv och intresserad stämning och 
att ställa mig neutral till de intervjuades svar. Genom att göra detta 
hoppades jag på att få så ärliga svar som möjligt. 

5.4 Databehandling 
Efter avslutad intervju skrev jag ut en sammanfattning av vad informanten 
sagt. Eftersom intervjun var så fri i sin form svarade ibland informanten på 
frågor jag ännu inte hunnit ställa. Svaren följde alltså inte min frågemall. 
För att underlätta för mig själv sorterade jag sedan svaren under rätt fråga i 
frågeformuläret istället för där de faktiskt sades i tidsordning. Detta gjorde 
jag för att lättare kunna analysera informationen och kunna jämföra mellan 
informanterna. Samtidigt som jag skrev ut intervjun bytte jag även namn på 
informanten så att denne skulle hållas anonym. Jag skrev heller inte ut 
information som eventuellt kan härledas till personen ifråga.  
När jag skrivit ut hela intervjun under respektive intervjufråga skickade jag 
dokumentet till informanten för att få feedback att jag uppfattat dem rätt när 
jag skrev ut. Sju av informanterna har gett sitt godkännande efter vissa 
justeringar medan en informant inte hörts av efter att ha bekräftat 
mottagandet av renskrivningen.  

5.5 Analysförfarande 
Utifrån dessa renskrivningar har jag därefter sammanfattat intervjuerna till 
en berättelse per informant som är organiserad efter mitt syfte. Detta för att 
underlätta läsningen av dem. För att sedan få fram de olika verksamheterna 
som presenteras nedan sorterade jag mening för mening, från berättelserna, 
in i Engeströms sex (sju) knutar. En jämförelse gjordes mellan ett 
verksamhetssystem där ämnesövergripande arbete, enligt musiklärarna, inte 
förekom, alternativt sällan förekom, och ett där det förekom 
ämnesövergripande arbeten. Därefter genomförde jag även en jämförelse 
mellan två lärare som gått från en verksamhet där de genomfört 
ämnesövergripande arbeten med hög kvalité till en verksamhet där 
ämnesövergripande arbeten inte förekom alls eller förekom med sämre 
kvalité. 
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6. Resultat och analys  

6.1 Presentation av deltagande musiklärare 
De intervjuade musiklärarna är Adam, Alexandra, Astrid, Isa, Jacob, Janina, 
Josefin och Moa. De namn jag använder är påhittade för denna studie. Alla 
är utbildade musiklärare behöriga att undervisa i, bland annat, år 6–9 i 
grundskolan. Tre av informanterna har ett andra ämne som de undervisar i. 
Dessa är Adam som undervisar i svenska, Astrid i matematik och Josefin i 
spanska. Isa, Janina och Moa undervisar endast i ämnet musik i 
grundskolan. Alexandra och Jacob är båda anställda på var sin kulturskola 
och har erfarenhet från att arbeta i musikaliska projekt i samarbete med år 
6–9 i grundskolan. Alla musiklärare, förutom Moa, har tagit sin 
musiklärarexamen under de år då Lpo 94 styrde den svenska skolans arbete. 
Moa tog sin examen då Lgr 80 styrde. Alla informanter har erfarenhet av 
ämnesövergripande arbeten på olika sätt.  

De antal grundskolor, och år 6–9, som varje musiklärare arbetat i varierar. 
Nedan är en kort presentation av de skolor som lärarna arbetat vid: 

Adam har undervisat på tre skolor där skola I och III påminde om varandra, 
och innehöll väldigt få ämnesövergripande arbeten, medan skola II skiljde 
sig mycket genom att ha en policy över hela skolan att 40% av all 
undervisning skall vara ämnesövergripande projekt.  

Alexandra har arbetat som musiklärare på en och samma kulturskola. 
Genom kulturskolan har hon haft tre olika ämnesövergripande projekt på tre 
olika grundskolor där hon anlitats som musikexpert för att tolka andra 
ämnens kursplaner och få eleverna att arbeta med dessa med hjälp av musik.  

Astrid har undervisat på tre olika skolor där skola I och II var nystartade när 
hon började arbeta där. I skola II hade de små arbetslag som arbetade 
mycket tight. Musikämnet hade hög status eftersom bland annat biträdande 
rektor ansåg att de estetiska ämnena var mycket viktiga. I skola III hade 
musikämnet låg status och det var svårare för Astrid att skapa 
ämnesövergripande arbeten.  

Isa har undervisat på tre olika skolor. Alla tre skolorna har haft musikprofil 
men hon har undervisat både musikprofilklasser och vanliga klasser. I skola 
I arbetade hon i tolv år medan hon i skola II och III undervisade i ett halvt 
till ett år. Isa försökte i början av sin tid i skola I att skapa 
ämnesövergripande samarbeten men lyckades inte. Musikämnet har alltid 
haft hög status på alla de skolor hon arbetat på.  

Jacob har arbetat som musiklärare på en och samma kulturskola. Genom 
kulturskolan är han anlitad av en grundskola som musikexpert till elevens 
val i år 7–9. Tillsammans med två andra musiklärare samarbetar de om en 
fördjupning i musik för de elever som har önskat det. Han har inget annat 
samarbete med grundskolan i övrigt. 
Janina har arbetat på tre olika skolor. I skola I och III har hon endast arbetat 
under ett år medan hon i skola II har arbetat under cirka fem års tid. I skola I 
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sågs de estetiska ämnena som rekreation för eleverna och det viktigaste i 
musikundervisningen var att eleverna hade roligt. I skola II hade däremot 
musiken en hög status mycket på grund av sin musikprofil. I denna skola 
fanns det även regelbundna temaveckor som var ämnesövergripande. Endast 
en gång under Janinas tid på skolan var musikämnet med som en aktiv del i 
en sådan dag, i övrigt var musiklärarna med som resurslärare. 
Josefin har undervisat i årskurserna 6–9 på en skola under cirka 5 års tid. På 
den skolan har de haft ett väl fungerande system att arbeta 
ämnesövergripande där de använt schemat som ett pedagogiskt redskap. 
Sedan en tid tillbaka har de tvingats göra en omorganisation på grund av att 
lärarna inte får undervisa i ämnen de inte är behöriga i. Detta har lett till att 
de inte längre kan använda schemat som ett pedagogiskt redskap utan de 
måste hitta andra lösningar för att skapa ämnesövergripande helheter för 
eleverna. 
Moa har, i årskurserna 6–9, arbetat på tre olika skolor. Ingen av dessa skolor 
har arbetat ämnesövergripande mer än skola II som hade det innan skolan 
blev för stor. Därefter hamnade det inom ramen för elevens val. 

För att läsa varje musiklärares enskilda berättelse hänvisar jag till bilaga 2. 

6.2 Olika ämnesövergripande verksamheter 
I följande kapitel beskrivs, utifrån deltagande musiklärares svar, både en 
skolverksamhet i år 6–9 som inte, eller i mycket liten grad, arbetar 
ämnesövergripande samt en skolverksamhet i år 6–9 som arbetar 
ämnesövergripande sett utifrån en musiklärares situation och ämne. För att 
underlätta förståelsen för hur den verksamhet ser ut som gynnar respektive 
inte gynnar ämnesövergripande arbeten analyseras informanternas svar 
genom Engeströms verksamhetsteoretiska modell som han använder sig av 
inom det han kallar den andra generationens verksamhetsteori (se Fig 2, sid 
16). De svar musiklärarna gett som kan härledas till en verksamhet utan 
ämnesövergripande arbete har sammanfattats i den första analysen och i Fig 
4, sid 27. De svar musiklärarna gett som kan härledas till en verksamhet 
med ämnesövergripande arbete har sammanfattats i den andra analysen och i 
Fig 5, sid 30. I båda verksamhetsmodellerna kommer jag ta upp knutarna i 
samma ordning vilket är: 

Nr 1, Subjektet – musikläraren 
Nr 2, Verktyg/Tecken – som syns i musikundervisningen 
Nr 3, Regler – uttalade och icke uttalade regler som verksamheten måste 
förhålla sig till 
Nr 4, Gemenskap – de som delar denna verksamhet 
Nr 5, Arbetsdelning – inom denna verksamhet 
Nr 6, Objektet – elevens lärandesituation 
Nr 7, Resultat – av elevens lärande i denna verksamhet 

När Engeström använder dessa modeller gör han det i syfte att förstå hur 
verksamheter lär sig och utvecklas. En modell han kallar för en expanderad 
verksamhetsteori (Engeström, 2001). Jag har valt att använda Engeströms 
triangel, beskriven i den andra generationens verksamhetsteori, för att 



 24 

tydliggöra vad som kännetecknar en skolverksamhet som inte, eller i mycket 
liten grad, arbetar ämnesövergripande samt en skolverksamhet som 
genomför många ämnesövergripande arbeten sett utifrån en musiklärares 
situation och ämne. Därför kommer jag, genom Engeströms modell, att 
presentera två ögonblicksbilder av dessa utifrån vad musiklärarna 
tillsammans berättat den enda gången jag intervjuade dem.  
För att ändå få en indikation på vad det är inom en verksamhet som kan 
påverka en musiklärare att arbeta ämnesövergripande eller inte, presenteras 
även en analys av Adams och Josefins information från att ha arbetat både 
inom en verksamhet som genomför ämnesövergripande arbeten med kvalité, 
enligt dem själva, samt inom en verksamhet som inte genomför 
ämnesövergripande arbete alls eller med sämre kvalité, enligt dem själva. I 
denna del används den verksamhetsteoretiska modell som Engeström kallar 
för den tredje generationens verksamhetsteoretiska modell, för att få reda på 
vad det är som kan påverka ifall en musiklärare arbetar ämnesövergripande 
eller inte. För att lättare kunna jämföra alla de olika verksamhetssystem som 
beskrivits ovan har jag valt att låta knutarna motsvara varandra. Därför 
skiljer sig min analys från Engeströms sätt att analysera eftersom han ser att 
det är objektet som delas mellan två verksamheter medan jag i denna studie 
lagt mitt intresse till subjektet, musikläraren, samt hans eller hennes reaktion 
och utveckling när det sker en förändring från en väl fungerande 
ämnesövergripande arbetsverksamhet till en verksamhet där det 
ämnesövergripande arbetet inte fungerar lika bra. Därför kommer subjektet 
att vara i fokus och den knut som delar de två verksamheterna. På så sätt 
tydliggörs vad som kan påverka en musiklärare att arbeta 
ämnesövergripande eller inte. Därefter avslutas detta kapitel med en 
summering av ovanstående analyser. 

För att underlätta läsningen väljer jag att kalla det verksamhetssystem som 
arbetar utan ämnesövergripande arbeten för verksamhet A och det 
verksamhetssystem som arbetar med ämnesövergripande undervisning för 
verksamhet B. 

6.2.1 Verksamhet som inte gynnar ämnesövergripande arbete 
Analysen startar utifrån de svar musiklärarna gett gällande skolans 
verksamhet när de upplever att ämnesövergripande arbete inte förekommer 
alls eller att det inte förekommer med tillfredsställande kvalité, se Fig 4, sid 
27, verksamhet A. 

Nr 1, Subjektet musikläraren i verksamhet A 
Subjektet är musikläraren. I denna punkt finns musiklärare representerade 
från olika musiklärarutbildningar. Jacob och Moa är musiklärare. 
Alexandra, Janina och Josefin är rytmiklärare. Adam, Astrid och Josefin 
(som har byggt på sin rytmiklärarutbildning med spanska) är lärare i musik 
och ett annat ämne och slutligen Isa som har musikerutbildning med många 
års lärarerfarenhet med kompletterande pedagogiska studier. De år de tagit 
sin musiklärarexamen är Adam år 2000, Alexandra år 1996, Astrid år 1999, 
Jacob år 2007, Janina år 1997, Josefin år 2009 och Moa år 1985. Isa tog sin 
musikerexamen år 1996 och har sedan 1998 arbetat som musiklärare i 
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musikprofilklasser och även några vanliga musikklasser. År 2011 tog hon 
sin kompletterande lärarexamen och blev då behörig musiklärare. 
Informanternas inställning till ämnesövergripande arbete är till större delen 
positiv men de använder sig av detta arbetssätt i olika stor omfattning och de 
har olika erfarenheter av ämnesövergripande arbeten. Här går att se en 
tendens att om man avslutade sin utbildning innan Lpo 94 infördes har man 
arbetat i mindre utsträckning med ämnesövergripande arbete. Likaså om 
man endast har utbildning för undervisning i musik och inget annat ämne 
har man arbetat mindre med ämnesövergripande arbeten. Moa nämner att 
ämnesövergripande arbeten ofta är ”ett spel för gallerierna” medan Adam 
tycker att det är spännande. Flera av informanterna, främst Alexandra och 
Jacob, påstår att det finns många sätt som musik kan samverka med andra 
grundskolämnen.  

De musiklärare som har mycket av sina verksamheter representerade i 
verksamhet A är Isa, Jacob, Janina och Moa. 

Nr 2, Verktyg och tecken i verksamhet A 
Alla musiklärare använder sig av andra ämnen för att tydliggöra 
musikämnet. Främst nämns matematik och där speciellt bråkräkning vid 
undervisning i musikteori. Endast Jacob och Josefin påtalar att de inte 
använder sig av andra ämnen alls på denna nivå utan att de tycker att det 
tillhör lägre åldrar alternativt tidigare musikaliskt lärande än vad deras 
undervisning representerar. Resterande musiklärare nämner att de använder 
historia för att sätta in musiken de studerar i ett historiskt skede för större 
musikalisk förståelse. Övriga lärare hänvisar även till språkkunskaper elever 
använder vid text- och låtskrivande. Alexandra använder filosofi för att 
trigga igång fantasin och kreativiteten hos eleverna. All ovanstående 
ämnesövergripande musikundervisning sker oftast oplanerat och i stunden. 
Ingen av de tre två-ämneslärarna tar in sitt andra ämne i 
musikundervisningen i någon större omfattning. Endast Adam gör det 
genom ett svensk-musikmaterial som han använder vid textskrivning. 
Däremot använder Josefin mycket musik i sin spanskundervisning. Adam 
beskriver undervisningslokalerna i verksamhet A som stängda. Han 
beskriver dem som långa korridorer, med stängda klassrum och musiksalen 
ligger avsides. I verksamhet A undervisar lärarna med hjälp av styrning av, 
istället för feedback till, eleverna. 

Nr 3, Regler i verksamhet A 
Det första som nästan samtliga musiklärare nämner är styrningen av lärarnas 
tid och arbete. Det som försvårar för ämnesövergripande samarbeten är ett 
låst, och i verksamheten, centralt schema. Lärarna nämner att det inte finns 
tid avsatt för planering och att de har för mycket administrativt arbete för att 
hinna med samplanering. I verksamhet A är ämnena, och deras timplaner, 
viktiga. Alexandra och Moa anser att kursplanen i musik är alltför 
omfattande för att hinna med att arbeta ämnesövergripande och samtidigt 
uppfylla det som står där. Varje lärare i verksamhet A sköter sitt och ingen 
föreslår ämnesövergripande samarbeten mer än sporadiskt. Det finns ingen 
kultur av att samarbeta vare sig mellan ämnen eller mellan kollegor. 
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Musiklärarna gör det som förväntas av dem från elever, föräldrar och 
kollegor. 
Musiklärarna nämner även rektorns inställning till ämnesövergripande 
arbete. I verksamhet A ser inte rektorerna det som sitt ansvar att alla skolans 
elever ska få arbeta ämnesövergripande, enligt musiklärarna. På Adams 
nuvarande skola har ledningen skapat en projektprofil där eleverna får 
arbeta ämnesövergripande en dag/vecka. I övrigt är ledningen inte negativt 
inställd till ämnesövergripande arbeten men de driver inte heller frågan. I 
Moas nuvarande skola har Skolinspektionen anmärkt på att de inte har 
tillräckligt med ämnesövergripande arbeten med eleverna. Där agerar 
ledningen genom att föreslå ett tema som lärarna får koppla sina kursmål 
till. Ytterligare musiklärare vittnar om pålagor som kommer från ledningen 
att arbeta ämnesövergripande. Adam och Josefin nämner även regeringens 
styrning av skolan i Sverige som en motverkande kraft mot 
ämnesövergripande arbeten. Många av de andra musiklärarna bekräftar detta 
då de nämner innehåll i skolreformerna som motverkande kraft till 
ämnesövergripande arbeten. 

De flesta musiklärarna nämner musikämnets status på skolan och kopplar 
det till ämnets delaktighet i ämnesövergripande arbeten. Genom 
föreliggande analys märks det däremot att det inte finns någon koppling 
mellan musikämnets delaktighet i ämnesövergripande arbeten och status på 
musikämnet på skolan. I alla de skolor som har musikprofil har musikämnet 
hög status. Samtidigt är det endast en av dessa skolor, Josefins skola II, där 
man kontinuerligt skapar ämnesövergripande arbeten. Josefin nämner att i 
dessa ämnesövergripande arbeten är sällan musikämnet delaktigt. Detta har 
även Isa upplevt i sin första skola. I de skolor där musikämnet har låg status 
ses ofta musikämnet som ett rekreationsämne som är viktigt att samarbeta 
med vid skolans högtider men inte annars.  

Nr 4, Gemenskap i verksamhet A 
På dessa grundskolor finns det inget samarbete mellan musikläraren och 
övriga lärare på skolan gällande undervisningen. Det finns inte heller, eller 
det är svårt att få till, samarbeten mellan musiklärarna på samma skola. De 
tillfällen musikläraren upplever ett gott samarbete är när det är dags för 
konsert eller en högtid. En av musiklärarna kopplar även in övriga lärares 
höga ålder som en påverkande faktor med argumentet att det inte är naturligt 
att tänka ämnesövergripande för dem. Samarbetet mellan musiklärare på 
samma skola försvåras när det finns både musikprofilklasser och vanliga 
klasser.  
Rektors inställning till musikämnet spelar även in. På de skolor där rektor 
ser musikämnet som ett rekreationsämne eller en stund då det viktigaste är 
att eleverna har kul förekommer sällan ämnesövergripande arbeten. Även 
Adams skola, där de skapat en projektprofil, visar ledningen ett svagt 
intresse för ämnesövergripande arbeten utanför projekttiden eller inom 
andra profiler på skolan. 
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Regeringen visade sig vara en del i denna verksamhets gemenskap genom 
krav på lärarlegitimation och ämneskunnande vilket visat sig försvåra 
ämnesövergripande arbeten. 

Slutligen nämndes även föräldrarna i verksamhetens gemenskap. I Jacobs 
arbete fanns det krav och förväntningar på honom som han behöver ta 
hänsyn till. Även Adam nämner denna grupp då han upptäckt att 
föräldragruppen som tillhör profilklasserna jämfört med föräldrarna som 
tillhör de vanliga klasserna skiljer sig åt.  

 
Figur 4. Verksamhetssystem då ämnesövergripande arbete fungerar dåligt eller inte 
alls, verksamhet A 
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Nr. 5, Arbetsdelning i verksamhet A 
Alla musiklärare, som har sin anställning på grundskolan, tillhör ett 
arbetslag där många olika ämnen finns representerade. Samtidigt undervisar 
de i fler, eller i alla, arbetslag på skolan. I arbetslaget samarbetar lärarna 
kring gemensamma elevers sociala situation och kring elevernas 
prestationer men inte kring undervisning. Musiklärarna, med anställning på 
grundskolan, tillhör oftast också ett musikarbetslag. När musiklärarna 
träffas städar de och har instrumentvård. Sällan får de tid att diskutera 
pedagogiska frågor. När Alexandra och Jacob kom in i verksamheten fanns 
endast ett samarbete tillsammans med direkt berörda lärare, inte med hela 
arbetslag. Arbetslaget kom in i bilden först till den eventuella avslutande 
showen. 

Många av musiklärarna har varit med om en, eller flera, omorganisation/er. 
Vid dessa tillfällen tas inte hänsyn till musikämnet utan andra faktorer får 
avgöra hur organisationen skall se ut. Detta gäller dock inte Isas första skola 
som har musikprofil då denna skola rört sig mer och mer mot rena 
profilarbetslag för att underlätta konsertverksamheten i dessa klasser.  
På Adams skola har de valt att förlägga de ämnesövergripande arbetena i en 
projektprofil som ingår i ett arbetslag med vanliga klasser. Där arbetar 
lärarna en dag i veckan i projektform med eleverna. Varje lärare tar hand 
om sin grupp av elever i sitt klassrum och det finns inte mycket samarbete 
mellan klassrummen under projekttiden. Likadant fungerar Jacobs 
musikprojektgrupp där eleverna valt att fördjupa sig inom musik. Jacob har 
hand om en viss grupp elever under musikprojekttiden och det finns inte 
mycket samarbete mellan klassrummen under lektionstid. 
Samtliga musiklärare anser att det inte finns tillräckligt med tid för att skapa 
goda samarbeten över flera ämnen. Många av dem berättar att de på olika 
sätt försökt initiera samarbeten men att det antingen inte blivit av eller att 
det inte var tillräckligt med intresse från den andre läraren/andra lärarna för 
att göra om det. Musiklärarna berättar även att de undervisar många elever 
varje vecka och att de har väldigt lite undervisningstid per elevgrupp.  

Nr 6, Objektet eleverna i verksamhet A 
Det som framkommit i intervjuerna om elevernas lärande och situation i 
verksamhet A är att de kommer helt fulla med intryck till musiklektionen 
efter alla olika ämnen de haft tidigare under dagen. Lärarna berättar även att 
eleverna inte kommer ihåg vad de gjorde veckan innan på musiklektionen 
på grund av alla starter och avslut som de upplevt sedan förra lektionen. Det 
leder till att musikläraren är tvungen att repetera allt från början varje vecka.  

I de skolor som har musikprofil finns ibland musikaliska samarbeten mellan 
musikprofilen och den övriga skolan vid skolans högtider. Adam berättade 
att han upplevde att det även var en annan sorts elever som gick i 
musikklasser jämfört med de vanliga klasserna. 
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Nr 7, Resultat av verksamhet A 
Det enda som tydligt framkom i intervjuerna är att många av musiklärarna 
anser att en verksamhet utan ämnesövergripande samarbeten ger ett sämre 
resultat för eleverna och deras lärande. Några av musiklärarna nämner att ett 
ämnesövergripande samarbete ger bättre resultat endast om det genomförs 
på rätt sätt. Det är endast en musiklärare, Moa, som tydligt uttrycker oro 
över om ämnesövergripande arbeten verkligen stärker elevernas lärande i 
musik. 

6.2.2 Verksamhet som gynnar ämnesövergripande arbete 
Nedan finns en analys genomförd på samma sätt som den ovan fast utifrån 
de svar informanterna gett och som kan kopplas till verksamheter där 
ämnesövergripande arbeten fungerar bra, se Fig 5, sid 30, verksamhet B.  

Nr 1, Subjektet musikläraren i verksamhet B 
Eftersom alla informanter på något sätt bidragit till analysen av båda 
verksamheterna ser beskrivningen av dessa, det vill säga subjektet, likadant 
ut för båda verksamhetssystemen. De musiklärare som har mycket av sina 
verksamheter representerade i verksamhet B är Adam, Alexandra, Astrid 
och Josefin. 

Nr 2, Verktyg och tecken i verksamhet B 
Även här hänvisas till motsvarande knut, verktyg och tecken, i verksamhet 
A. Ingen av musiklärarna sade något om att de endast använt sig av andra 
ämnen för att stärka musikundervisning när de befunnit sig inom den förra 
eller denna verksamhet. Därför ser även denna del likadan ut som ovan när 
det gäller musiklärarnas användning av andra ämnen för att stärka 
musikundervisningen.  

Utöver att musiklärarna tar in andra ämnen i sin musikundervisning så har 
alla lärare, förutom Jacob, någon gång samarbetat med andra ämneslärare i 
sin undervisning i musikämnet. Att Jacob inte gjort det kan bero på hans 
anställningsform och att han endast är engagerad av skolan att ingå som 
expert i elevens val-fördjupningen. Att två eller fler ämnen samarbetar är ett 
tecken för elevernas lärande i denna verksamhet. Även att många av 
samarbetena utmynnar i att eleverna framför sina kunskaper, i till exempel 
en show, är ett tecken på lärande inom verksamhet B. Det finns ett system 
för hur schemat kan förändras så att alla lärare kan vara med vid det 
ämnesövergripande samarbetet. Det finns även ett system för hur eleverna 
ska få information om vad som skall genomföras, ska kunna nå målen samt 
hur bedömning skall ske. Lokalerna, om de nämns, i denna verksamhet 
beskrivs som öppna. Det finns stora gemensamma ytor med många små 
grupprum som har glasväggar så att alla både kan se in och se ut. I 
grupprummen finns dator och datorprojektor.  

Nr 3, Regler i verksamhet B 
De regler musiklärarna nämner i verksamhet B är framför allt att det finns 
tid för planering inför arbetet. Många av lärarna nämner även att det måste 
finnas möjlighet att vara flexibel i schemaläggningen. Detta har samtidigt, 
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till exempel, Josefin vittnat om att det inte måste vara men att det 
underlättar. För att elevernas lärande ska bli effektivt måste det finnas 
tydliga mål och riktlinjer för arbetet med eleverna. Det behöver finnas ett 
uttalat mål för skolan, för arbetslaget alternativt för ett antal lärare, att de 
ska arbeta ämnesövergripande, för att det ska bli av. Astrid och Josefin 
anser att kursplanerna i Lgr 11 underlättar samarbete med andra ämnen. I 
verksamhet B finns ingen musikprofil samtidigt som musikämnet har hög 
status. 
 

 
Figur 5. Verksamhetssystem då ämnesövergripande arbete fungerar bra, 
verksamhet B 
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Nr 4, Gemenskap i verksamhet B 
Inom denna knut finns de andra ämneslärarna som också är intresserade av 
samarbeten mellan ämnen. Många av dessa verksamheter har ett flertal 
musiklärare vid skolan. Musiklärarna har musikpedagogiska diskussioner 
inom ramen för sin arbetstid men oftast utanför. Astrid berättar även om en 
biträdande rektor som är mycket intresserad av musikpedagogik och som 
hade många diskussioner tillsammans med musiklärarna.  

Nr. 5, Arbetsdelning i verksamhet B 
I verksamhet B genomförs cirka 1–2 st ämnesövergripande arbeten per 
termin. Dessa startar antingen utifrån ett bestämt tema alternativt från 
kursmål som deltagande ämnen önskar arbeta med. Varje ämne gör egna 
bedömningar av elevernas arbeten. Det finns en vilja att förstå varandra 
mellan ämnena och alla ämnen deltar på lika villkor. Det är ett tätt 
samarbete mellan de 8–10 lärarna, det finns tid avsatt för planering och 
lärarna har makt över både sin egen och elevernas tid. Musiklärarna känner 
det som om de underlättar för elevernas lärande också genom att de skapar 
en helhet för eleverna istället för att eleverna själva skapar en helhet av alla 
de delar som de lär sig inom de olika ämnena. Musiklärarna nämner att 
musikämnet gynnas vid ämnesövergripande arbete då eleverna får möjlighet 
att tänka om, och arbeta med, musik under fler lektionstimmar än 
musiktimmen. Det är viktigt med ämnesövergripande arbeten också för att 
lärare behöver förståelse för varandras ämnen. Då blir undervisningen mer 
begriplig såväl för elever som för lärare och lärarna kan fördela arbetet 
emellan sig på ett helt annat sätt, enligt musiklärarna. 

Nr 6, Objektet eleverna i verksamhet B 
Musiklärarna upplever det som om eleverna känner mindre stress på grund 
av att de kan koncentrera sig på ett arbete istället för cirka 18 olika arbeten 
inom grundskolans alla ämnen. De flesta elever upplever arbetet som 
positivt samtidigt som några av eleverna blir frustrerade då de behöver mer 
struktur i sin undervisning, enligt musiklärarna.  

Nr 7, Resultat av verksamhet B 
Om det ämnesövergripande arbetet blir rätt genomfört stärker det elevernas 
lärande och ökar måluppfyllelsen, enligt musiklärarna. Eleverna får lära sig 
på många olika sätt och de upplever att eleverna tycker att det är roligt. 
Många av musiklärarna anser att det behövs ämnesövergripande arbeten för 
att förbättra elevernas resultat i skolan. 

6.2.3 Analys och jämförelse av Adams två verksamheter, Fig 6, 
och Josefins två verksamheter, Fig 7 
I intervjun med Adam framkom tydligt att han anser att han arbetat inom två 
olika sorters verksamheter sett ur ett ämnesövergripande arbetsperspektiv. 
Skola I och III som inte har en tradition att arbeta ämnesövergripande kontra 
skola II som är uppbyggd för att arbeta ämnesövergripande. Adam själv 
anser att det är spännande att arbeta ämnesövergripande och att det blev en 
mindre chock för honom att komma till skola III efter att ha arbetat i skola 
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II. De skillnader han pekar på som gör stor skillnad mellan dessa 
verksamheters möjlighet att genomföra ämnesövergripande arbete är först 
och främst lokalernas utformning. Från skola II där skolan hade en öppen 
och transparent planlösning till skola III som har långa korridorer och 
stängda dörrar. Skolans planlösning påverkar subjektet, honom själv, och 
gemenskapen, de andra lärarna, samt arbetsdelningen, en lärare i varje 
klassrum med specifika elever, enligt Adam. Eventuellt påverkar även 
lokalernas utformning reglerna i verksamheten eftersom det krävs ett 
schema för att boka upp lokaler, lärare och elever så de har någonstans att 
vara.  

 
Figur 6. Adams två ämnesövergripande verksamhetssystem 
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Skola III har även en lång tradition av ämnesindelad undervisning utan 
samarbeten mellan ämnena. Denna, både dolda och uttalade, regel påverkar 
Adam, som subjekt, eleverna, som objekt, genom att arbetsfördelningen 
mellan lärarna främjar ämnesindelad undervisning. Detta till motsats till 
skola II där den uttalade regeln på skolan är att samarbete mellan ämnena 
skall ske. Detta påverkar samma knutar i denna verksamhet men åt ett helt 
annat håll. I mångt och mycket är dessa två verksamheter varandras 
ytterligheter. I verksamheterna visar det sig att Adam arbetar på två helt 
olika sätt. Från att i skola II samarbeta tätt tillsammans med hela det 
arbetslag han tillhörde har han i skola III:s verksamhet till och med inte 
tidigare reflekterat över att han inte ens ordnar samarbeten mellan de två 
ämnen som han själv undervisar i mer än vid 1–2 tillfällen under år 7–9.  
För att tydliggöra detta beskrivs Adams två verksamheter i ett samverkande 
verksamhetssystem enligt Engeströms tredje generations 
verksamhetsteoretiska modell som beskrevs i kapitel tre. I Fig 6 beskriver 
de två trianglarna Adams två skolor, skola II till vänster och skola III till 
höger. Adam, subjektet, är samma person med samma utbildning och 
inställning till ämnesövergripande arbete.  De två cirklarna som heter 
subjekt 2 beskriver den musikundervisning Adam bedriver i skola II 
respektive i skola III. Och slutligen subjekt 3 beskriver den 
musikundervisning som är likadant utformad i hans musikundervisning i 
skola II och skola III. Eftersom denna undersökning endast berört 
ämnesövergripande arbeten vet vi inte hur Adams undervisning såg ut i 
skola II när de inte hade projektarbete. Vad som ändå framkommit är att 40 
procent av all undervisning i skola II är ämnesövergripande. Att jämföra det 
med skola III som enligt Adam inte har något väl fungerande 
ämnesövergripande arbete alls samtidigt som han själv nästintill aldrig 
undervisar ämnesövergripande blir det en väldigt liten del av subjekt 2 som 
bildar subjekt 3, det som är gemensamt mellan de båda verksamheterna. 

För att få en jämförelse med Adams reaktion i byte av verksamhet 
genomförs en liknande analys av Josefins skolas omorganisation, se Fig 7, 
sid 34. Innan omorganisationen beskriver hon ett väl fungerande arbete 
kring de ämnesövergripande arbetena. De arbetade med schemat som ett 
pedagogiskt verktyg och de hade tid avsatt för att planera arbetena 
tillsammans i kollegiet. De flesta lärarna tillhörde endast ett arbetslag vilket 
möjliggjorde att de kunde vara flexibla med schemat. Efter 
omorganisationen arbetar inte endast musiklärarna i fler arbetslag utan de 
flesta lärare gör det för att fylla sin tjänst med de ämnen de är utbildade för. 
Detta har gjort att det inte finns någon möjlighet att bryta upp schemat som 
tidigare. Josefin berättar inte varför planeringstiden för de 
ämnesövergripande arbetena inte längre finns. Däremot berättar hon att 
numera går initiativtagaren till det ämnesövergripande arbetet istället runt 
och samlar in kursplanemål, och aktiviteter för eleverna för att nå dessa, 
från resterande lärare och sen hoppas de att eleverna ska få en 
helhetsförståelse av temat.  

I Engeströms samverkande verksamhetssystem skulle Josefins två 
verksamheter kunna beskrivas som i Fig 7 där den tidigare organisationen är 
beskriven i den vänstra triangeln och den nuvarande organisationen är 
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beskriven i den högra triangeln. Även här är musiklärare Josefin subjektet, 
subjekt 2 hennes undervisning i respektive verksamhet och subjekt 3 de 
delar i de båda verksamheterna som är likadana. Här syns tydligt att Josefins 
musikundervisning inte påverkats nämnvärt av omorganisationen. Hon 
fortsätter att skapa ämnesövergripande samarbeten tillsammans med de 
andra lärarna på skolan. Hon letar till och med upp egna samarbeten genom 
att läsa de andra ämnenas kursplaner för att hinna med att uppfylla det 
centrala innehållet i musikkursplanen.  

 

 
Figur 7. Josefins två ämnesövergripande verksamhetssystem 
I en jämförelse mellan Adams två verksamheter och Josefins två 
verksamheter tydliggörs hur stor påverkan hela skolans verksamhet har på 
den enskilde läraren. Båda lärarna brinner lika mycket för 
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ämnesövergripande lärande, båda två är lärare i musik och ett annat ämne 
och båda två har befunnit sig i sina verksamheter under samma skolreform. 
Det som skiljer dem åt är att Adam helt bytt verksamhet genom byte av 
skola medan Josefin befinner sig inom samma skola som genomgått en 
omorganisation som påverkar möjligheten till ämnesövergripande 
samarbeten. Deras två verksamheters organisation börjar påminna om 
varandra eftersom de båda två beskriver en rätt oflexibel arbetssituation. 
Josefin lyckas ändå att skapa ämnesövergripande arbeten, till och med skapa 
egna och nya samarbeten för att uppfylla Lgr 11:s musikkursplan. Detta är 
möjligt främst på grund av Josefins skolas uttalade och dolda regler som 
stödjer ett ämnesövergripande arbetssätt men även att skolans gemenskap 
och skolans arbetsdelning arbetar för att möjliggöra detta. Tvärtom är det på 
Adams skola III. Där är de uttalade och dolda reglerna att man inte arbetar 
ämnesövergripande. Även objektet, eleverna, hjälper till att forma denna 
verksamhet till viss mån vilket Adam lyfter fram i sin jämförelse mellan de 
elever som går i en profilklass jämfört med en vanlig klass. Det är så väl 
inarbetat i skolans kultur att han inte ens tänker tanken på att skapa 
samarbeten mellan sina egna två ämnen.  

6.2.4 Analys mellan de olika verksamhetssystemen 
I denna del jämförs knut för knut för att identifiera likheter och skillnader i 
de två olika verksamhetssystemen. I denna analys går det inte att läsa fram 
vad som påverkar vad, i och mellan de två olika systemen, eftersom båda 
två egentligen är en sammanställning av, och ögonblicksbilder av, vad 
musiklärarna har sagt när de talat om verksamhet A respektive B. Att 
använda Engeströms modell för detta är för att tydliggöra hur de olika 
knutarna ser ut i respektive verksamhet för att få en större förståelse för vad 
som kännetecknar en verksamhet med fungerande respektive inte 
fungerande ämnesövergripande arbeten, enligt intervjuade musiklärare.  

I intervjuerna med de olika musiklärarna märks ingen skillnad i deras 
personliga inställning till ämnesövergripande arbete när de arbetar i 
verksamhet A jämfört med verksamhet B. Likaså syns det ingen skillnad i 
hur mycket musikläraren använder andra ämnen för att underlätta 
inlärningen för eleverna i musikämnet. Om musikläraren undervisar i 
ytterligare ett ämne så förekommer endast lite samarbeten mellan dennes två 
ämnen oavsett om läraren arbetar inom verksamhet A eller B. En stor 
skillnad mellan verksamheternas verktyg och tecken är dock lokalernas 
utformning, stängt, för A, eller öppet, för B.  
Stora skillnader hittar vi också i de regler som styr de två verksamheterna. 
Sammanfattar vi dem beskrivs verksamhet A som fast, stängd och med en 
ledning som inte aktivt förordar ett ämnesövergripande arbetssätt. Reglerna 
för verksamhet B beskrivs som öppna, flexibla och ledningen, på olika 
nivåer, ger tydliga mål och riktlinjer för det ämnesövergripande arbetet. 
Övriga regler som finns i musiklärarnas intervjuer är att det i verksamhet A 
finns exempel på skolor med både hög och låg status på musikämnet. Det 
finns såväl skolor med musikprofil som skolor utan musikprofil. I 
verksamhet B finns däremot endast skolor utan musikprofil. Musikämnet 
hade hög status eller så nämndes inte status. Intressant är diskrepansen 
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mellan musiklärarnas tankar kring kursplanen i musik. I båda 
verksamheterna ansåg musiklärarna att kursplanen är omfattande. I 
verksamhet A anser de att de därför inte hinner samarbeta med andra 
ämnen. I verksamhet B däremot krävs det att musikämnet samarbetar med 
andra ämnen för att hinna med allt. 

Den gemenskap som musiklärarna beskrev i de två olika verksamhets-
systemen skiljer sig från varandra förutom att det inom båda 
verksamheterna finns lärare från alla grundskolans ämnen representerade 
samt en ledning. Det visar sig vara viktigt att ledningen visar ett aktivt 
intresse för ämnesövergripande arbete för att det ska bli av och genomföras 
med hög kvalité. Om rektor däremot ser musikämnet som ett 
rekreationsämne finns skolan inom verksamhet A. Det är endast verksamhet 
A som också nämner regeringens reformarbetes påverkan på verksamheten 
liksom föräldrars specialkrav på musikundervisningen.  
Det är främst arbetslagets arbete som nämns i knuten arbetsdelning. I 
verksamhet A ligger koncentrationen på elevernas sociala situation och 
elevernas prestation. Det finns inte intresse hos lärarna att samarbeta kring 
undervisningen. I verksamhet B finns ett tätt samarbete kring lärarnas 
undervisning. De har en vilja att förstå varandra vilket gör att de upplever 
det lättare att fördela arbetet. Musiklärarna i verksamhet A anser att de inte 
har tid till goda samarbeten, varken till att planera dem eller att genomföra 
dem. I omorganisationer som musiklärarna berättat om har de i verksamhet 
A inte tagit hänsyn till musikämnet, undantaget skolor med musikprofil. I 
verksamhet A undervisar även musikläraren i många olika arbetslag på 
skolan.  

Elevens sammanlagda undervisningssituation och upplevelse av denna 
skiljer sig markant mellan verksamhet A och B, enligt musiklärarna. I 
verksamhet A får eleverna många starter och avslut i olika ämnen varje 
vecka. De kommer fulla med intryck till musiklektionen från allt de upplevt 
under dagen och sedan förra musiklektionen. I verksamhet B har de ett 
arbete som de jobbade med under hela veckan alternativt flera veckor. Det 
är lärarna som skapar helheten åt eleverna genom upplägget på det 
ämnesövergripande arbetet. Enligt musiklärarna upplever eleverna mindre 
stress och de flesta elever upplever arbetet som lustfyllt, även om några 
elever är frustrerade över brist på struktur. Musiklärare i verksamhet B 
upplever att musikämnet får större plats för eleverna vid ämnesövergripande 
samarbeten eftersom eleverna arbetar under alla lektioner med bland annat 
musik istället för att de endast har musik en lektion i veckan. 
I verksamhet A är musiklärarna oense om ifall ämnesövergripande arbete 
stärker elevens lärande i musik. Musiklärarna i verksamhet B är tvärtom 
säkra på att detta arbetssätt ger ökad måluppfyllelse, varierat och lustfyllt 
lärande.  
I ovanstående analys visas att det musiklärarna i denna undersökning anser 
påverka ifall en verksamhet kommer arbeta ämnesövergripande eller inte är 
främst vilka regler som finns i verksamheten. Dessa påverkar hur 
arbetsdelningen liksom gemenskapen ser ut i verksamheten och även hur 
verktygen och tecknen ser ut i form av lokalutformning samt elevernas 
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lärandesituation. Här visas det att det finns stöd för Adams och Josefins 
agerande i sina förändrade verksamheter. I Josefins verksamhet efter 
omorganisationen, finns många av de regler kvar sen innan 
omorganisationen vilket ledde till att även arbetslagen försöker organisera 
sig, efter bästa förmåga, för att kunna arbeta ämnesövergripande. Adam 
däremot kommer in i en verksamhet, i skola III, som inte har regler som 
stödjer ämnesövergripande arbeten vilket leder till att arbetsdelningen inte 
tar hänsyn till hans vilja till sådana. Både de uttalade och de dolda reglerna 
är så starka att Adam inte söker samarbeten med andra ämnen. Han har till 
och med svårt att genomföra de projektarbeten som tillhör projektprofilen 
med kvalité, enligt honom själv. Detta fastän de andra lärarna, och eleverna, 
som deltar i denna verksamhet är positivt inställda till projektarbetena de 
gjorde och därför borde kunna ha en arbetsfördelning, och undervisning, 
som gynnar de ämnesövergripande arbeten som genomförs.  

6.2.5 Ett komplext verksamhetssystem 
Jag har valt att analysera mina resultat genom Engeströms 
verksamhetsmodeller. Av detta har jag skapat två ögonblicksbilder av två 
olika verksamheter. Ett där musiklärarna berättat vad som kännetecknar en 
skola utan ämnesövergripande verksamhet eller endast delvis och ett som 
kännetecknar en skola med ämnesövergripande arbeten. För att söka svar på 
vad det är i grundskolans verksamhet som påverkar denna att genomföra 
eller inte genomföra ämnesövergripande arbete valde jag även att analysera 
två av informanterna som båda två har haft en tydlig resa från ett fungerande 
ämnesövergripande verksamhetssystem till ett inte fungerande, men med två 
helt olika slutresultat. Adam som gått från att undervisa 40% i 
ämnesövergripande projekt varje termin till att nästintill aldrig undervisa 
ämnesövergripande. Och Josefin som gått från att genomföra 1–2 
ämnesövergripande arbeten per termin i ett väl fungerande system till att 
fortsätta med detta trots att förutsättningarna försämrats så att de liknar 
Adams tredje skolas organisation. Här visar det sig att i deras fall är de 
uttalade och outtalade reglerna i verksamheten som påverkar mest ifall det 
blir av eller inte. Dessa regler samspelar och blir påverkade av samtliga 
knutar på olika sätt.  
Till exempel så har den musiklärarutbildning musiklärarna fått påverkat 
dem i sin uppfattning om ämnesövergripande. Ta till exempel Isas 
kommentar om att det finns många äldre lärare på hennes första skola vilket 
gjorde att det var svårt att skapa samarbeten mellan ämnena. Ett annat 
exempel är Moas inställning till ämnesövergripande arbeten. Moa själv och 
Isas äldre kollegor har sina lärarexamina under tidigare läroplaner där 
ämnesövergripande arbete inte finns med. Den grundskoleverksamhet de 
utbildades för innehöll inte ämnesövergripande arbeten vilket har påverkat 
dem i deras arbete som lärare. Adam däremot anser att ämnesövergripande 
arbete är bra för elevens resultat. Han tog sin examen 2000 vilket innebär att 
han haft Lpo 94 som grund i sin utbildning vilken innehåller övergripande 
mål om ämnesövergripande arbete både för lärarna som för rektor. Det 
behövs antagligen en lång tillbakablick i Adams liv för att hitta vad som 
påverkade honom att söka in till en utbildning som just skall ge honom en 
lärarkompetens i ämneskombinationen svenska och musik. Börjar vi lägga 
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ett sådant pussel kring Adam som subjekt ser vi att det finns en stor mängd 
verksamhetssystems-trianglar som Adam påverkat och blivit påverkad av på 
olika sätt.  

På liknande sätt kan vi analysera varje deltagande musiklärare och de olika 
skolverksamheter de beskriver samt se hur mycket de olika delarna i 
verksamhetssystemen som påverkat dem utmed tiden. Börjar vi se subjektet 
musikläraren som person istället och börjar måla upp alla de 
verksamhetssystem som påverkat henne till hur hon är idag blir det en 
mängd verksamhetssystems-trianglar som trängs runt henne. Likaså är det 
en mängd verksamhetssystems-trianglar som trängs runt alla dessa olika 
musiklärare.  

Även grundskolorna har sin historia där olika verksamhetssystem har styrt. 
När deltagande musiklärare började sin musiklärarbana såg grundskolans 
verksamhet rätt annorlunda ut. Vartefter varje arbetsplatsbyte, skolreform 
eller annan pedagogisk skolutveckling genomförs bildas ett nytt 
verksamhetssystem för musikläraren och på den skola där musikläraren 
arbetar. Där berättar till exempel Isa om att hon på hennes första skola var 
med om en mängd omorganisationer av arbetslagen som förändrade 
verksamheten i skolan varje gång. Alla dessa omorganisationer har sitt 
verksamhetssystem.  
Likaså är det en mängd olika verksamhetssystem som lett fram till att 
Adams andra skolledning väljer att starta en helt ny skola som ska ha som 
sin profil att 40% av undervisningen ska ske i projektform. Eller att 
Alexandras musikskolledning väljer att erbjuda sina lärare till 
grundskolornas Skapande skola projekt. Eller att Astrids andra grundskola 
väljer att ha hög status på musikämnet, där Astrid även får påverkar hur den 
nya musiksalen ska se ut. I detta syns att subjektet blir påverkat av hela 
verksamhetssystemet men även att subjektet påverkar verksamheten. 
Verksamheten, musiklärarna och all den historia de har med sig påverkar 
och påverkas av varandra till utveckling. 
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7. Diskussion  

I denna studie har jag undersökt vad det är som kan påverka en musiklärare 
att skapa ämnesövergripande arbeten eller inte. Den del i musiklärarens 
verksamhet som visat sig vara tongivande i deltagande musiklärares 
förutsättningar till detta är de skrivna och de oskrivna reglerna som hela 
verksamheten bygger upp.  
De regler som jag identifierat påverkar till exempel arbetslagets 
arbetsdelning. Om arbetslaget ser som sin största gemensamma uppgift att 
se till att det sociala och rent kunskapsmässiga fungerar för eleverna i 
skolan finns det inte tid över, under arbetslagstid, till att även planera 
ämnesövergripande arbeten. Det var bland annat detta som det nya 
arbetstidsavtalet skulle underlätta. Men som vi ser bland annat i denna 
studie och även i Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2011) så 
sker det inte så många ämnesövergripande arbeten ändå för en musiklärare. 
De yttre förutsättningarna ändrades för att möjliggöra för mer gemensam 
planeringstid men detta tas inte tillvara.  
Att ämnesövergripande arbeten blir av eller inte kan även hänga ihop med 
hur schemat ser ut på skolan och hur pass flexibelt det är. Det antyder Astrid 
när hon kommenterar schemat i en verksamhet där det förekom färre antal 
ämnesövergripande arbeten och hur det påverkar henne att skapa dessa.  

Hon nämner även att schemat ibland sätter käppar i hjulen. Detta har 
inte hindrat henne att genomföra ämnesövergripande arbeten men 
kanske hindrat henne till omfattningen av det, vilka ämnen som är 
med och hur länge det ska pågå. Eventuellt har schemat någon gång 
gjort att hon inte fått idén att samarbeta (se bilaga 2 i denna uppsats). 

Även Janina kommenterar att schemat gör att hon, och hennes kollegor, inte 
kommer längre än till fantasier om samarbeten på grund av att deras 
scheman, främst Janinas, är så pass oflexibelt att det inte fungerar. Samtidigt 
kan vi se att detta inte är avgörande om vi ser hur Josefin och hennes 
kollegor hanterade ett mer låst schema genom att låta det 
ämnesövergripande arbetet ligga över de ordinarie lektionerna i respektive 
ämne.  
Av ovanstående kan tolkas att de dolda reglerna på skolan, som förståelsen 
för varför man ska ha ämnesövergripande arbeten och drivkraften till att 
skapa dessa, påverkar i högsta grad utfallet. I Josefins skola fortsätter man 
att hittar nya vägar trots att förutsättningarna förändrats rejält. Astrid 
genomför också ämnesövergripande arbeten fastän till exempel skola III inte 
har bästa förutsättningar för det, enligt Astrid. I Astrids fall framgår det inte 
av hennes intervju om skola III:s dolda regler är för eller emot 
ämnesövergripande lärande men kopplat till övriga deltagande musiklärares 
information så är de antagligen positivt inställda även om organisationen 
inte finns fullt ut.  
Motsatsen hittar vi i Adams skola och de andra skolorna som antingen har 
profilklass eller en rektor som ser musikämnet som ett rekreationsämne. Det 
visar hur viktigt rektorns val av organisation samt synsätt på musikämnet är 
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i detta sammanhang vilket även Skolinspektionen framhäver i sin rapport 
(Skolinspektionen, 2011). Om inte rektorn ser vikten av ämnesövergripande 
arbeten och vikten av att ge helheter till eleverna kommer annat att 
prioriteras i utvecklingen av skolan. Där ser jag initiativ som Skapande 
skola (Kulturrådet, Skapande skola, 2013), Skapa och Lära (SoL, 2013) och 
andra initiativ då utomstående kommer till skolan och genomför lite längre 
projekt, som positiva. I de flesta av dessa samarbeten blir läraren/lärarna 
inspirerade av vad den utomstående kommer med så att läraren fortsätter 
och genomför samma eller liknande projekt även efter det att den 
utomstående avslutat projektet. De kanske fortsätter ensamma, med de 
tekniker de lärt sig av ”konstnären”, eller så startar ett närmare samarbete 
med till exempel musikläraren på skolan. Då först ser jag att ett av de mål 
som både Skapande skola och SoL har, att ”kulturella och konstnärliga 
uttryck långsiktigt integreras i årskurs F–9 i grundskolan med utgångspunkt 
i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan” (Kulturrådet, Skapande 
skola, 2013). När lärarna får ökad förståelse för hur man kan genomföra 
ämnesövergripande arbeten och hur dessa påverkar eleverna positivt i deras 
lärande samtidigt som de får idéer och kunskap om hur man kan skapa bra 
ämnesövergripande samarbeten kommer lärarna se till att det händer, 
eftersom de vill ge sina elever det bästa.  
Samtidigt så kommer inte skolan att långsiktigt kunna implementera detta 
om inte rektor förstår värdet av det. Detta är även ett av de resultat som 
Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) kommer fram till i sin rapport från 
Skapande och skola-uppdraget. Denna rapport kom innan Skapande skola-
projektet drog igång och det är därför förvånande att projektet inte 
innehåller någon kompetensutveckling varken för rektorerna eller för 
lärarna. Därför är mitt förslag, med stöd av vad som framkommit i min 
studie, att rektor måste bli mer involverad i arbetet med den konstnär som 
kommer in i skolan genom olika initiativ utifrån. De dolda reglerna på 
skolan och inställningen till ämnesövergripande arbeten behöver ändras för 
att få till en förändring. Genom att ta in neutrala personer, experter, utifrån 
avdramatiseras förändringen genom att denna utomstående person hjälper 
till att organisera arbetet både vad gäller planering av elevernas och lärarnas 
tid samt vad gäller inköp av specialredskap eller material. När lärare, och 
förhoppningsvis i nära samarbete med rektor, genomfört några sådana 
samarbeten har lärare och hela skolan lättare för att själva organisera 
ämnesövergripande samarbeten. Då förstår både lärare och rektor på ett helt 
annat plan vad ämnesövergripande arbeten gör för elevernas lärande och 
skapande av helheter samt hur dessa, på olika sätt, kan utformas. Först då 
kommer den inre drivkraften till att planera och genomföra dessa såsom 
Josefins skola gör. För att skapa förutsättningar för ett sådant arbete föreslår 
jag att man som skola tar Ann Bamfords (2009b) resultat som grund i 
planeringsarbetet och utförande för att säkerställa god kvalité på det 
ämnesövergripande arbetet. 
I mina samtal med musiklärarna framkom en frustration över att inte ha 
förutsättningarna för att skapa ämnesövergripande arbeten tillsammans med 
sina lärarkollegor. Den enda musikläraren som inte klagade över detta var 
Alexandra. Om vi ser till hennes roll i de ämnesövergripande arbeten hon 
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genomfört i år 6–9 är att hon blivit anlitad till att genomföra dessa, hon är 
inte anställd på skolan. Skolan köpte in hennes tid till skolan genom pengar 
de sökt från Skapande skola. Detta, och att hon inte var bunden till ett 
schema på samma skola som ordinarie lärare, möjliggjorde för flera timmars 
planering inför och mellan hennes besök i klasserna. Ordinarie lärare har 
alltså tid till denna planering samtidigt som det är, på vissa skolor, nästintill 
omöjligt att hinna planera ämnesövergripande arbeten enligt musiklärarna.  

Skapande skola har definierat vem som kan arbeta som konstnär inom 
programmet. På deras hemsida finns följande definition: 

KRAV PÅ PROFESSIONALITET 

Kulturrådet tillämpar Arbetsförmedlingen Kultur Medias definition av 
professionella kulturaktörer, som har tagits fram i samråd med 
bransch- och intresseorganisationerna. 

I korthet innebär den att aktören ska ha en högre konstnärlig 
utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från Teater- eller 
Musikhögskolan, Konstfack eller liknande. 

 
Om aktören saknar formell utbildning ska den under de senaste tre 
åren (fem för bildkonstnärer) huvudsakligen arbetat med sin 
konstform under sin yrkesverksamma tid samt ha verkat i etablerade 
sammanhang genom återkommande professionella engagemang. 
Dramapedagoger ska vara auktoriserade i RAD (Kulturrådet, Krav på 
professionalitet, 2013). 

Det är inte sällan som kommunens kulturskola anlitas till dessa projekt. Vad 
som blir märkligt i detta, och som visats i denna studie, är att musiklärare 
med exakt samma utbildning ges helt olika förutsättningar att samverka i 
ämnesövergripande projekt på skolan. Alexandra, som får tid avsatt för 
planering och genomförande av sitt Skapande skola projekt, och Janina samt 
Josefin, som inte har tid avsatt för planering och genomförande av 
ämnesövergripande projekt på sina skolor (längre), har alla tre exakt samma 
utbildning. Undersökningen visar inte om de utövar sin konstform 
professionellt utanför skolans ram men av egen erfarenhet vet jag att så ofta 
är fallet. Med detta faktum vill jag ställa frågan om rektorer, och övriga 
anställda på skolan, förstår vilken kvalificerad resurs de har på skolan? Om 
skolorna tog vara på musiklärarnas kompetens, och såg längre än till skolans 
olika högtider, skulle jag kunna tänka mig att extra tid lades till 
musiklärarnas ordinarie musiktimmar för planering och genomförande av 
ämnesövergripande arbeten och kanske även med rena estetiska lärprocesser 
där musiken, på olika sätt, stärker elevernas lärande. Då skulle skolan kunna 
åtgärda punkt nr 6 i Skolinspektionens utvärdering av musikämnet i 
grundskolan som just handlar om att musikämnet sällan deltar i några 
ämnesövergripande arbeten och att ämnets roll på skolan är oklart 
(Skolinspektionen, 2011). 

Den tanken ställer sig även Falthin (2011) i sin licentiatuppsats. Hur mycket 
djupare hade dessa elever kunnat komma i sin musikaliska tolkning av sin 
redovisning om de hade haft tillgång till fler musikinstrument och till en 
musiklärare? Den sista frågan vill jag lyfta särskilt; hur långt hade eleverna 
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kommit i sin musikaliska tolkning av redovisningen om de hade haft en 
coach eller handledare, en expert inom det musikaliska området, det vill 
säga musikläraren, med sig i sitt arbete? Då skulle det kunna likna det arbete 
som Alexandra genomförde i sina Skapande skola-projekt. Samtidigt varnar 
även Falthin för att anlita musikläraren som handledare i utformningen: 
”Arbetet skulle eventuellt även ha uppfattats som mer prestigefullt av 
eleverna, då det kan medföra ett uttalat eller outtalat krav på musikalisk 
prestation, om en musiklärare finns närvarande” (ibid, 2011, ss. 102–103). 
När Alexandra kom in i verksamheten utifrån kom hon in som en neutral 
part som endast var där för att stärka de musikaliska inslagen i projektet, 
inte för att bedöma dem. När eleverna är medvetna om detta kan de 
antagligen våga ta ut svängarna mer och inte känna prestationsångest. I 
början av en implementeringsprocess av ämnesövergripande arbeten kan 
detta vara nödvändigt på en skola för att bryta gamla mönster. När lärare, 
elever och inte minst föräldrar insett hur olika ämnen kan samarbeta och 
vilken kvalitét det ger i undervisningen kan ordinarie musiklärare med 
fördel anlitas till dessa projekt istället. Om det blir bra eller ej beror på hur 
pass tydligt de olika rollerna är mellan lärarna vid de olika projekten, att alla 
i projektet är medvetna om dem och att det är ett tätt samarbete mellan 
lärarna inför, under och efter ett ämnesövergripande arbete. Om man skapar 
ett klassrum med ett lärande där detta tas tillvara kommer vi i framtiden få 
kunniga, kreativa och innovativa medborgare som har getts förutsättningar 
att använda hela sin potential och använda alla de olika uttrycksformer vi 
människor har tillgång till. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att regeringen vill påverka skolorna så att 
våra barn i sin utbildning såväl får möta professionellt kulturliv som att 
arbeta själva inom olika konstformer i sitt lärande. Som jag beskrivit ovan 
så visar sig detta både genom regeringens satsning på Skapande skola och i 
formuleringar i Läroplanen. I både Lpo 94 och i Lgr 11 står det klart och 
tydligt att rektor och lärarna ska organisera undervisningen, eller del av den, 
i ämnesövergripande arbeten. Det står även att eleverna ”kan använda och ta 
del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och 
dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” (Skolverket, 
2011, s. 14). Eftersom de musiklärare som undervisar år 6–9 gör sitt eget 
undervisningsmaterial (Sandberg, 2006) borde det gå lätt att anpassa och 
samarbeta med andra ämnen. Vad som bland annat framkommit i intervju 
med musiklärarna är att de under sina ämnesmöten inte har tid till 
pedagogiska diskussioner utan ”pysslar” i musiksalen istället. Om skolan 
istället anställde en person för att hålla ordning i musiksalen skulle mycket 
tid kunna avsättas till pedagogiska diskussioner och arbeten tillsammans 
med andra lärare.  
Slutligen vill jag återkoppla till min huvudslutsats, att det är hur de skrivna 
respektive oskrivna reglerna ser ut på en skola som avgör om 
ämnesövergripande arbeten blir av eller inte. Där har jag kopplat vilket år 
lärarna tog examen till hur stor förståelsen för ämnesövergripande arbeten 
är. Som Isa och i viss mån Adam berättade om så är det svårt att skapa 
ämnesövergripande arbeten när kollegiet är äldre. Att inställningen är 
avvaktande från dessa lärare påverkar de oskrivna reglerna på skolan vilket 
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gör det svårt att på riktigt driva igenom ett ämnesövergripande arbetssätt. 
Både Josefin och Moa berättar även om att det är viktigt att få förståelse för 
varandras ämnen för att kunna skapa bra ämnesövergripande arbetssätt. För 
det krävs tid till diskussion, vilket visat sig inte finnas i de skolor där 
ämnesövergripande arbeten inte genomförs i någon större omfattning. För 
att få ämnesövergripande arbeten att genomföras på ett bra sätt på en skola 
hänvisar jag till Jacobs kommentarer om vad en skola behöver göra för att 
lyckas. ”För att lyckas med ämnesövergripande arbeten behöver det få växa 
in i skolans kultur och att man även organiserar skolan därefter, då kommer 
det att lyckas enligt Jacob. Han upplever att om det blir av idag beror det 
väldigt mycket på om lärarna vill samarbeta eller inte” (se bilaga 2 i denna 
uppsats). Därför är det även viktigt att skapa ett arbetsklimat på skolan så att 
lärarna trivs med att arbeta tillsammans. 

7.1. Studiens relevans och tillförlitlighet 
I denna studie har jag undersökt vad det är som påverkar att en musiklärare 
arbetar ämnesövergripande eller inte. Mitt underlag har varit intervjuer med 
åtta musiklärare vilket kan ses som ett litet underlag och även ett ensidigt 
underlag. Samtliga intervjuade musiklärare visste om att intervjun och mitt 
intresseområde handlade om ämnesövergripande arbeten. Detta kan ha 
påverkat musiklärarnas svar. Samtidigt har de gett så mycket information så 
att jag sett tendenser till vad det är i skolans verksamhet som påverkar ifall 
ämnesövergripande arbeten blir av eller inte. Jag har även sett att mina 
resultat är samstämmiga med de få tidigare studier som gjorts, utvärderingar 
som genomförts av tidigare satsningar inom det estetiska lärandet inom 
skolan samt mina egna tidigare erfarenheter både som lärare och inom 
Skapa och Lära.  
Att välja kvalitativa intervjuer som metod för att samla in data har sina för 
och nackdelar. Som sagts ovan kan informanternas vetskap om min egen 
inställning till ämnesövergripande arbeten påverkat deras svar. Svaren hade 
antagligen blivit mer neutrala om jag använt mig av en kvalitativ enkät 
istället. Fördelen med att använda intervju som metod är att jag låtit de 
intervjuade prata fritt och fått möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och sin 
åsikt med egna ord (Kvale & Brinkmann, 2009). På detta sätt har jag fått 
med många nyanser i informanternas erfarenheter och åsikter kring 
ämnesövergripande arbeten. Att sedan ordna och sortera dessa svar i en så 
strikt modell som Engeströms verksamhetsteoretiska modell (Engeström, 
1987; Engeström, 2001) har underlättat för mig att neutralisera och ordna 
informanternas svar. Genom att använda just denna modell har jag 
systematiskt kunnat se på informationen från många olika håll. På grund av 
det har jag lyckats upptäcka fler faktorer som påverkar en musiklärare att 
arbeta ämnesövergripande, faktorer som jag inte tidigare lagt märke till i 
mina intervjuer.  
Det finns som sagt lite forskning av musikämnets och musiklärarens villkor 
i ämnesövergripande sammanhang. Därför ser jag denna studie som ytterst 
relevant och nödvändig i utvecklingen av detta. Jag ser även att min studie 
kan tydliggöra hur komplex verksamheten ser ut för en musiklärare och dess 



 44 

ämne i grundskolans år 6–9 samtidigt som det finns ett uttalat önskemål från 
regering, skolverket och kulturrådet att det ska finnas estetiska inslag och 
möjlighet att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, även då 
musikaliska sådana, i elevernas vardag. Jag hoppas att det jag kommit fram 
till ska ge idéer och stöd för de skolor och de musiklärare som vill uppfylla 
även dessa delar av Lgr 11.  

7.2. Vidare forskning 
Musikens plats och relevans i ämnesövergripande arbeten är ett relativt 
outforskat område. Därför ser jag att det finns områden som är relevanta att 
gå vidare inom.  
Det som ligger närmast till hands är att utöka denna studie till att omfatta 
fler musiklärare och att även intervjua deras kollegor och rektorer. Att 
genomföra detta genom en halvstrukturerad enkät skulle också fungera bra 
om man inte har möjlighet att intervjua så många personer.  
För att gå vidare i att tolka ämnesövergripande arbeten genom Engeströms 
tredje generation verksamhetsteori och det han kallar för det expansiva 
lärandet (Engeström, 2001) vore det intressant att följa några olika skolor 
när de implementerar ett ämnesövergripande arbetssätt på skolan. Detta i 
syfte att hitta de grundläggande faktorer som behövs för att utveckla detta 
och om möjligt även se hur processen i ett lyckat sådant arbete ser ut. 
Ett tredje område som i dessa resultatstyrda tider skulle vara mycket 
intressant att studera är hur ett ämnesövergripande arbete ska utformas för 
att på mest effektiva sätt stödja elevernas resultat. 

Slutligen vore det intressant att intervjua äldre lärare eller pensionerade 
lärare om hur de har sett på och använt sig av musiken i deras undervisning. 
Har synen och användningsområdena för musiken och sången förändrats? 
och hur har de förändrats sedan de själva var nyexaminerade lärare? är 
frågeställningar som vore intressanta att undersöka vidare. 

7.3. Slutsats 
Syftet med min studie var att undersöka vad det kan vara som påverkar en 
musiklärare, som undervisar grundskolans år 6–9, att arbeta 
ämnesövergripande eller inte? Detta har visat sig vara en komplex fråga.  

Studien har visat att musiklärarnas utbildning påverkar i vilken omfattning 
de arbetar ämnesövergripande eller inte. De som utbildats under de år då 
Lpo 94 reglerade svenska skolan har en mer positiv inställning till 
ämnesövergripande arbeten, och har genomfört fler sådana, än den 
musiklärare som utbildades under de år då Lgr 80 reglerade skolan. Likaså 
påverkar musiklärarnas ämneskombination viljan och möjligheten att arbeta 
ämnesövergripande. Har musikläraren kompetens att undervisa i ytterligare 
ett ämne sker fler ämnesövergripande arbeten än för de musiklärare som 
undervisar endast i musikämnet.  
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Studien har även visat att det inte endast är musiklärarens möjlighet och 
vilja till ämnesövergripande arbeten som är avgörande ifall de blir av eller 
inte. Det är viktigt att hela skolans verksamhet uppmuntras till 
ämnesövergripande arbeten. Därför är ledningen av skolan central i detta 
arbete. Här nämndes både regeringen, rektorns och arbetslagets styrning. 
Dessa behöver skapa en organisation, undervisning och lokaler som främjar 
detta arbetssätt. Kännetecknet för detta är bildligt och ibland även konkret 
beskrivet som öppenhet. Regeringen behöver ge förutsättningar för att 
kunna skapa öppenhet på skolan. Rektor behöver skapa detta öppna klimat 
på skolan där det är naturligt att lärarna samarbetar kring elevernas sociala 
situation och om deras lärandesituation. Det har i denna studie visat sig att 
även föräldrarnas förväntningar på skolan spelar roll i detta. Därför är det 
viktigt att rektor och lärare har en öppenhet även gentemot föräldrarna kring 
de ämnesövergripande arbetena de tänkt genomföra.  
För att sammanfattningsvis visa på komplexiteten i att arbeta 
ämnesövergripande kan vi måla upp alla de verksamhetssystem som 
påverkar en enskild musiklärare enligt Engeströms expanderade 
verksamhetssystem. Sedan kan vi sätta samman dessa med liknande 
målningar av alla de verksamhetssystem som musikläraren varit delaktig i 
tidigare, så skapas ett intrikat mönster. Lägg sedan till de målningar som 
skapas från alla de lärare som befunnit sig inom samma gemenskap som 
musiklärarens, och således påverkat detta, och mönstret utökas ytterligare. 
Därefter kan vi lägga till de mönster som bildas av alla verksamheter som de 
rektorer bildar som befunnit sig i musiklärarnas verksamhetssystem och alla 
deras tidigare verksamheter, och målningen utökas ytterligare till en stor 
mosaik. 
Som beskrivits i Kapitel 3, Teoretisk bakgrund, är ett verksamhetssystem i 
ständig rörelse. Det som i ena verksamhetssystemet är en regel är i det andra 
ett tecken, det som i det andra verksamhetssystemet är subjekt är i det tredje 
objektet och så vidare. Det beror på vad som sätts i fokus, vilket håll 
mosaiken skall beskådas. Att få ett svar på vad, exakt, som påverkar en 
musiklärare att arbeta ämnesövergripande eller inte är alltså väldigt 
komplext. Börjar vi vända och snurra på mosaiken för att förstå kan 
musiklärarens ämnesövergripande verksamhet mer liknas vid ett 
kalejdoskop.   
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Bilaga 1 

9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 

A) Hur många år har du arbetat som musiklärare totalt? Och i år 6-9? 
 

B) Hur såg organisationerna ut på de skolor du arbetat på i stort? Och i ämnet 
musik? 

 

C) Vad är det viktigaste som du vill att eleverna tar med sig från grundskolan? 
a. i stort 
b. från ämnet musik 

 

D) Hur såg samarbetena ut på dina skolor? 
a. Mellan dig och andra lärare 
b. Mellan dig och annan personal 

 

E) Har du någon gång använt dig av andra ämnen i din musikundervisning?  
a. Hur såg det ut och vad tog du upp? Flera exempel… 
b. Hur tog eleverna emot detta?  
c. Tror du att det stärkte elevernas lärande i musikämnet? 

 

F) a: Har du någon gång samarbetat med andra lärare som har samma elever 
som du?  

a. Hur såg detta samarbete ut? Planering, organisering, 
genomförande… 

b. Hur presenterade ni det för eleverna? 
c. Hur visade eleverna sina kunskaper? 
d. Hur bedömde ni elevernas kunskaper? 
e. Hur tog eleverna emot detta arbetssätt?  
f. Tror du att det stärkte elevernas lärande i aktuellt ämne? 

 

G) Finns det något i Lgr 11 som du tycker stödjer respektive talar emot 
ämnesövergripande arbete mellan musik och matematik? 

 

H) Skolan skall vila på vetenskaplig grund. Vad stödjer du dig emot när du 
arbetar tillsammans med matematik-/musikämnet? 
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Bilaga 2 

Bilaga 2: Musiklärarnas berättelser 

Adam… 
…är utbildad grundskollärare i musik och svenska för år 4–9. Han tog sin 
lärarexamen år 2000 men började arbeta som musiklärare år 2002. Första 
året arbetade han med yngre åldrar men från och med år 2003 har han 
undervisat år 7–9. Första året som musiklärare i år 7–9 arbetade han i norra 
Sverige i skola I. Han flyttade sedan ner till Stockholmsområdet där han 
arbetade fyra år på skola II och är nu inne på sitt sjunde år i skola III. 

Organisation 
Organisationen på skola I och den organisation som finns idag på skola III 
liknar varandra både till pedagogik, organisation samt storlek. På grund av 
detta koncentrerar jag denna berättelse till skola III. Skola III har cirka 650 
elever fördelade på arbetslag med 8–10 lärare i varje. De arbetar traditionellt 
och klasserna är intakta under hela högstadietiden. Skolan har profilklasser 
som till exempel musikprofil, i form av körklasser, idrottsklasser med flera. 
På grund av att skolan är uppdelad i olika profiler är det småkulturer i 
skolan. Utöver profilklasserna finns även ”vanliga” klasser som går enligt 
vanlig timplan. Jämfört med dessa klasser har musikprofilen cirka fem 
gånger fler musiktimmar. Skola III har gott om resurser, välutbildad 
personal och allt i verksamheten flyter på. Skolan har korridorer med 
stängda klassrum och man följer ett schema som är viktigt och centralt för 
skolans arbete. Schemat styr allt arbete på skolan, enligt Adam. Adam 
upplevde under sin tid i skola I att det även var olika sorters elever som gick 
i profilklasserna jämfört med klasserna utan profil, även föräldragrupperna 
var olika varandra. Detta har bekräftats på skola III, enligt Adam. 

Skola II, däremot, arbetade mycket mer innovativt och spännande enligt 
Adam. Skolan hade en projektprofil och när Adam började arbeta där hade 
den endast varit igång under ett års tid. Fullt utbyggd hade skolan 450 
elever. Varje arbetslag hade cirka 120 elever och cirka 7–8 lärare kopplade 
till sig. Arbetslagen var uppdelade årskursvis och de fick lägga upp arbetet 
väldigt fritt med den personal som fanns i respektive arbetslag. Lärarna var 
anställda för att arbeta i projektform vilket gjorde att de inte hade gamla 
strukturer att förändra utan de fick bygga allt från början så att det passade 
den undervisning de ville ha. Cirka 40% av elevernas tid i skolan ägnades åt 
projektarbeten. I skolans lokaler fanns stora våningsplan med öppen 
planlösning och grupprum med fönster så att man kan se in. I grupprummen 
fanns datorprojektorer och datorer.  

På skola III finns fyra musiklärare där två av dem endast arbetar med 
körklasserna. Dessa två lärare arbetar mestadels för sig själva och har 
mycket liten kontakt med Adam och hans kollega som undervisar de andra 
klasserna på skolan i musik. I år undervisas alla årskurserna 7–9 i musik 
men från och med nästa läsår kommer endast år 8–9 ha musik på grund av 
neddragningar i musiktimplanen. Lärarna undervisar i helklass förutom i 
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årskurs nio då klasserna delas upp i halvklass. Musikklassrummen ligger 
avsides från resten av skolan. I anslutning till musikklassrummen finns gott 
om grupprum att tillgå. 

Adam och hans närmaste musikkollega träffas kontinuerligt i möten medan 
hela musikkollegiet träffas ungefär en gång per månad. Musikkollegie-
mötena anser Adam är komplicerade. De har svårt att diskutera musikämnet 
tillsammans eftersom deras förutsättningar är så otroligt olika. Till exempel 
nämner Adam betygssättningen som en svår diskussion. Där det tidigare 
fanns en koncensus, att musikklasseleverna automatiskt skulle ha högsta 
betyg, är de idag oense eftersom dagens kunskapskravsnivåer ser 
annorlunda ut. 

Samarbeten mellan ämnen 
Vid vissa punkter i (dagens6) musikundervisningen nämner Adam att han 
använder kunskapsområden från andra ämnen för att tydliggöra 
musikundervisningen. Där nämner han att han använder ett speciellt 
material som behandlar texter när eleverna ska skriva egna låtar. Under 
dessa arbetspass arbetar han i svenskämnet under musiktimmarna. Han 
nämner även att han kopplar sin musikteoriundervisning till matematiken 
men detta är ofta något som sker i stunden och är inte planerat. Adam 
nämner att det är svårt att släppa skolans indelning i ämnen och timplanen 
både för lärare som för elever.  

Är det musik så är det musik, då studerar vi inte svenska eller matematik. 
Likaså studerar vi inte musik under matematik-timmarna. Detta är rätt bisarrt 
2013.  

Adam upplever att detta faktum är jobbigt och han tycker synd om eleverna 
som har mellan 18 och 20 starter och avslut i veckan på olika ställen och 
han ställer sig frågan vilken vuxen person som skulle acceptera ett sådant 
upplägg i sin egen utbildning.  
I skola III är samarbetena få. Arbetslaget är en relativt sluten grupp där varje 
lärare är självgående. På arbetslagsmötena sitter de med varandra men de 
jobbar inte med varandra, enligt Adam. Däremot, i skola II, byggde hela 
verksamheten på att de samarbetade i arbetslaget och fanns i närheten av 
varandra. Dessa skolor är varandras ytterligheter när det gäller kontakt och 
samarbeten emellan kollegor, enligt Adam.  

När skola II skulle bygga upp sin verksamhet krävdes mycket tid för 
planering. Varje termin genomfördes två projekt som varade under 5–6 
veckor. Planeringstiden för lärarna inför varje projekt var 2–3 veckor. De 
brukade alltid starta utifrån en lustfylld upplevelse där det ofta kom någon 
utifrån och presenterade intressanta fakta eller liknande. Det markerade en 
tydlig start vilket lärarna ansåg var viktigt i projektarbetena. Även ett tydligt 

 
6 I hela detta avsnitt hänvisar Adam till hans undervisning såsom den ser ut idag på skola 
III. 
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avslut samt tydliga mål och riktlinjer för projektet var viktigt för att sedan 
kunna examinera på ett bra sätt.  
När Adam kom till skola III blev det en mindre chock att vara tvungen att gå 
tillbaka till det sätt han undervisade på i skola I.  

Fokus ligger på min egen planering och här sköter varje lärare sitt. Det kan gå 
veckor utan att man pratar om vad man gör i respektive ämne. Det fungerar 
men det är också ganska tråkigt eftersom man blir så ensam.  

Just nu tillhör Adam ett arbetslag som har som profil att arbeta i projekt 
vilket innebär att de har projektarbete en dag per vecka med eleverna. Där 
arbetar de ämnesövergripande. Ändå upplever Adam det svårt att genomföra 
projekten på ett bra sätt eftersom han sitter ensam i ett och samma klassrum 
med ett bestämt antal elever. Han känner att det är svårt att hinna med att 
låta eleverna arbeta självständigt med hjälp av feedback istället för styrning 
eftersom det är för få lärare engagerade i profilen. De försökte få niorna att 
driva ett projekt själva men det fungerade inte bra. Adam känner att det 
finns en vilja men inte förutsättningar för att lyckas vilket gör att det känns 
motigt.  
Det är väldigt sällan som Adam samarbetat med andra lärare på skola III. I 
så fall har det varit vid terminsstart eller terminsslut och handlat om att 
några elever har valt att skapa en slutprodukt med en musik- och dansshow. 
De har alltså inte samarbetat med musiken i projektet utan använder musik 
för redovisning. Han själv har inte riktigt sökt upp samarbeten och inte 
heller blivit föreslagen samarbeten på skola III och han vet inte varför det 
inte blivit mer. Han tror att orsaken kan vara att den traditionen inte finns på 
skolan och att lokalerna inte talar för ett sådant samarbete. Musiken är inte 
central på skolan utan är något som eleverna går iväg och gör utan någon 
tanke på uppföljning. Det finns inget intresse för vad som görs i musiksalen 
av andra lärare. Vid enstaka fall har det förekommit att någon kollega frågat 
honom om att ta upp något specifikt på musiken som knyter an till det de 
gör i den lärares ämne.  

Inställning till ämnesövergripande arbete 
Att skapa helheter till eleverna anser Adam är viktigt. Som han arbetar idag, 
med många starter och avslut för eleverna varje vecka, upplever han att 
eleverna måste starta om varje musiklektion och att de inte minns speciellt 
mycket från förra lektionen. Han anser att det läggs på för mycket på 
eleverna och att kursplanerna försöker greppa för mycket. För att det ska bli 
begripligt och överkomligt för elever och lärare behövs ett mer tematiskt 
tänkande så att eleverna får ihop allt till en helhet istället för att det 
presenteras i många delar och att lärarna får samarbeta och dela upp arbetet 
mellan sig. Adam nämner att han gärna samarbetar med 8–10 andra lärare så 
länge som samarbetet bär frukt och ger något konkret. Det gör det enligt 
honom inte på skola III vilket han bland annat tror beror på allt 
administrativt arbete och all dokumentation som skall göras på varje elev. I 
den kommun Adam arbetar använder de sig av lärmatriser. I dessa prickar 
lärarna mer eller mindre av elevernas kunskaper utan att skriva personliga 
kommentarer. Allt detta gör att samarbetet försvåras, enligt Adam. 
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På min fråga om ledningen stödjer ämnesövergripande arbete berättar han 
att de inte driver på lärarna att samarbeta men att de inte ser negativt på 
sådana samarbeten. Rektorerna ser ämnesövergripande arbeten och 
projektarbeten mer som en möjlighet att ha en till profil på. Han upplever att 
det är ”skolpengsjakt” som råder just nu.  

På grund av hur regeringen styr skolan idag blir det färre 
ämnesövergripande arbeten och mer ämnesfokus. Detta tror han är riskfyllt. 
Han säger vidare att det inte har visat sig effektivt för Sveriges lärande att 
arbeta utan ämnesintegrering eftersom våra resultat inte är så lysande. Han 
anser att vi behöver ändra oss och börja skapa helheter och sammanhang för 
eleverna. 

Alexandra… 
…är utbildad rytmiklärare och sångpedagog. Hon tog sin lärarexamen år 
1996 och har sedan dess arbetat som musiklärare och sångpedagog. Under 
fem år arbetade hon utomlands som sångpedagog och sedan hon kommit 
hem från utlandsvistelsen har hon arbetat på en kulturskola samt i en 
högskolas lärarutbildning. I grundskolans år 6–9 har hon undervisat i 
samverkansprojekt mellan skolan och henne själv som musikpedagog men 
hon har inte varit klasslärare i musik i dessa skolår i grundskolan någon 
gång.  

Organisation 
I de tre samverkansprojekt Alexandra medverkat i har hon samarbetat med 
1–2 ämneslärare och dess elever per projekt. Lärarna i grundskolan hade på 
förväg bestämt vilka mål eleverna skulle arbeta med inom aktuellt ämne. 
Utifrån detta skulle sedan Alexandra utforma musikaliska övningar i syfte 
att stärka elevernas lärande inom projektets mål. Varje projekt började med 
att lärarna och Alexandra planerade tillsammans vad som skulle ske under 
de olika lektionerna i stora drag. Denna planering reviderades sedan under 
projektens gång. I ett av projekten genomförde även Alexandra en workshop 
i förväg för ämneslärarna för att de skulle vara mer insatta i de musikaliska 
övningarna innan arbetet drog igång med eleverna.  

Samarbeten mellan ämnen 
För Alexandra är det naturligt att använda musiken för att stärka andra 
ämnen. 

Musiken stödjer språkutveckling och det matematiska tänkandet med rytm, 
puls och känslan av dubbelt och hälften till exempel.  

Men vid frågan om vad hon själv använder för andra skolämnen, i sin egen 
musikundervisning, för att tydliggöra musikämnet skrattar hon och svarar  

Typ historia? 

Hon fortsätter och kommenterar att hon nog gör det men att hon inte 
registrerar det. När hon tänker efter nämner hon ändå att hon använder 
filosofi för att diskutera och få igång elever i musik. Som exempel nämner 
hon att hon diskuterar känslor, fantasi och vad det är som triggar igång 
kreativiteten. Senare nämner hon att hon även tydliggör notläsning genom 
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att använda matematik, och då främst bråkräkning, och skrivning av 
sångtexter genom att hänvisa till kunskaper eleverna fått lära sig i 
språkundervisningen. 

Att använda musik för att stärka språkundervisningen har hon fått arbeta 
med tillsammans med en engelsklärare i ett av de tre projekt hon ingått i. 
Projektet finansierades av Skapande skola pengar som skolan sökt. 
Alexandra kom fem gånger till klassen. Klasserna hade två engelsk-
lektioner i veckan och Alexandra kom dit vid ett av dessa tillfällen under 
fem veckor. Enligt Alexandra kände läraren att han då hade grepp om 
klassen och inte behövde släppa all undervisningstid till musikprojektet.  
Planeringen startade med att läraren önskade att eleverna ska bli mer 
kreativa och då föreslog Alexandra att eleverna skulle skriva och tonsätta 
sångtexter. Hon fick förklara hur detta skulle gå till varefter de planerade 
lektionerna. Vissa delar tog läraren hand om, till exempel textskrivandet, 
medan det rent musikaliska stod Alexandra för.  

På något sätt förde jag honom, som engelsklärare, från något han själv kände 
till, textskrivning, till ett område han själv inte visste något om, låtskrivande.  

De gjorde ett uppspel sista lektionen där engelskläraren kommenterade 
själva textskapandet men inga kommentarer gavs på musikskapandet. 
Engelskläraren och Alexandra hade totalt ca 4-5 timmars gemensam 
planeringstid inför projektet samt 2 timmar utvärdering efter genomfört 
projekt. I utvärderingen framkom att läraren märkt en skillnad i elevernas 
uppsatsskrivande och att eleverna blivit mycket bättre på att skriva med ett 
mer beskrivande och ”blommande” språk.  Läraren visste inte om det 
berodde på att de läst ny litteratur eller om det berodde på musikskapandet. 
Detta resultat skedde även i projekt två och tre de följande åren. Efter det 
tredje tillfället som de genomförde samma projekt kände engelskläraren att 
han behärskade alla delar i arbetet och kunde fortsätta själv med sina 
kommande elever.  

Genom sitt arbete inom skolutvecklingsprogrammet Skapa och Lära (SoL) 
kom Alexandra i kontakt med två klasslärare och en idrottslärare som 
önskade arbeta med sex och samlevnad i två klasser i år 6. Alexandra 
upplevde att de båda lärarna var ostrukturerade och de båda klasserna var 
stökiga. Den tryggaste personen i samarbetet var gymnastikläraren, enligt 
Alexandra.  

I gymnastiksalen fungerade arbete bra eftersom eleverna visste vilka regler 
som gällde där.  

Förutsättningarna var, enligt Alexandra, inte optimala för ett lyckat projekt. 
Det var mycket som ingick i samarbetet där en del var att eleverna fick 
skriva låtar och egna texter. Eftersom huvudlärarna för projektet var så 
ostrukturerade fick Alexandra driva hela projektet. Lärarna kunde inte 
koncentrera sig på att skriva med eleverna emellan Alexandras lektioner. 
När Alexandra var i skolan fick eleverna skriva och framföra rappar vilket 
de tyckte var roligt. Eftersom målet med projektet var otydligt kunde inte 
utvärdering ske rättvist av projektet, enligt Alexandra. Vad de ändå kunde se 
var att klassen hade vågat skriva och visa upp rappar och koreografier för 
hela skolan, det blev ett slutmål i efterhand. Alexandra konstaterade att hon 
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fick uppfylla sitt eget mål med att stärka elevernas självkänsla men någon 
långsiktig förändring i lärarnas arbetssätt tror hon inte skedde.  
Det sista projektet Alexandra gjort var när hon fick i uppdrag av en skola att 
genomföra en timme matematikmusik i varje klass i år 7, 8 och 9. Under 
lektionerna ledde Alexandra allt arbete medan ordinarie lärare var med i 
klassrummet och varje klass, oavsett årskurs, fick samma matematikmusik. 
Några exempel på vad Alexandra genomförde var multiplikationstabellen 
tillsammans med musik för att hjälpa eleverna att automatisera den. Hon 
gjorde även små enkla musikmatematiska övningar som eleverna tyckte var 
kul.  

De gillade att leka.  

En del av klasslärarna förstod att dessa enkla övningar går att överföra till 
andra områden inom matematiken andra lärare förstod det inte, enligt 
Alexandra. Hon hade behövt mer tid för att det skulle gett effekt på längre 
sikt men skolan hade bara köpt dessa timmar. 

Inställning till ämnesövergripande arbete 
Musiken behöver komma in i andra ämnen för att få fler elever att lära sig 
och fatta galoppen, enligt Alexandra. Detta på grund av att elever i en klass 
lär sig på olika sätt och då är det bra att ta in de estetiska ämnena för att 
variera arbetssätten. I varenda ämnesbeskrivning i Lgr 11 står det något om 
olika lärprocesser och olika sätt att lära sig, och att det estetiska har en del i 
varje ämne, enligt Alexandra. Samtidigt är det viktigt att låta de mötande 
lärares ämneskunskap borga för att arbetet är vetenskapligt. Alexandra har 
inte hittat något som talar emot att arbeta ämnesövergripande. Eventuellt 
kan de höga kunskapskraven inom ämnena göra så att lärarna kanske känner 
att det är omöjligt att nå kraven när de arbetar ämnesövergripande och att 
det inte finns tid till detta, tror Alexandra. 

Astrid… 
...är utbildad musik- och matematiklärare för årskurserna 4–9. Hon tog sin 
lärarexamen år 1999. Sammanlagt, när hon tagit bort tid för föräldraledighet 
och annat, har hon arbetat som lärare i tio år. Under alla dessa år har hon 
undervisat år 6–9 i musik, matematik och naturorienterade ämnen. Idag 
undervisar hon endast i musik och matematik eftersom hon inte är behörig 
att undervisa i de naturorienterade ämnena enligt de nya förordningarna. I 
skola I arbetade hon under ett år, i skola II i tre år och i skola III i sex år.  

Organisation 
När Astrid kom till skola I hade den varit igång endast under ett års tid. 
Eftersom de fyllde på elever från årskurs 6 undervisade hon alltså årskurs 6 
och 7 under året hon var anställd där. Skolan hade tre klasser per årskurs 
och arbetslagen låg årskursvis med cirka 60 elever i varje arbetslag. På 
denna skola var hon ensam musiklärare. Hon tillhörde ett arbetslag men 
hade musiktimmarna i båda. 

Även skola II var nystartad när Astrid påbörjade sin anställning där. Där 
fanns fyra klasser per arbetslag som var organiserade årskursvis. 
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Arbetslagen var tighta på grund av att man på skolan försökte hålla nere 
antalet pedagoger per årskurs och låta en person undervisa i fler ämnen 
inom arbetslaget. I denna skola var det väl fungerande arbetslag, enligt 
Astrid. På skolan fanns två musiklärare som arbetade i var sitt arbetslag 
samtidigt arbetade de över arbetslagsgränserna. Astrid hade undervisning 
främst i två av arbetslagen och hennes musiklärarkollega likaså. Eftersom de 
var goda vänner fanns stora möjligheter att samtala musikpedagogik med 
varandra både på skolan och på fritiden, vilket de också gjorde, men några 
musiklärarmöten fanns inte. Astrid berättade även att de hade en biträdande 
rektor som var mycket intresserad av att de praktiska ämnena skulle fungera 
bra och att de var viktiga. Detta gjorde också att samtalen med den 
biträdande rektorn kretsade mycket kring pedagogiken i musikämnet. Under 
hennes första år på skolan fick musiklärarna rita sin egen musiksal som 
sedan byggdes. På denna skola hade musikämnet en hög status. 
På grund av familjeskäl bytte Astrid arbetsplats till skola III. Enligt Astrid 
var detta ett nedköp eftersom skola II hade fungerat så bra. Under hennes tid 
på denna skola skedde det ett antal omorganisationer. Eftersom musikämnet 
var lågt prioriterat var musiken det sista ämnet skolan tänkte på vid 
organisations-förändringarna. När hon startade sin anställning var hon 
ensam musiklärare men efter några år fick hon en ämneskollega. 

Samarbeten mellan ämnen 
I sin egen undervisning använder sig Astrid av historia för att stötta 
musikhistorieundervisningen, och hon kopplar gärna till svenskan när de ska 
skriva egna låtar. I notläsningen har hon använt bråkräkning för att stötta 
inlärningen. Detta, säger hon, har skett mer skämtsamt och erbjudits dem 
som känner sig hjälpta av det. 
Det har varierat på de olika skolorna hur många ämnesövergripande 
samarbeten som förekommit. På skola I samarbetade lärarna kring elevernas 
sociala situation men inte mellan ämnena. Däremot på skola II samarbetade 
lärarna mycket kring ämnena. Framförallt arbetade de med svenska 2, och 
då främst med textinlärning och kring låtar, både att sjunga dem och att 
skriva egna. De skapade många olika shower tillsammans med eleverna 
eftersom de tyckte att det lyfte dem mycket när de fick komma upp på 
scenen. Ofta startade arbetet i svenskämnet eller i något SO-ämne och det 
utmynnade ofta i en show. På skola III samarbetade lärarna kring shower 
och avslutningar men Astrid upplevde det som om de hade för lite 
samarbeten på skolan. De flesta samarbetena har varit kring hennes andra 
ämne, matematiken. Det har varit lättare att samarbeta med det ämnet, enligt 
Astrid. Ändå nämner hon ett antal arbeten där de arbetat över 
ämnesgränserna. Oftast startar planeringen med att varje ämne plockar ut de 
mål de vill ha med i arbetet och därefter samlas lärarna och utformar hela 
arbetet och hur det ska bedömas. Ett annat alternativ till planering är att 
bestämma ett huvudtema som ämnena knyter an till utifrån respektive 
kursplan utan att egentligen planera så mycket tillsammans. Ibland 
utmynnar arbetet i en show eller att de spelar in en låt eller liknande. 

I skola II hade de ämnesövergripande arbeten cirka en gång per termin och i 
skola III har det varierat hur många arbeten de gjort per termin. 
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Vidare nämner Astrid att de flesta elever är väldigt positiva när ämnena 
samarbetar, ofta för att de då kan koncentrera sig på ett arbete i taget där 
ämnena samarbetar istället för tvärtom. En del elever tycker att det är 
frustrerande eftersom de inte ser vad som är matematik, svenska eller något 
annat ämne i det stora arbetet. Det är ofta de eleverna som behöver mer 
struktur i sin undervisning, men Astrids uppfattning är ändå att större delen 
av elevgruppen ändå föredrog ämnesövergripande arbete, jämfört med 
traditionellt arbete ämne för ämne 

Inställning till ämnesövergripande arbete 
Själv tycker Astrid att ämnesövergripande arbete är ett roligt sätt att arbeta 
på i skolan. Samtidigt upplever hon att det är svårt att organisera dessa då 
det krävs planeringstid med de andra lärarna, och att det är energikrävande 
att hitta tid för denna planering. Hon nämner även att schemat ibland sätter 
käppar i hjulen. Detta har inte hindrat henne att genomföra 
ämnesövergripande arbeten men kanske hindrat henne till omfattningen av 
det, vilka ämnen som är med och hur länge det ska pågå. Eventuellt har 
schemat någon gång gjort att hon inte fått idén att samarbeta. Hon 
kommenterar ändå att i och med att kunskapskraven i Lgr 11 är formulerade 
lika är det lättare att samarbeta.  

De är så tydligt formulerade så att jag kan förstå dem även om jag 
inte är ämnesspecialist vilket gör att det är lättare att ta in andra 
ämnen i sin egen undervisning eller att föreslå samarbeten på 
olika sätt. 

De ämnesövergripande samarbetena tror Astrid stärker elevernas lärande. 
Framförallt nämner hon att eleverna upplever det roligare att lära sig då och 
att eleverna då lär sig lättare. När man gör något som är lustfyllt och 
samtidigt lyckats med att få in kursmål blir det effektivt, menar Astrid. 
Samtidigt använder hon sig inte så mycket av musiken under hennes 
matematiklektioner men hon försöker få matematikundervisningen 
spännande, verklighetsanknutet och lustfylld på annat sätt.  

Isa… 
…är utbildad musiker och har arbetat som musiklärare i 14 år. För fyra år 
sedan påbörjade hon en kompletterande utbildning som gett henne en 
formell lärarexamen i musik. Isa har arbetat i tre skolor, alla med bland 
annat musikprofilklasser. I skola I var hon verksam i tolv år, i skola II i ett 
år och i skola III i ett halvår som deltidsvikarie. 

Organisation 
I skola I har organisationen på skolan sett lite olika ut under hennes tolv år 
som lärare där men de har alltid haft profilklasser i musik och idrott. De har 
även alltid haft ”vanliga” klasser. Skolan har organiserat sig i arbetslag men 
de har genomfört 4–5 omorganisationer av dessa under de år hon arbetade 
där. När hon startade sin anställning hade de arbetslag där de blandat lärare 
från de olika profilerna i varje arbetslag. Det gjorde att det fanns cirka en 
musiklärare i varje arbetslag. Det visade sig inte fungera att ha musiklärarna 
och musikprofilklasserna placerade en i varje arbetslag på skolan. Detta 
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berodde främst på att alla arbetslag då blev delaktiga i musikklassernas 
schemabrytande aktiviteter samt administrationen kring det. Isa hade även 
musik med de andra profilklasserna. Under en period av hennes anställning 
undervisade hon idrottsklassen i en sorts projektform där de gick igenom 
olika musikkurser vilket var deras ordinarie musikundervisning. I 
arbetslagens omorganisationer gick de stegvis från ytterligheten att alla 
profiler fanns med i alla arbetslag till att ett arbetslag endast innehöll en 
profil.  
Musikämnet hade hög status i skola I på grund av musikprofilen. En av 
musiklärarna som fanns med från början lyckades med att visa fram 
musikämnet på skolan på ett sådant sätt så att det fick status, berättar Isa. 
Men det är svårt att hävda musikämnet om man inte är en stark person, 
enligt Isa. Som musiklärare är det många elever att undervisa, lite tid i varje 
klass, många instrument att hålla ordning på. Då finns det inte tid att prata 
för ämnet på skolan också, anser Isa.  

Under sitt år på skola II arbetade Isa främst i musikprofilklasser men hon 
undervisade även i ”vanliga” klasser. De var organiserade i blandade 
arbetslag som innehöll både lärare från musikklasserna som från de 
”vanliga” klassernas lärare. Det fanns en till två musiklärare i varje 
arbetslag. Isa undervisade de ”vanliga” eleverna som gick år 4–6 och 
musikprofilklasserna i år 7–9. På skolan var de sex musiklärare vilket gjorde 
att det alltid funnits diskussioner om musikämnet. 
I skola III undervisade Isa endast i musikprofilklass. Där var hon inte med i 
något arbetslag på grund av sin vikarieanställning som endast var på deltid. 
Hon hade dock kontakt med alla arbetslag på skolan. Arbetslagen 
organiserades i årskursgrupper om år 6 och 8 samt år 7 och 9 i två arbetslag. 

Samarbeten mellan ämnen 
Ibland känner Isa att hon behöver skapa en kulturell kontext kring vissa 
musikstycken och då kommer det naturligt in andra ämnen som historia och 
språkliga aspekter i hennes egen musikundervisning. Detta skedde 
framförallt när de sjöng på andra språk än svenska. Då tog hon upp frågor 
som: Vad är det här för sång? När skrevs den? Vad handlar den om? Hur 
kan vi uttrycka det? En annan del som hon låter samverka med andra ämnen 
är musikhistorieundervisningen. Då kopplar hon ofta till andra ämnen för att 
besvara frågor som till exempel: Hur såg det ut på den här tiden då musiken 
var komponerad? Hur levde människor? etcetera. Även i 
musikteoriundervisningen är det naturligt för Isa att samarbeta med 
matematikämnet. Främst gäller det när hon undervisar om notläsning. Det är 
ett matematiskt tänkande i mångt och mycket, enligt Isa.  

I skola I och i sista arbetslagsmodellen, där alla inom samma inriktning var i 
samma arbetslag, fanns mycket samarbete kring elevvård och 
elevprestationer. Ämnessamarbeten existerade inte. 
I skola II fanns det mer samarbeten. I år 6 genomfördes ett helt 
musikalprojekt där klassläraren skrev ett synopsis tillsammans med eleverna 
som de sedan satte ihop med musik och skapade en föreställning 
tillsammans. Detta projekt genomfördes för att det var tradition på skolan. I 
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projektet jobbade de indirekt med språk, svenska, dramatik och med musik. 
Eleverna tyckte detta var mycket roligt eftersom de fick hitta på personer 
och fick skriva dialogerna själva. Till detta hittade de sedan musik som 
passade och de satte ihop danser. Eleverna skapade ingen egen musik på 
grund av tidsbrist. I projektet gjorde Isa sin musikaliska bedömning och 
klasslärarna gjorde sin bedömning. De satte inte någon formell bedömning 
tillsammans utan det var en formativ bedömning under resans gång. Isa 
vägde in projektet i sina skriftliga bedömningsunderlag. Bedömningarna i 
dessa projekt är mer övergripande bedömningar än ämnesspecifika 
bedömningar såsom att ingå i en grupp, att kunna ta ansvar, att våga stå på 
en scen, och en mängd andra saker som utvecklas hos eleverna. De får inte 
plats i en bedömningsmall även om dessa saker är mycket viktiga, enligt Isa.  
Varför det inte fanns några projekt i år 8 på skola II tror hon beror på många 
olika faktorer. De hon nämner är att lärarna inte var ansvariga för en hel 
klass utan endast för en mindre mentorsgrupp, övrig organisation på skolan, 
schemat, brist på planeringstid och tradition. Dessa faktorer gör att det inte 
blir några ämnesövergripande arbeten även fast man bryter scheman. Det är 
svårt när motverkande strukturer finns, och kunskap om hur man arbetar i 
projekt inte finns.  

Varför det inte fanns några ämnesövergripande arbeten i skola III tror hon 
beror på ett traditionellt sätt att undervisa. Varje lärare skötte sig själv. Isa 
blev aldrig tillfrågad eller engagerad i något ämnesövergripande arbete. 
Eventuellt förekom det ämnesövergripande arbeten mellan de teoretiska 
ämnena. 

Inställning till ämnesövergripande arbete 
Det är oerhört viktigt att samarbeta över alla ämnesgränser, anser Isa, 
eftersom lärare behöver ha en förståelse för andra ämnen och det kan man 
inte få om man inte samarbetar, med undantag för om man själv som person 
är intresserad av andra ämnen. Som lärare behöver man ha en kunskap och 
förståelse för andra ämnen, enligt Isa. Hon nämner även att det är viktigt att 
vidga förståelsen för vad musik är i skolan så att ämnet slutar vara ett 
underhållningsämne och istället blir ett statusämne. Musiklärare hamnar 
tyvärr långt ner i hierarkin på skolor, enligt Isa. På de skolor Isa har arbetat 
på har matematiklärarna aldrig behövt argumentera för sitt ämne vilket hon 
kände att hon som musiklärare var tvungen till. De andra praktiska- och 
estetiska ämnena behövde också sträva på för att få status. På skola I gällde 
detta inte då idrott hade hög status ändå genom idrottsprofilen. Hem-
kunskapen på denna skola råkade också vara stark beroende på en stark 
lärare som visade fram ämnet genom att baka bullar med mera. 

När Isa började sin tjänst på skola I hade hon en dröm om att skapa ett 
upplevelserum eller liknande, där eleverna till exempel kan uppleva historia 
genom många olika ämnen som musik, litteratur, konst med mera. Tyvärr 
ser hon dock att skolans vardag inte ger tidsutrymme för att klara av att 
genomföra sådana projekt. Det blev inga samarbetsprojekt alls på skolan på 
grund av att det inte fanns tid samt att det fanns strukturer som gjorde att 
man inte tänkte i sådana banor. På skolan fanns många äldre lärare som 
hade jobbat på sitt sätt i många år. För dem var det inte naturligt att tänka 
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ämnesövergripande. Isa berättar att hon gjorde några försök att koppla 
musikhistorieundervisningen till historieundervisningen men att det aldrig 
blev någon förälskelse mellan ämnena. Ibland kom det pålagor att lärarna 
skulle arbeta mer ämnesövergripande. Dessa arbeten var alltid mellan andra 
ämnen än de estetiska ämnena. Musikämnet blev aldrig tillfrågat och 
musikämnet frågade inte heller om att få vara med. Att samarbeta med andra 
ämnen inom skolan var lågprioriterat inom musikämnet eftersom 
musiklärarna hade för mycket arbete redan med den verksamhet som de 
hade. Musiklärarna försökte däremot göra musikaliska samarbeten mellan 
olika elevgrupper som musik, idrott och vanliga klasser, där ett exempel är 
var Lucia. 

Det finns många olika sätt som lärare skulle kunna arbeta på som hon anser 
att skolan skulle tjäna på. Att arbeta i projekt är krävande vilket gör att 
varken lärare eller elever orkar med mer än ett per år, samtidigt borde det 
vara fler.  

Jacob… 
…är utbildad musiklärare. Han tog sin examen 2007 men har arbetat som 
instrumentallärare på kulturskolan sedan han var 16 år gammal. De senaste 
tre år har han haft ett uppdrag genom kulturskolan på en grundskola i dess 
musikfördjupning under elevens val i år 7-9. I denna verksamhet är han som 
en stödlärare åt den ordinarie musikläraren på grundskolan på grund av hans 
specialkunskaper i trumspel.  

Organisation 
Mellan Jacob och de andra två lärarna som leder elevens val är det ett tätt 
samarbete kring just dessa lektioner, de beslutar allt tillsammans. Just nu har 
den ordinarie huvudläraren bytts ut vilket har medfört att det är Jacob som 
informellt blivit huvudansvarig i elevens val då den nya läraren inte ännu är 
insatt. Det är Jacob som får tala om för ordinarie lärare vad som förväntas 
av dem både sett från ledningen som från föräldrar.  Under elevens val har 
de tre lärarna hand om 50 elever. Dessa brukar de dela upp i mindre grupper 
där varje lärare tar hand en grupp elever. Däremot finns inget samarbete 
mellan Jacob och de andra lärarna på skolan eller med ordinarie musiklärare 
kring någon annan verksamhet på grundskolan. Enda gången det 
förekommer något samarbetar med andra lärare på skolan är när det är dags 
för konsert, då är de med och hjälper till på olika sätt.  

Samarbeten mellan ämnen 
När jag frågar Jacob ifall han använder andra skolämnen för att stärka och 
tydliggöra lärandet inom musik säger han att han inte funderat kring det. 
Han har hört att många pratar om att musik är matematik men det är, enligt 
Jacob, mer när man lär sig hantverket som matematiken kan vara viktig. Då 
behöver man logiskt tänkande mer än känsla för att spela. Att bygga känsla i 
musiken är svårt att göra med matematik. Han nämner även att han inte 
skriver låtar tillsammans med eleverna. Om han skulle det skulle han i så 
fall få användning av svenskämnet och dess skrivregler, tror han. Ibland tar 
Jacob in historia i sin undervisning och då främst musikhistoria när han vill 
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förklara varför man bör spela på ett specifikt sätt. Ibland tar han även upp 
vad som händer i samhället runtomkring och vad som ledde fram till aktuell 
musikstil.  

Det enda samarbetet som Jacob idag har på skolan är samarbetet med 
ordinarie musiklärare och det inom musikämnet. 

Inställning till ämnesövergripande arbete 
Om Jacob fick möjlighet att samarbeta med andra lärare och ämnen i 
grundskolan så anser han att det finns oändliga möjligheter. För att Jacob 
skulle vilja gå in i ett samarbete krävs det att det de diskuterar också faktiskt 
händer i praktiken. Detta har han ännu inte upplevt. På frågan vad han tror 
att det beror på svarar han att det är mycket komplext i skolan med exakta 
scheman som ligger fast och andra strukturer som försvårar 
ämnesövergripande samarbeten. För att lyckas med ämnesövergripande 
arbeten behöver det få växa in i skolans kultur och att man även organiserar 
skolan därefter, då kommer det att lyckas enligt Jacob. Han upplever att om 
det blir av idag beror det väldigt mycket på om lärarna vill samarbeta eller 
inte.  

Om det är två lärare som trivs ihop blir det av, annars inte.  

Janina… 
...är utbildad rytmiklärare med fördjupning inom sångmetodik. Hon tog sin 
lärarexamen år 1997 och har sedan dess undervisat i musik. Cirka sju av 
dessa år har hon haft undervisning i årskurs 6–9 vid tre olika skolor.  

Organisation 
På den första skolan, skola I, som Janina arbetade på fanns årskurserna F–9 
där F–3 och 7–9 hade en klass per årskurs medan år 4–6 hade två. Lärarna 
var organiserade i årskursarbetslag förutom Prest7-lärarna som bildade ett 
eget arbetslag. Prest-arbetslaget hade funktionen som trevlighetslag på 
skolan. Rektor ansåg att det viktigaste med musiktimmarna på skolan var att 
barnen hade kul. På denna skola var Janina ensam musiklärare. Alla lärare 
hade ett gemensamt lärarmöte varje vecka i skola I. Under detta möte 
presenterade prest-laget vad de kommit fram till i sina diskussioner. När 
skolan hade temaarbeten träffades skolans lärare i tvärgrupper mellan 
arbetslagen. Samtidigt säger Janina att det inte fanns något samarbete i 
årskurs 7–9. Själv sprang hon alltid över till hemkunskapssalen och till 
lärarrummet på rasterna för att umgås med dessa lärare. På båda dessa 
ställen var det inte mycket prat om ämnen utan om vardagliga saker.  

Därefter kom Janina till en mycket större skola, skola II, där F–6 hade tre 
parallella klasser och 7–9 hade fem parallella klasser. Janina tillhörde både 
ett musikarbetslag och arbetslaget som arbetade med F–3. På skolan var de 

 
7 PREST-lärare – Praktisk-, estetisk-lärare. Det vill säga bild-, musik, slöjd, 
hemkunskap- och Idrottslärare 
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åtta musiklärare där vissa arbetade heltid och andra deltid. Musikämnet hade 
en stor plats på skolan. Musikarbetslaget var ett starkt arbetslag där musiken 
fick fokus. Ändå träffades de inte speciellt ofta. När de träffades så städade 
de, strängade om gitarrer och dylikt. I år 7–9 fanns det endast samarbeten 
över arbetslags– och ämnesgränser vid temaveckor. Då var det aldrig 
musikämnet som var med och planerade dessa utan endast de teoretiska 
ämnena. Janina berättar att musiklärarna under dessa temaveckor gick in 
och var vanliga lärare då eller någon slags resurs. 
På skola III vikarierade Janina en dag i veckan under en termin. Hon 
tillhörde inget arbetslag själv även om det fanns sådana på skolan. Enligt 
Janina var skola III uruselt organiserad (sett från musikämnet, författarens 
tillägg). På skolan fanns endast år 6–9. En del elever kom till år 6 utan några 
kunskaper i musik. Eleverna hade sedan musik i år 6, år 7 och halva år 9. 
Janina upplevde det svårt att bedöma eleverna och framförallt svårt för 
eleverna att ha möjlighet att höja sitt betyg när de endast hade musik i halva 
årskurs nio8.  

Samarbeten mellan ämnen 
Janina har tagit in andra ämnen i sin musikundervisning men hon har aldrig 
sett det till förmån för till exempel matematiken. Hon har däremot använt 
sig av matematik när hon lärt ut och arbetat med noter, som ett exempel. I 
årskurserna 7–9 känner hon att det är väldigt splittrat.  

I dessa årskurser kommer eleverna till musiklektionerna helt fulla med intryck 
som de fått under dagen. Ofta blir de då väldigt trötta under musiklektionerna 
för de upplever att de där kan slappna av lite grann.  

Utöver matematiken nämner hon också att hon använt sig av 
samhällsorienterade ämnen på olika sätt i sin undervisning. Hon låter 
eleverna sjunga engelska sånger men kopplar det inte direkt till 
engelskämnet. Hon låter eleverna skriva låtar på både engelska och på 
svenska. Grammatiken kommer på så sätt in indirekt eftersom hon hjälper 
dem med detta. Janina har tänkt på att ta in andra estetiska uttryck men har 
inte gjort det i någon större utsträckning. Hon nämner att hon har målat 
musik vid några tillfällen. I skola 1 hade de en temavecka, för år 7–9, med 
kärlekstema. Då lät hon eleverna sjunga kärlekssånger. Detta inslag i 
temaveckan hade hon kommit fram till tillsammans med de teoretiska 
lärarna. I F-6 brukar Janina leta ljud utomhus, till exempel pinnar och 
stenar, där hon kopplar ihop arbetet med naturorienterade ämnenas 
undervisning. Hon låter eleverna samla ljud utomhus som de sedan tar in 
och gör musik av.  

På skola II hade de regelbundna ämnesövergripande temaveckor. 
Planeringen inför dessa startade alltid i arbetslagen, där även musiklärarna 
satt med. Ändå fick alla arbetslag önska sig estetlärare till temaveckorna. 
Eftersom Janina hade största delen av sin tjänst i yngre åldrar än 6–9 
 
8 Janina jobbade på denna skola innan det nya betygssystemet i och med Lgr 11. Under 
denna tid fick eleverna betyg i år 8 och år 9 i grundskolan. 
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önskades hon oftast till dessa arbetslag. Ibland var hon dock med i de äldre 
åldrarna. Hennes uppfattning är att arbetslagen ”slogs” om esteterna till 
temaveckorna men när de sedan kom till genomförande fungerade denna 
lärargrupp mer som en slags resurs eller vakt. De kände sällan att de fick 
arbeta med det de kunde och var utbildade till utan att de deltog i dessa 
temaveckor på annat sätt. Janina minns dock en temavecka om världen som 
blev väldigt lyckad där alla ämnen var med, även musiken, och alla elever 
ordnades in i åldersblandade grupper F–9. De ordnade olika stationer för 
eleverna som de gick emellan.  

Det blev en stor grej som tog väldigt mycket förarbete så ingen orkade 
genomföra det igen.  

Janina berättar att det är så många viljor när man sätter ihop så många lärare 
vilket ledde till att det inte blev som de tänkt från början. Hon upplever att 
det är många lärare som är intresserade av att samarbeta, men att det ofta 
faller på den schematekniska biten.  

Inställning till ämnesövergripande arbete 
Janina är mycket positiv till samarbeten över ämnesgränserna. Dessa ska 
dock vara ömsesidiga och ge en skjuts åt alla deltagande ämnen. Hennes 
upplevelse är att de flesta lärare är i grunden positiva till ämnesövergripande 
arbeten men att det ofta faller på att det är så oerhört krävande rent 
organisatoriskt. Både att hinna träffas och planera som att ha möjlighet att 
genomföra det. Hon nämner även att det finns missförstånd om vad 
musikämnet står för. 
 

Man tror att musik ska kunna muntra upp en teori men det kan lika gärna 
finnas en teori som muntrar upp musikämnet.  Det är ett stort ansvar att alltid 
kunna göra lustfyllda lektioner när man också har ett innehåll i kursen. Det är 
inte alla som tycker att det är kul att spela ett instrument.  
 

Janina efterlyser något som lärarna i musikämnet kan göra för att få det mer 
lustfyllt och lättförståeligt ibland när det är något mastigare som eleverna 
ska arbeta med. Detta är en statusfråga som finns kvar sen länge tillbaka för 
hela musikämnet, anser Janina.  

Ta till exempel skola I där rektorns enda mål med musikundervisningen var att 
eleverna skulle ha roligt. Andra ämnen har inte detta krav. Om musikämnet 
alltid ska vara roligt för alla har vi satt en munkavel på mycket som 
musikämnet vill lära ut. När matte är trist är det ingen som ifrågasätter det även 
om man kan göra matematiken rolig.  

Josefin… 
…är utbildad rytmiklärare. Hon tog sin lärarexamen år 2009 och läste 
därefter in spanska. Idag arbetar hon med dessa två ämnen på en F–9 skola 
som även innehåller träningsskola och särskola. Innan hon började arbeta på 
denna skola, för sju år sedan, har hon arbetat på en kulturskola och med 
musikkurser för barn inom studiefrämjandet samt inom kyrkan. Under alla 
sina år som lärare i grundskolan har hon undervisat år 6–7. Det är endast de 
tre sista åren som hon även undervisat år 8–9. 



 64 

Organisation 
På F–9 skolan där Josefin arbetar går cirka 780 elever och det finns cirka 
120 personal varav 50–60 är lärare. Skolan har en rektor och fyra biträdande 
rektorer samt en administrativ chef. Lärarna tillhör ett av de åtta arbetslagen 
men många av dem har undervisning även inom andra arbetslag än det de 
själva tillhör.  I år 7–9 finns två av dessa arbetslag där ett av dem har en 
klass i varje årskurs år 4–9 och det andra har två klasser i varje årskurs år 7–
9. Arbetslagen har ingen utsedd arbetslagsledare utan det är ett gemensamt 
ansvar för arbetet inom arbetslaget. Josefin undervisar musik i arbetslaget 
4–9 men har även undervisning i ett arbetslag innehållande åren 1–3 i. Hon 
undervisar även i musik i träningsskolan, särskolegrupper och några 
specialundervisningsgrupper år 4–9.  
På skolan finns tre musiklärare anställda. Alla undervisar musik som en del 
av sin tjänst. Josefin undervisar cirka hälften av sina undervisningstimmar i 
musik och resten av tiden är spanska. Hennes närmsta musiklärarkollega 
undervisar 60% i musik och resten i matematik. Den tredje musikläraren 
undervisar 30% i musik. Hela hans tjänst är i träningsskolan. Josefin och 
hennes närmsta musiklärarkollega tillhör båda två lärarlaget 4–9.  
Musikämnet har ett entimmes möte varje månad. Då pysslar de mest 
tillsammans i musiksalen alternativt planerar kommande högtider. De hinner 
oftast inte prata om pedagogiska frågor under denna timme. Ibland får de 
uppgifter av ledningen att jobba med. Detta kan till exempel vara att arbeta 
med IUP9-processen, bedömning och sambedömning. Lärarna känner att de 
inte har haft tillräckligt med tid till dessa diskussioner vilket lett till att 
Josefin har träffat sin närmsta kollega på fritiden för att hinna prata färdigt. 

Samarbeten mellan ämnen 
Ibland använder Josefin matematik, bråkräkning, för att göra det enklare för 
elever att lära sig läsa noter. Detta gör hon främst i de yngre åldrarna. I år 6–
9 använder hon inte något annat ämne för att stödja musikundervisningen. 
Däremot berättar hon att hon ofta gör tvärtom, använder musiken i 
spanskundervisningen. Där brukar hon sjunga det hon vill att hennes elever 
ska minnas såsom siffror, alfabetet, hur man böjer verb med mera. Josefin 
tycker att eleverna har lättare att komma ihåg när de får kunskaperna i en 
sång och inte bara att rabbla upp. Ibland skriver Josefin sångerna själv 
ibland finns de i boken. Hon låter inte eleverna skriva egna låtar eftersom 

 
9 IUP – Individuell utvecklingsplan. En IUP upprättas varje termin för varje elev 
ofta i anslutning till elevens utvecklingssamtal alternativt kontinuerligt. ”Den 
skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller två delar, dels omdömen, dels 
en planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål” (Skolverket, 2013a). 
Idag förs denna oftast digitalt och i många kommuner har man upprättat 
gemensamma matriser för olika delmål för att eleverna ska nå kunskapskraven i år 
6 och år 9. 
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hon inte har alla spanskelever i musik, vilket försvårar att kunna genomföra 
det. Samtidigt kommenterar hon att det skulle vara roligt att göra det.  
Tidigare använde det arbetslag Josefin tillhör schemat som ett pedagogiskt 
verktyg. Det innebar att om några ämnen ville genomföra ett 
ämnesövergripande tema hade de möjlighet att bryta upp schemat under tre 
veckor för att kunna genomföra arbetet. Under de veckorna kunde de 
deltagande ämnena ha utökad tid med eleverna. Snedfördelningen togs 
sedan igen under de kommande tre veckorna så att eleverna fick rätt antal 
timmar i varje ämne. 

Idag har arbetslaget inte möjlighet att göra på detta vis då skolan 
omorganiserats så att varje lärare endast undervisar i de ämnen som de har i 
sin examen. Detta har lett till att alla lärare undervisar många klasser i 
samma ämne istället för som tidigare när lärarna undervisade många ämnen 
i samma klass. Detta har lett till att schemat blivit så komplext att det är 
svårt att bryta det på samma sätt som tidigare. Josefin upplever att detta har 
hämmat viljan till samarbeten på skolan.  
Lärarna försöker fortfarande att skapa ämnesövergripande arbeten men de 
har aldrig tid att diskutera arbetet tillsammans och hitta på kreativa 
aktiviteter utan varje lärare arbetar själva utifrån det tema de bestämt. Ofta 
är det någon lärare som berättar att hon/han ska arbeta med något inom 
ämnet där hon/han ser att det skulle passa att arbeta ämnesövergripande. Då 
frågar läraren arbetslaget om det är någon som vill vara med. Därefter börjar 
lärarna att skriva en pedagogisk planering där varje ämne kortfattat 
beskriver vad de ska arbeta med och hur det ska bedömas. Denna planering 
har eleverna med sig under arbetets gång. Planeringen skapas, enligt Josefin, 
utan att lärarna träffas tillsammans någon gång. Det är oftast den lärare som 
initierade samarbetet som går runt och pratar med respektive lärare. Detta 
arbetssätt har lett till att det i vissa fall har getts olika information till 
eleverna om vad som förväntas av dem. Josefin tror att eleverna upplever en 
helhet ändå men själv känner hon att det är mer tur att det fungerar idag än 
att det är lärarnas planering som säkerställer det. 

Josefin berättar att hon själv försökt hitta möjligheter att samarbeta på andra 
sätt med olika ämnen. Ett exempel som hon nämner är när hennes 
musikelever ska skapa en dans på idrottslektionerna så passar hon på att 
besöka dessa lektioner för att bedöma elevernas förmåga att kombinera 
musik med andra uttrycksformer liksom förmågan att kunna röra sig till 
musik, vilka båda finns som kunskapskrav i musikämnet. 

Inställning till ämnesövergripande arbete 
Om det ämnesövergripande arbetet blir gjort på rätt sätt tror Josefin att det 
stärker elevernas lärande. Enligt henne stärker det eleverna bland annat 
genom att de inte behöver känna så stor stress. De får koncentrera sig på en 
stor uppgift, och samtidigt visa kunskap inom många olika ämnen, istället 
för att arbeta med många små uppgifter, helt skilda från varandra, och ändå 
visa upp samma kunskaper. Vidare berätta Josefin att när flera ämnen 
arbetar tillsammans gynnas ibland musikämnet eftersom musiken får mer 
tid. Eleverna får arbeta med musik under fler timmar än just under 
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musiktimmarna. Ibland blir det däremot mer i andra ämnen och då 
missgynnas musikämnet. Josefin tror även att det skulle vara bra både för 
elever som lärare att försöka få till mer sambedömning. Då skulle lärare 
kunna bolla tankar med varandra på ett helt annat sätt enligt Josefin.  

Moa… 
…är utbildad musiklärare. Hon tog sin lärarexamen år 1985 och har sedan 
dess arbetat som musiklärare. Cirka 10 år av dessa har hon undervisat år 6–
9. I skola I arbetade Moa fyra år i årskurs 6–9, i skola II i fyra år i årskurs 6–
9 och i nuvarande skola, skola III, har hon arbetat i 1,5 år. För närvarande 
arbetar hon som implementerare av musikämnet i den kommun hon är 
anställd. 

Organisation 
I skola I arbetade Moa i alla årskurser vilket innebar årskurserna F–9. I 
årskurserna 6–9 fanns två klasser i varje årskurs och lärarna var 
organiserade i arbetslag där oftast två mentorer delade ansvaret för en klass. 
Eftersom Moa hade musik i alla arbetslag tillhörde hon inget specifikt lag 
och hade inte heller något mentorsansvar. Moa hade en ämneskollega som 
utöver musik även undervisade i de naturorienterande ämnena och tillhörde 
ett bestämt arbetslag.  

Under de år Moa arbetade i skola II undervisade hon mest i årskurserna 6 
och 7 men hon hade även undervisning i år 8 och 9. På denna skola försökte 
de ha alla ämnen representerade i alla arbetslag vilket gjorde att estetlärarna 
hoppade in i alla lärarlag, vilka var tre stycken. Skolan var uppdelad i två 
skolbyggnader där år F–6 fanns i en och år 7–9 fanns i en annan.  
Skola III är en 7–9 skola. Alla elever och lärare är organiserade i tre 
arbetslag där en skolledare är ledare för ett arbetslag. Varje arbetslag 
innehåller cirka 9 klasser där alla årskurser finns representerade.  

 

Samarbeten mellan ämnen 
I Moas egen musikundervisning använder hon sig av musikalisk matematik 
främst vid notläsning. Hennes upplevelse är att eleverna inte kan någonting 
om matematik under musiklektionerna men hon försöker ändå använda sig 
av det och uppmuntrar eleverna till att använda sig av sina matematik-
kunskaper för att lära sig annat. Hon använder även språkundervisning när 
eleverna skall sätta musik till färdiga texter alternativt skriva helt egna texter 
som de tonsätter. När Moa undervisar musikhistoria kopplar hon gärna 
samman detta med vad som hände i samhället runtomkring musiken för att 
ge ökad förståelse för musiken. 
Under sin tid som musiklärarna på skola I förekom inga temaövergripande 
arbeten tillsammans med andra lärare mer än spontana sådana när lärare 
kom och frågade musikämnet om de kunde arbeta med specifika saker inom 
musiken under en viss period. Detta kunde vara att eleverna skrivit dikter 
som de ville tonsätta eller att historieläraren ville att de skulle lyssna på 
musikalier från aktuell historisk period med mera. 



 67 

I sitt arbetade på skola II förekom inga ämnesövergripande arbeten i år 6–9 
under tiden hon undervisade där. Tidigare hade de haft ämnesövergripande 
arbeten i dessa åldrar men vartefter skolan växte så försvann dem. De 
övergick då till att arbeta ämnesövergripande på elevens val. När sedan 
elevens val försvann, försvann även de ämnesövergripande arbetena.  

På hennes nuvarande skola har Moa inte deltagit i något ämnesövergripande 
arbete mer än en dag då hon samarbetade med fysikämnet då de studerade 
ljudvågor. Då fick eleverna höra övertoner samt att de gick igenom hur 
hörseln fungerade och hur de ska skydda sin hörsel. Skolinspektionen 
kommenterade i sin senaste inspektion att de inte hade tillräckligt mycket 
temaövergripande verksamhet på skolan. På grund av detta har rektorerna 
initierat ett temaarbete med titeln ”ondskan” där de vill få in alla ämnen.  

Inställning till ämnesövergripande arbete 
Moa ser att musiken skulle kunna komma in i ämnesövergripande arbeten 
men att hon inte vill det utan att få en djupare pedagogisk diskussion om hur 
det ska komma in och varför. Moa känner att hon behöver läsa in sig i de 
andra ämnenas texter för att veta vad de ska få från de andra ämnena för att 
hitta musikens plats i det ämnesövergripande arbetet. Detta för att se om det 
kommer ge något för elevernas lärande i musikämnet. Hon är inte 
intresserad av att göra ett temaövergripande arbete för temats skull. Moas 
uppfattning är att temaövergripande arbeten ofta blir ett spel för gallerierna 
och det är hon inte intresserad av. På hennes nuvarande skola tittar de just 
nu på hur dessa teman skulle kunna se ut för bästa lärande. Ämnena måste 
kunna ge och ta av varandra. 
Det är framförallt storleken på varje kursplan som talar emot 
ämnesövergripande arbete, enligt Moa. 

 Det är så väldigt mycket som ska in så just nu tror jag att vi endast hinner med 
att tänka vårt eget ämne. Om jag vill göra ett temaövergripande arbete med ett 
ämne måste jag kunna presentera det så bra så att jag får med mig svenskämnet 
eller svenskläraren i arbetet för att kunna gå vidare. Vi olika lärare förstår inte 
alltid varandra. Det ger en oro vilket gör att man inte går in i ett samarbete.  

Eftersom musikämnet är så stort och spänner över så mycket samtidigt som 
ämnet har så lite tid så känner Moa att det är de ämnen som har lite mer tid 
som ska bjuda in till samarbeten. Hon har flera gånger sagt att hon vill 
samarbeta med andra ämnen och bett dem ta upp de sånger de sjunger eller 
det de skriver på musiken i de andra ämnena. Att lärarna sedan tagit upp det 
i sin egen undervisning har hon endast fått uppleva när hon samarbetat med 
de lägre årskurserna i grundskolan.  
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