
 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karaktärsämneslärares åsikter om 
ämnesintegrering 

Vocational teachers opinions about Integration of subjects 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Växjö, 24 augusti 2012  
15 högskolepoång 

Examensarbete för gymnasieskolans yrkesämnen/2UV06L 
Handledare: Jens Gardesten, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik 

Asgeir H Palsson och Josephine Söderlund 



II 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 
Linnéuniversitetet                                          Asgeir Palsson, Josephine Söderlund 
Institutionen för teknik 
 
Linnaeus University 
School of Engineering 

Dokumenttyp/Type of Document                Handledare/tutor          Examinator/examiner 
Examensarbete/Diploma Work                      Jens Gardesten                Anne-Mari Folkesson 
 

Titel och undertitel/Title and subtitle 
Karaktärsämneslärares åsikter om ämnesintegrering 
 
 
 

Sammanfattning (på svenska) 
Under de senaste åren har ämnesintegrering fått större och större plats i gymnasieskolan. Nu 
när den nya gymnasiereformen gick igenom så blev det ännu mera tydligt hur lärarna ska 
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vilka åsikter som karaktärsämneslärare har om ämnesintegrering.  
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förbättringsmöjligheter karaktärsämneslärarna ser med ämnesintegrering. 
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In recent years subject integration has got a bigger and bigger role in the upper 

secondary school. Now that the new upper secondary school reform went through it 
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boundaries. The purpose of this study is to determine which views vocational teachers 
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The questions we are asking is about which advantages, disadvantages, and the 

development and improvement opportunities vocational teachers see with integration 

of subjects. 

 

To find out the different opinions, we interviewed eight vocational teachers at four 

upper secondary schools. The study found that respondents shared many common 

views on the subject integrated teaching.The majority feel that a wide gap between 

management and teachers are a contributing role for why integration of subjects is not 

working properly.  

Lack of clear directives and requirements of school leadership permeated the survey. 

Our conclusion is that teachers must get more support from school administration to 

implement the proper functioning of subject integration. Time for planning and 

evaluation must be on the schedule from the start. 
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Förord 

Det har varit en hel del långa dagar och kvällar under tiden som vi har arbetat med 

denna uppsats. På grund av geografiska anledningar har det varit enklast att träffas via 

Skype och skriva på detta arbete i Google dokument. Vi vill därför tacka våra familjer 
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tillställningar då vi istället suttit och skrivit. Vi vill också tacka våra arbetskollegor för 

goda råd när idéerna stannat av och de fört oss in på banan igen.  

 

Ett stort tack vill vi också ge till vår mentor Viktoria Johansson som lett oss under dessa 

två åren och gett oss den grund som behövts för att kunna skriva detta arbete. Sist men 

definitivt inte minst vill vi tacka vår handledare Jens Gardesten som har gett oss bra och 

snabba svar när vi känt att vi behövt vägledning. 
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1. Introduktion 
Vi som skriver detta examensarbete har under två år läst yrkeslärarutbildningen 

på LNU. Det har varit två lärorika år med många nya insikter i skolans värld. Vi 

arbetar båda två som lärare på heltid idag och har stort intresse för att arbeta 

ämnesintegrerat. När vi skulle skriva examensarbetet stod vi framför ett 

komplicerat val; vad skulle vi undersöka och varför? 

Det finns väldigt mycket skrivet om ämnet och då först och främst utifrån 

kärnämneslärarnas perspektiv. Det står även mycket om hur ämnesintegrerad 

undervisning kan påverka eleverna och dess motivation. Men eftersom vi båda 

arbetar som karaktärsämneslärare blev vi nyfikna på vilka åsikter 

karaktärsämneslärarna hade om ämnesintegrerad undervisning. 
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2. Bakgrund 
Här i bakgrunden redovisar vi vad ämnesintegrerad undervisning är och 

tidigare forskning om ämnesintegrering och vikten av den i en meningsfull 

undervisning för elever i gymnasiala program. Här tar vi också upp tankar från 

betydelsefulla pedagoger och deras inflytande på lärarens upplägg av 

undervisningen.  Vi tar också upp vilka riktlinjerna är i styrdokumenten som 

inverkar på uppmuntran av att lärare ska använda sig av ämnesintegrerad 

undervisning. 

2.1. Tidigare forskning 

2.1.1. Vad är ämnesintegrerad undervisning? 

Det finns mycket dokumenterat omkring elevers uppfattningar om 

ämnesintegration samt kärnämneslärarnas åsikter om samma ämne. Däremot 

hittar vi inte tidigare forskning om karaktärsämneslärarnas åsikter om 

ämnesintegration. 

När vi undersöker ordet ämnesintegrering ser vi att många använder ordet 

infärgning istället. T. ex. har Rudhe (1996) definierat infärgning på följande sätt: 

 

“Enklast kan infärgningen beskrivas som att kärnämnet används som redskap i 

karaktärsämnet eller att karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet (Rudhe, 1996, 

s.29).” 

 

Lundgren och Thunborg, (2005) skrev i sin uppsats en liknaden definition men 

de använde ordet ämnesintegration istället för infärgning: 

 

“Vad ordet ämnesintegration betyder kan enkelt förklaras med att kärnämnena samspelar 
med karaktärsämnena och tvärs om. Man gör om teori och praktik till något verkligt inte 
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bara något som finns i böckerna. Ämnesintegration ger eleverna en verklighetssyn på lärandet 
och ökar på det sättet förståelsen“ (Lundgren och Thunborg, 2005, s. 18). 

 

Forsell, Lifbom & Åström (2007) försöker att skilja på begreppen med att säga 

att ämnesintegration handlar om ämnesöverskridande samarbete där två eller 

fler lärare är inblandade och att infärgning handlar om att program specifika 

mål färgas in i skolämnena. 

 

“Först utreds begreppen ämnesintegrering och infärgning som har en central roll i uppsatsen 

och är ett återkommande inslag i studien.  Det första syftar mot att två eller flera ämnen 

tillsammans arbetar kring specifika områden. Under lektionstid figurerar således de 

representerade ämnena samtidigt förenade till en helhet.  Det andra begreppet, infärgning, 

handlar om att det utmärkande för ett gymnasieprogram färgas in i skolämnena för att öka 

elevernas intresse och förståelse.”(Forsell, Lifbom och Åström, 2007, s. 15). 

 

Vi ser att flesta inte skiljer på begreppen och vi har därför valt att inte göra det 
heller och använda ordet ämnesintegrering i detta examensarbete. 

 

Andersson (1994) beskriver på ett passande sätt den definition vi använder 
själva: 

 

“Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att 

sammanfoga skilda delar till ett helt” .”(Andersson, 1994, s. 15). 

 

2.1.2. Varför ämnesintegrering? 

Helhet, är ett ord som återkommande har dykt upp när vi har gått igenom 

tidigare uppsatser och forskning inom ämnet ämnesintegrering.  
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”Att skapa en helhet av karaktärsämnen och kärnämnen är ett sätt att motivera eleverna   

för   kärnämnena.   Det betyder inte att kärnämnena alltid ska knytas nära 

karaktärsämnena men närheten är ett sätt att väcka både elevernas intresse och självtillit till 

liv”(Rudhe, 1996, s.25) 

 

Även Andersson anser att ämnesintegrerad undervisning syftar till en helhet: 

 

“Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att 

sammanfoga skilda delar till ett helt” .”(Andersson, 1994, s. 3). 

 

I och med ämnesintegrering och att eleven får denna helhetssyn ökas 

motivationen för lärandet och eleven kan jobba mera självständigt.  

 

” På så sätt skapas en helhetsbild som är motiverande för eleven”/../ Infärgning fungerar 

bäst när den uppstår ur en konkret situation” (Rudhe, 1996, s. 29). 

 

Eleverna får en större helhet och kan lättare förstå varför det är viktigt även 

med kärnämnena. De får en större betydelse även när de studerar 

karaktärsämnet.  

 

”När karaktärsämnesläraren förklarar varför kärnämnena är viktiga och frågar eleverna 

om hur det går i kärnämnena så stärker det kärnämnenas ställning hos elever” (Rudhe, 

1996, s.13).” 

 

2.1.3. Vilka problem finns med ämnesintegrering enligt tidigare 

forskning? 

Ett hinder till ämnesintegrering som verkar vara av betydande del är den 

organisatoriska delen, att ledningen inte prioriterar ämnesintegrering mera. 
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Många har skrivit att ett av de största problemen är att lärare har flera ämnen 

och detta innebär ofta förflyttningar mellan olika lokaler. För att lärarna ska 

kunna planera tillsammans behövs en ledning som gör detta möjligt med tid 

och lokaler. 

 

Till exempel skriver Berggren, Bergman  i sin uppsats att   

 

”Infärgning  kan  inte  bara  vara gränsöverskridande  i  rent  pedagogisk mening -utan 

gymnasieskolans  lokaler och organisatoriska planeringen  måste ses över och  förändras  i  

takt  med  tiden  och  de  didaktiska  krav  som  ställs  på  lärare  och  skolmiljö.” 

(Berggren & Bergman, 2007:6).  

  

Även i Isak Hultdin & Tomas Rehns undersökning kom det fram att ledningen 

hade en stor del i vilka förutsättningar lärarna har för att kunna arbeta 

ämnesintegrerat. 

  

“Som vi ser är ämnesintegrering ett tids- och administrationskrävande arbetssätt som ställer 

höga krav på så väl skolledning som lärare och elever(Hultdin & Rehn, 2009, s).  

 

Ett annat hinder som tas upp i Persson och Roos uppsats är att 

ämnesintegrering kräver mer tid till planering lärare emellan och att lärarna 

måste lägga ner mera jobb till förberedelser.  De kom även fram till att elever 

som behöver mera struktur kan lätt komma att “falla mellan stolarna”.  Skulle 

arbetslaget bytas ut så märks det oftast på elevens kunskapstillägnande. 

Även Rudhe tar upp planeringstiden som ett problem för lärarna när det gäller 

ämnesintegrering. 

 

”Det stora problemet är bristen på tid: för gemensam planering och för gemensamt arbete i 

klasserna” (Rudhe, 1996, s. 13). 
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2.2. Ellen Key 

Ellen Key levde 1849-1926 och är en av de främsta svenska reformpedagogerna i 
Sverige (Kroksmark, 2003). 

Hennes åsikter var för den tiden väldigt kontroversiella och hon mötte mycket 
motstånd när hon framförde sina teorier och sin pedagogiska syn. I inledningen på 
hennes bok ”Barnets århundrade” skriver hon att under boken tryckande fick hon en 
skrift riktad mot sig av svenska akademiens sekreterare men att detta inte föranledde 
att hon ändrade, till lade eller uteslöt något i hennes bok. 

 

Ellen skriver också i boken att hon har fått utstå löjliga förtal, illvilliga eller enfaldiga 
misstolkningar och förolämpningar men att detta inte hindrar henne att säga vad hon 
anser behöver höras av de som inte delar hennes brinnande övertygelse. 

 

Enligt henne har hennes individualistiska och antikristliga livsåskådning gjorde att man 
kallade henne för Nietzsches eftersägare trots att hon uttalat sina åsikter årtionden 
innan hon läste Nietzsches verk. På samma sätt har andra som kommit fram till 
samma insikter som Ellen blivit kallade hennes eftersägare trots att de gjort sina egna 
studier. 

 

Tomas Kroksmark (2003) beskriver Ellen som att det gamla sättet att uppfostra och 
den gamla skolan är enligt henne själamord. Ellen förespråkade att se varje barn som 
en individ och som hade sina egna förutsättningar att utvecklas, lämnas i fred så 
mycket som möjligt och bilda sin egen norm. På så sätt skulle den nya människan växa 
fram och på så sätt ett nytt samhälle, människan skulle fritt utvecklas, en ny framtid. 

 

Ellen Key skriver i sin bok “Barnens århundrade” (1900) s.159 

“…... En hel bok skulle hinna skrivas med dylika planer för självverksamhet; med förslag om huru 

de olika kunskapsområdena skulle kunna uppfylla varandra; huru historia, geografi, litteratur och 

konst skulle kunna flätas in i varandra, liksom å andra sidan, geografi och naturvetenskap; huru de 

olika lärarna sålunda kunde hjälpa varandra att ge lärjungen mera fyllighet i sitt vetande.” 

2.3. Styrdokumentens riktlinjer 

Regeringen och skolverket har satt upp en rad olika styrdokument som 

gymnasieskolan ska förhålla sig till. Gymnasieskolan 2011 (Gy11) som 

gymnasieskolan omfattas av är den övergripande läroplanen. I den lägger 
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skolverket stor vikt på samarbete och sammanhang. Där står t.ex. att ” 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se 

samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. 

Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 

kunskaper.” . Samt att läraren ska: 

 

• samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen (s.10) 

• i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska 

kunskaper som främjar elevernas lärande (s.10) 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

o får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och 

sammanhang, 

o får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

o upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt, 

o får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 

Styrdokumentet visar således att lärare ska arbeta med undervisning i samarbete 

och över gränserna mellan olika ämnen. Detta gäller såväl mellan 

karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen som mellan olika 

gymnasiegemensamma ämnen eller mellan olika karaktärsämnen på ett 

program. 

 

I de olika gymnasiegemensamma ämnenas mål lägger skolverket stor vikt på att 

ämnesintegrering ska förekomma. 

 

I engelska står det att: 

”Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.” 

I svenska: 
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”Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig 

de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att 

utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet 

och för vidare studier.” 

I matematik: 

”Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att 

utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i 

samhälls- och yrkesrelaterade situationer. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar 

förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och 

samhälle.” 

I samhällskunskap: 

”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och 

hållbar utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt 

till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. 

Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt 

kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett 

sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika 

källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och 

bearbeta information. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka 

kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern 

informationsteknik.” 

Vidare står det att ” Utvecklingen i yrkeslivet innebär bland annat att det behövs 

gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl 

egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och 

arbetsorganisation.”  
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Varje program har ett antal egna examensmål. När vi tittar på till exempel 

fordonsprogrammets och estetprogrammets examensmål kan man läsa följande 

med antydning om ämnesintegrering.  

 

Examensmål i fordonsprogrammet: 

“Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att hantera och utveckla relationer med både 

medarbetare och kunder. Eleverna ska också utveckla ett yrkesmässigt språkbruk som 

fungerar i olika situationer med ett ordförråd som är relevant för yrket i både svenska och 

engelska. Dessutom ska eleverna utveckla sin förmåga att dokumentera sitt arbete enligt de 

krav som finns inom branschen.” 

 

“Utvecklingen inom de yrken som utbildningen leder till innebär att en person ensam arbetar 

med många skilda uppgifter i verksamheten, där olika typer av problem kan uppstå. Det 

ställer höga krav på förmåga till självständig problemlösning. Inom de yrken utbildningen 

leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krävs för att lösa en viss 

uppgift. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att arbeta både självständigt och 

i lag där personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar för att lösa 

problem. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla initiativförmåga, idérikedom och 

företagsamhet. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att diskutera och reflektera över sitt 

eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och därigenom få en förståelse av sin egen 

yrkesutövning och yrket i stort.” 

 

 

 

 

Examensmål i estetiskaprogrammet 

”Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att samverka med andra estetiska områden och med 

kunskapsområden där estetiken har en framträdande roll, som kulturvetenskap, historia, 

språk, teknikutveckling och kommunikation. 
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Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla både sina färdigheter och sin analytiska förmåga. Utbildningen ska 

också göra eleverna medvetna om juridiska och etiska frågor om yttrandefrihet och 

upphovsrätt i kulturutövande och i kommunikation med publik. Många kulturskapare tar 

uppdrag som egna företagare. Därför ska det finnas möjlighet för eleverna att utveckla 

kunskaper i entreprenörskap och företagande. 

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och 

framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och 

värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala 

verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas 

med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.” 

På detta sätt har skolan fått direktiv av skolverket att tillämpa ämnesintegrering 

mellan olika ämnen. Läroplanen och ämnesplanerna är det som lägger grunden 

till hur lärarnas arbete ska utföras vilket gör det ytterst viktigt att läraren 

förankrar undervisningen i dessa. 
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3. Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte med denna undersökning är att få en bild av vad 

karaktärsämneslärarna har för åsikter om vilka fördelar och nackdelar det finns 

med att arbeta ämnesintegrerat samt vilka utvecklings- och 

förbättringsmöjligheter karaktärsämneslärare ser. 

Våra frågeställningar är: 

• Vilka fördelar ser karaktärsämnesläraren med ämnesintegreringen idag? 

• Vilka nackdelar ser karaktärsämnesläraren med ämnesintegreringen 
idag? 

• Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter karaktärsämneslärare ser 
med ämnesintegreringen?. 

3.1 Avgränsningar 

Undersökningen fokuserar endast på karaktärsämneslärarna på gymnasiet.. 

Anledningen till denna avgränsning är att vi känner oss mest förtrogna med 

ovannämnd skolform där vi båda arbetar. 

 

Vi kommer inte att jämföra svar mellan kön. 
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4. Metod 
Den metod vi väljer är relevant för det vi vill undersöka och för det resultat vi 

önskar få fram. I den kvalitativa forskningen handlar det om att tolka och 

förstå det forskaren kommer fram till och forskarens egen analys - bland annat 

baserat på dennes egna tankar och erfarenheter - spelar en stor roll. Termen 

fokusintervju används ibland för att understryka att intervjun har ett fokus, dvs. 

att den är strukturerad, att den handlar om ett tema. (Trost 2010, s.43). 

4.1 Undersökningsmetod 

Eftersom vi är intresserade av ämnesintegration och vilka möjligheter vi har att 

arbeta med den i framtiden, så valde vi att göra en kvalitativ undersökning i 

form av ett fåtal intervjuer för att kunna gå mer på djupet med varje 

respondent.  

 

En variant på det kvalitativa angreppssättet är fenomenografin. Forskaren 

arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna 

beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. Efter att ha 

transkriberat intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg: 1) 

bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter 

och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 3) kategorisera uppfattningar i 

beskrivningskategorier, samt; 4) studera den underliggande strukturen i 

kategorisystemet. (.Patel & Davidson 2011, s33) 

 

Som grund har vi använt en intervjuguide med ett antal fasta frågor som sedan 

kompletteras med följdfrågor beroende på hur intervjun utvecklat sig. Därför 

kan vi påstå att intervjuerna haft en halvstrukturerad form. Samtliga intervjuer 

har skett med hjälp av bandspelare. 
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4.2 Urval 

I undersökningen har vi intervjuad åtta gymnasielärare som undervisar i 

karaktärsämnen på olika gymnasieskolor. Vi har försökt att ha en viss bredd på 

respondenternas bakgrund. Att täcka in alla tänkbara varianter är en omöjlighet 

inom ramen av den tid som står till förfogande. Alla lärarna är behöriga och har 

vidareanställning. Fem arbetar på kommunala skolor och tre på friskolor. Sex är 

män och två är kvinnor. Två av de tillfrågade tackade nej till att medverka i 

undersökningen. 

 

Lärarna refereras i resultat- och diskussionsdelen som R1, R2 och så vidare 

 

Respondent 1 (R1) - Man , 51 år - behörig - tillsvidareanställd på en 

kommunal skola - arbetat 21 år som lärare inom fordonsprogrammet - arbetat 

10 år inom branschen. 

Respondent 2 (R2) - Man,  behörig - tillsvidareanställd på en kommunal skola 

- arbetat 9 år som lärare inom fordonsprogrammet - arbetat 18 år inom 

branschen. 

Respondent 3 (R3) - Man, 67 år - behörig - tillsvidareanställd på en 

kommunal skola - arbetat 26 år som lärare inom fordonsprogrammet - arbetat 

20 år inom branschen. 

Respondent 4 (R4) - Man, 53 år - behörig - tillsvidareanställd på en kommunal 

skola - arbetat 25 år som lärare inom fordonsprogrammet - arbetat 8 år inom 

branschen. 

Respondent 5 (R5) - Man, 50 år - behörig - tillsvidareanställd på en 

kommunal skola - arbetat 23 år som lärare inom fordonsprogrammet - arbetat 

10 år inom branschen. 

Respondent 6 (R6) - Man, 51 år - behörig - tillsvidareanställd på en friskola - 

arbetat 4 år som lärare inom mediaprogrammet - arbetat 20 år inom branschen. 
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Respondent 7 (R7) - Kvinna, 33 år - behörig - tillsvidareanställd på en friskola 

- arbetat 3 år som lärare inom mediaprogrammet - arbetat 4 år inom branschen. 

Respondent 8 (R8) - Kvinna - 31 år - behörig - tillsvidareanställd på en 

friskola - arbetat 7 år som lärare samt 1 år som biträdande rektor - arbetat 0 år 

inom branschen. 

4.3 Genomförande av undersökning 

Intervjuformen som användes är halvstrukturerad, vilket innebär att endast 

några få förutbestämda frågor inom det aktuella ämnet var givna på förhand. 

Detta för att inte tappa den röda tråden under intervjuerna, det gav nämligen 

möjlighet till att anpassa följdfrågorna efter respondenterna. Vi valde att 

använde oss av följande frågor: 

• Vilka ämnen undervisar du i? 

• Kan du beskriva hur en arbetsdag ser ut? 

• Vilken erfarenhet har du av ämnesintegrerad undervisning?  

• Hur ser du på ämnesintegrerad undervisning? 

• Finns det fördelar/nackdelar med ämnesintegrerad 
undervisning? 

• Har jobbet förändrats efter att du började jobba 
ämnesintegrerat? (på vilket sätt?) 

• På vilket sätt skulle du vilja arbeta med ämnesintegrering i 
framtiden? 

 

4.4 Etiska överväganden 

Innan intervjun, presenterar vi dels för respondenten vårt syfte med 

undersökningen och hur vi behandlar datamaterialet.  Allt insamlat material 

från respondenter kommer att behandlas konfidentiellt och kodas in med andra 
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namnbeteckningar. Det betyder att ingen annan än vi som för intervjuerna vet 

vilka individer som har deltagit. 

4.5 Databearbetning 

Den första bearbetningen och analysen sker när vi lyssnar igenom och skriver 

ut intervjuerna. Intervjuerna spelas in och skrivs ut ordagrant. Vi har sedan läst 

varandras intervjuer och diskuterat innehållet för att finna likheter och 

olikheter, och hur vi tolkar det som sägs. Utgångspunkten för diskussionen har 

varit syftet med undersökningen och samtliga frågeställningar. 
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5. Resultat 
 

5.1 Resultat av frågeställning om möjligheter 

5.1.1 Sammanhang 

I intervjuerna kom det fram att klar majoritet av respondenterna anser att 

ämnesintegrerad undervisning resulterar i att eleverna får större förståelse i hur 

ämnena hänger ihop.  Sex av åtta lärare anser att denna undervisningsform 

skapar en helhet med utbildningen. Flera av respondenterna poängterade att 

eleverna har svårt med att se hur kärn- och karaktärsämnena hänger ihop och 

att det ofta resulterar i bristande intresse för kärnämnena. 

 

R2: “ Fördel är ju att det skapar en helhet med utbildningen. Jag blir ju liksom inte bara en 

lastbilschaufför eller jag blir ju inte bara en personbilsmek eller lastbilsmek, för en mek eller 

förare måste även kunna räkna, kunna läsa, kunna skriva, kunna bete sig på ett socialt 

sätt. För du representerar företaget som ett ansikte utåt. Och gör du bort dig så skämmer du 

ut hela företaget. För kunden ser inte dig utan han ser företagets namn.” 

 

Hälften av respondenterna ansåg att en av effekterna med ämnesintegrerad 

undervisning är att eleverna får djupare kunskap inom de olika ämnena 

eftersom de såg sammanhanget på ett bredare sätt med ämnesintegrering. 

Vikten av att även kärnämnena var viktiga blev tydligare. 

 

R8: “Det blir både ett bredare perspektiv, ett djupare perspektiv och i slutet en rikare 

kunskap på något sätt.” 
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5.1.2 Motivation 

Några respondenter nämner att eleverna inte läser yrkesutbildningar pga. 

kärnämnena utan är bara intresserad av karaktärsämnena. Enligt några 

respondenter kan ämnesintegrerad undervisning resultera i att eleverna får ökad 

motivation som kan resultera i att de lättare kan ta till sig kunskap. Eleverna blir 

dessutom på ett tidigare stadie introducerade i verkligheten och inser att 

svenska och engelska inte bara är tråkiga böcker utan att det är något som de 

behöver i sitt framtida yrke.Två av respondenterna säger att när det gäller 

transport elever så inser de även att matematik är viktigt för dem att kunna då 

de får konkreta praktiska exempel hur de ska räkna ut vikter och lastutrymme. 

De måste veta hur mycket last de kan ta med i lastbilen både när det gäller 

utrymme och vikt.  

Enligt flera respondenter gör i ämnesintegreringen att motivationen ökar i och 

med insikten av behovet att även lära sig kärnämnen för att klara sitt framtida 

yrke.  

 

R6: “Man läser och man skriver och på det sättet är det liksom två funktioner i hjärnan som arbetar 

med samma material och då sätter det sig bättre. Så jag tror att kunskap sätter sig bättre med 

ämnesöverskridande” 

 

“Men ämnesintegrering kan innebära väldigt mycket. Det kan vara den enkla varianten där man t. 

ex.  har ett viss moment i svenskan och genom att jobba med det i medieproduktionen , som t.ex. göra 

något grafiskt där men texterna i svenskan och resultatet blir kanske en folder. Så arbetar eleven på 

svenska lektionen med att skriva artikeln och med grafiska designen på lektionen i medieproduktion.  

Den här varianten handlar mer om att två lärare samkör på något sätt som kan påverka positivt 

motivationen hos eleverna.” 

 

“Jag tror det man vinner är förmodligen ökad motivation hos eleverna och att man tar till sig 

kunskaper på ett annat sätt genom att ha roligt” 
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5.1.3.  Legitimera kärnämnet  

Flertalet respondenter tycker att ämnesintegration inte gav någon konkret 

tidsvinst då tiden alltid är satt till visst många minuter. Vinsten ligger därmot i 

en djupare och bredare utbildning med mera motiverade elever. Enligt dem 

ligger vinsten även i att kärnämneslärarna får större respekt och ökad acceptans 

av eleverna när de samarbetade med karaktärsämneslärarna.  

 

R4 “Jag tror det är lättare för kärnämnet att få en acceptans på nåt sätt att det är lättare att 

vara kärnämneslärare om man har ett genuint stöd från karaktärsämnesläraren på nåt sätt. 

Det blir ju ömsesidigt i och för sig då men jag tror att de har det svårare som är 

kärnämneslärare då att få det vederhäftigt då. Man stöttar det på nåt sätt så att eleverna gör 

det lättare för läraren att vara lärare så att säga. “ 

 
Respondenterna tycker även att kärnämnena tjänar på denna 

undervisningsmodell. Som en utav respondenterna uttryckte det: 

 

R8: “Det blir en skjuts för kärnämnena för eleverna läser inte på skolan för kärnämnenas 

skull och man är väl väldigt naiv om man tror det.  Men via ämnesintegrationen kan dom få 

upp ögonen för hur tex svenskan är.” 

 

Ett par av respondenterna tycker att samarbete över gränserna med 

kärnämneslärarna är utvecklande, givande och effektivt. 

 

R6: “Jag tror att vi lärare vill jobba med ämnesintegrering för vi ser väldigt mycket 

fördelarna och det är utvecklande för oss själva att jobba på det här sättet och få se hur andra 

gör. “ 

 

R8: “Det är ett väldigt effektivt sätt att arbeta på, tydligt, konkret, effektivt.” 
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5.2. Resultat av frågeställning om nackdelar 

 

5.2.1 Tidsbrist 

Majoriteten av respondenterna tyckte att bristen på tid för planering var ett 

stort hinder. Enligt några kunde tjänstefördelningen och tiden i den utgöra ett 

hinder då de ansåg att de inte skulle hinna med planering med andra lärare för 

att få till ämnesintegreringen.  

 

R5: “Ja det är väl systemet i skolan man har ju de här tjänstefördelningarna, det är så snäva 

ramar man ska göra sina timmar och sen ska man inte göra nånting över det. Det är ju 

ganska snävt system. En del utnyttjar det till bristningsgränsen och en del är ju rätt så 

flexibla och vi har försökt att vara lite flexibla. Men alla måste ju vara flexibla om det ska 

funka, det går ju inte att en del räknar snävt ex antal timmar och sen en del är flexibla då 

blir det väldigt snett. “ 

 

Ett par respondenter tyckte att det faktum att de inte satt i samma lokaler 

gjorde att de inte kunde ha samma kontakt som om de hade haft kontoren nära 

varandra. Detta gjorde att den spontana kommunikationen inte skedde i den 

grad som de hade önskat. 

 

Dessutom kunde de se hinder i möjligheten att synkronsera tiden och platsen 

för samarbete med de andra lärarna då kärnämneslärarna hade andra klasser vid 

tidpunkten för deras planeringstid. Schemat för planeringen av 

ämnesintegrering mellan lärarna var svårt att få ihop .  

 

 



 
 

20 

Ásgeir H. Pálsson och Josephine Söderlund 

R2 “Skulle man få ihop det att alla som undervisar på programmet kunde träffas samtidigt 

i samma lokal då kan man tjäna tid. För nu blir det att jag ska fråga vad de kom fram till 

och vad kom ni fram till där borta och sen ska det pusslas ihop till nånting som inte fungerar 

i verkligheten för då har de bokat in nånting annat på den tiden och den platsen. Så just den 

biten tar ju mycket tid. Man lägger mycket energi på sånt. Som man inte skulle behöva göra 

egentligen. Om det kunde planerats och styrts upp från början.“ 

 

En av respondenterna ansåg att allt påstående om tidsbrist är trams och 

undanflykt från lärarnas sida. Det går snabbt att skicka ett mail eller slå en 

signal i telefonen om en idé skulle infinna sig.  

 

R8: “För mig har det aldrig varit frågan om tid, att det måste finnas mycket tid till 

planering. Jag måste inte planera i veckor så känns det inte. Det är ofta i dom samtalen som 

man kommer på vilka möjligheter finns och resulterar i att man hittar ett projekt. Men det 

är väl så jag fungerar överhuvudtaget jag är inte i behov av långa sträckor. Det värsta är att 

det går åt helvete och då har man lärt sig något i alla fall.” 

5.2.2 Motstånd 

Två respondenter har mött motstånd från kärnämneslärare när de vill öka 

ämnesintegreringen i undervisningen. Det är i första hand matematiklärare som 

inte är så intresserad av ett samarbete. De har svårt att lämna sitt klassrum och 

komma dit där undervisningen av yrkesämnena sker. 

 

R2: “Men de måste våga släppa katedern och komma ner till oss och det gör de inte så där 

har vi stora problem.” 

 

“Vi försöker få ämnesintegrering även med matte men det är som att köra huvet i väggen. 

Dom påstår att de är så hårt styrda utav nationella provet så det styr deras liv helt och 

hållet.” 
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“När de står där uppe och håller i katedern så får de ingen bild på våran verksamhet,vilket 

är tråkigt. “ 

 

“För nu blir det att jag ska fråga vad de kom fram till och vad kom ni fram till där borta 

och sen ska det pusslas ihop till nånting som inte fungerar i verkligheten för då har de bokat 

in nånting annat på den tiden och den platsen. “ 

 

Någon respondent upplever att kärnämneslärare lämnar över mycket av 

ansvaret till karaktärsämnesläraren när undervisningen ska ske i verkstaden 

vilket upplevs som en brist på ansvar från kärnämnesläraren. 

 

R4: “Det var ju vissa som tog ett  ansvar då för det man höll på med och vissa som tog det 

som en chans att man var ändå så många så då kan jag göra nåt annat osv. och inte drog sitt 

strå till stacken. Och det är ju den risken det kan bli då om man inte styr upp och talar om 

hur det ska vara. För lite engagemang från vissa då.” 

 

“Vi hade NV- elever här och körde vissa grejor för att det skulle bli verklighetsanpassat för 

dom då, det var ett sätt att utnyttja oss från de lärarna som stack , det var ju liksom inget 

utbyte. Utan att det var att vi gjorde jobbet åt dom, då känns det liksom god dag yxskaft 

liksom då. Så det kändes inte som det var verksamt, då kan vi hitta på nåt annat för om vi 

ska göra jobbet åt dom och göra det roligare för eleverna så kan vi få timmar för det för det 

var ju liksom på sidan om på vår planeringstid som vi fick göra det. Vi bara gav och fick 

inget tillbaka. “ 

5.2.3 Ledning 

Några respondenter upplever att det finns en klyfta mellan ledning och 

yrkeslärare. Rektorer och ledningsgruppen har inte insyn i undervisningen på 
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yrkesprogrammet vilket leder till brist på förståelse för deras undervisning och 

vad som behövs för att ämnesintegrering ska fungera.  

 

R2: “Det finns ingen rektor hos oss som har nån insikt i vad yrkesprogrammen och vad de 

håller på med egentligen. Utan vi lever som ett eget liv kan jag tycka. Utan oftast så är ju en 

rektor en person som har en akademisk bakgrund, och dom personer som har en akademisk 

bakgrund som även har jobbat ute i ett yrke är få.” 

 

Flertalet upplever också att de får oklara direktiv från ledningen om hur 

ämnesintegreringen ska fungera. Detta kan enligt respondenterna bero på att 

ledningen har en gammal syn på undervisning där de lever kvar i en tro att alla 

25 elever sitter ner i ett klassrum och läser samma bok samtidigt, vilket inte 

stämmer överrens med dagens utbildning på ett yrkesprogram. 

 

R2:”Så funkar det inte på ett yrkesprogram. Och det är ytterst sällan, sen 2003 så har en 

rektor vart nere en halvdag på ett besök hos mig i verkstan. “ 

 

R7: “Jag vet inte hur ledningen tycker men det känns som det finns andra saker som 

prioriteras. Vi får ingen tid till att sitta ner, spåna, diskutera.” 

 

5.3. Resultat av frågeställning om förslag till förbättring 

och utveckling 

5.3.1 Arbetslag  

Flertalet respondenter är överens om att samarbetet skulle fungera bättre om 

arbetslag bildades där alla lärare som undervisar klassen ingår i samma 

arbetslag. De anser också att ett samarbete skulle underlättas om 
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kärnämneslärare och karaktärsämneslärare hade samma eller nära angränsande 

arbetslokaler/kontor. 

 

R2: “Kunde man ha det som arbetslag där alla lärarna ingick, dom är bara nere hos oss då 

tror jag det vore lättare.” 

 

5.3.2 Schema 

Ett par respondenter anser att ett öppnare schema skulle ge bättre 

förutsättningar för ett samarbete. Tid till gemensam planering måste finnas i 

schemat. Någon respondent tyckte att man skulle ha ett schema utan lektioner 

där lärare själva får planera vad som ska göras på lektionerna. Att man ska 

jobba modigt, delge sina ideer, samarbete måste prioriteras. 

 

R6 “Ska man skapa tid så måste det finnas tid i schemat och då måste man tänka på 

lärartäthet. Ämnesintegrationen planeras inte av enskild lärare, den planeras av alla och då 

måste finnas tid för samarbetsmöten och liknande. Diskussioner och planering måste leda till 

något, det ska inte bara hamna på papper och en pärm.” 

 

En respondent stack ut lite mer än de andra och tyckte att lärarna skulle vara 

modigare och kanske riva schemat för att skapa sitt eget schema där de kan 

jobba betydligt friare och öka graden av ämnesintegrering.  

 

R8: “Våga riva schemat och inte vara fyrkantiga. Jobba modigt!” 
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5.3.3 Bättre engagemang från ledningen 

Hälften av respondenterna anser att en bättre insikt och engagemang från 

ledningen skulle främja ämnesintegreringen mellan lärare. Ledningen behöver 

vara mera insatt i hur undervisningen går till och vad det finns för behov från 

lärare för att kunna genomföra den. De menar också att det är ledningen som 

sätter förutsättningarna med hjälp av hur de placerar lärarna, om det får sitta i 

arbetslag eller om kärnämnes lärare och yrkeslärare sitter åtskilda vilket har stor 

betydelse. Det är även ledningen som sätter schemat och kan påverka den 

delen också.  

 

R6: “Det måste finnas ett intresse uppifrån för att skapa förutsättningar och möjligheter för 

att utveckla det. det finns tid men skolan måste bli bättre på att prioritera.” 

 

5.3.4 Kommunicera 

En respondent såg endast lösningar när det gäller ämnesintegrering. Det 

handlar om att kommunicera med sina kollegor och att delge sina idéer. Mail är 

ett bra sätt att snabbt kunna skicka iväg en tanke om man inte har sina kollegor 

i närheten just för tillfället. 

 

R8: “Att man pratar om det, skickar ett mail: nu gör jag så här, är det någon som vill 

haka på, nu sitter jag och planerar min lektion och jobbar med det här, är det något som 

passar er?. Det är så enkelt, Det är lättare än många tror, så “ 

 

“Jag kan hur lätt som helst hitta och planera ett ämnesintegrerat projekt, det är ett mail bort 

eller några steg. När jag tänker själv att jag inte har ämnesintegrerat projekt för jag har för 

lite tid, så tror jag det är något som man ursäktar sig med men vist fasan kan man få tid för 

det, man får väl ta sig tid för det. “ 
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“Jag skulle vilja ha mer djärva projekt. Jag skulle vilja att vi gick ut och strök alla lektioner 

denna månaden, eller veckan och så bara kör vi och jobbar med det här projektet.” 
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6. Diskussion 
 

6.1. Resultatdiskussion 

De flesta av respondenterna ser stora möjligheter med ämnesintegrerad 

undervisning. De lyfter fram att utbildningen får ett större djup och att eleverna 

får bredare kunskaper med större förståelse. Respondenterna ser också att 

eleverna blir mera motiverade och att deras respekt för kärnämneslärarna ökar. 

Det här stämmer överens med det som Rudhe och Andersson kommer fram 

till i sina skrifter. Båda menar att ämnesintegrering skapar en helhet där 

eleverna får ökad motivation för kärnämnena.  

 

En klar majoritet av respondenterna anser att största fördelen med 

ämnesintegrering är den helhetssyn som eleverna får vilket leder till en ökad 

motivation, speciellt för kärnämnena. Denna tanke om helhetssyn finner vi 

även att Rudhe (1996) behandlar i sin bok.  

“Rudhe, (1996) ”Att skapa en helhet av karaktärsämnen och kärnämnen är ett 

sätt att motivera eleverna för kärnämnena.(Rudhe, 1996, s.25)” 

 

Några respondenter påpekar att eleverna har valt att läsa ett yrkesprogram på 

grund av intresset för karaktärsämnena och har låg motivation för kärnämnena. 

Därför kan det vara viktigt att göra kärnämnena så intressanta som möjligt och 

där kan ämnesintegreringen vara ett viktigt verktyg. Eleverna får jobba med 

kärnämnen i karaktären och får på det sättet större förståelse för vikten av att 

kunna även dessa. De får en helhetssyn som de inte kan få om ämnena är 

separerade. 
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Ämnesintegreringen ger eleverna en större inblick i hur det fungerar i 

verkligheten, att t.ex. engelska och svenska behövs i det dagliga arbetet och är 

inte bara tråkiga böcker som de ska läsa på lektionerna.  

 

Även skolverket lägger stor vikt vid helhetssyn och ämnesintegrering i 

gymnasieskolans reform 2011 där utbildningsdepartementet skriver följande:  

 

“Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang.(SKOLFS 2011:144 

s.8)”  

 

Denna syn delas även av några framstående pedagoger så som John Dewey och 

Ellen Key. Kroksmark skriver t.ex. .” Handling och tänkande är två 

komponenter som alltid hör samman hos Dewey”  Där menar han att 

sammanhanget är en viktig komponent i elevens lärande och att den behöver få 

möjlighet att pröva sig fram för att utveckla sina kunskaper. 

 

Ellen lyfter fram att om lärarna hjälper varandra genom att fläta in varandras 

ämnen så kommer detta att resultera i elever får “mera fyllighet i sitt vetande”. 

 

Resultaten visar att åsikterna hos majoriteten av respondenterna återspeglar en 

positiv syn på ämnesintegrering. 

 

De flesta respondenterna är i grunden väldigt positiva till ämnesintegrering, 

men de upplever det inte hindersfritt. De upplever att det största hindret är att 

de inte alltid får stöd och hjälp av ledningen för att underlätta samarbetet 

mellan lärarna. Schemastruktur och tid för planering verkar vara svårt att få till. 

Oftast får lärarna själva hitta luckorna i planeringstiden för att kunna samarbeta 

med de andra lärarna. Respondenterna önskar att ledningen skulle ha större 

insikt och förståelse för deras arbete. En av respondenterna ansåg att 
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anledningen till att ledningen inte hade mera engagemang i detta var att de har 

en gammal syn på undervisning där de tänker sig att undervisningen sker i ett 

klassrum med 25 elever som läser samma bok samtidigt.  

 

Berggren & Bergman (2007)  belyser i sin C-uppsats att det ställs didaktiska 

krav både på lärarna och skolans ledning. Ledningen måste se till att den 

organisatoriska planeringen fungerar och att lärarna har tid för gemensam 

planering för att få till ett samarbete över ämnesgränserna. 

 

Även Rudhe tar upp planeringstiden som ett problem för lärarna när det gäller 

ämnesintegrering. 

”Det stora problemet är bristen på tid: för gemensam planering och för gemensamt arbete i 

klasserna” (Rudhe, 1996, s. 13). 

 

Flera av de karaktärsämneslärare som vi har intervjuat tycker att de möter ett 

stort motstånd av kärnämneslärarna när de vill använda sig av 

ämnesintegrering. Särskilt när det gäller matematiklärare. De menar att  det är 

först och främst förekommande på större skolor där det ofta är långt mellan 

lärarnas arbetsrum vilket gör det svårare för spontana möten. Särskilt svårt 

upplever de fordonslärare som vi intervjuat då deras verkstad ofta ligger flera 

hundra meter från skolans huvudbyggnad. De menar att kärnämneslärarna 

känner sig obekväma att lägga sin undervisning i verkstadslokalerna där de inte 

är riktigt hemma. De känner sig tryggare bakom katedern i klassrummet. De 

anser att detta kan resultera i en vi/dem känsla på berörda skolor. 

 

Detta kommer även Berggren och Bergman fram till i sin uppsats, infärgningen 

kan inte bara ske när det gäller att integrera ämnena. Även den organisatoriska 

planeringen måste förändras samtidigt så att det underlättar för lärarna i sin 

planering. 
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En respondent upplever att kärnämneslärare lägger över ansvaret på 

karaktärsämnesläraren de gånger som den ämnesintegrerade undervisningen 

ska ske i verkstaden. Samma respondent upplever också att när 

ämnesintegrering ska ske är det bara vissa som tar ansvar medan andra ser detta 

som en chans att göra annat och därför inte drar sitt strå till stacken. 

 

Att ämnesintegrering kan utvecklas och förbättras var de flesta respondenter 

överens om. Gemensamma eller närliggande arbetsrum för både 

kärnämneslärare och karaktärsämneslärare stod högt på önskelistan. För att det 

ska vara genomförbart måste ledningen tänka om var de olika lärarna blir 

placerade redan från början av läsåret. Detta bör tänkas på redan då nya skolor 

byggs så att inte situationen med att t.ex. verkstäder och transportutbildningens 

lokaler ligger flera hundra meter från övriga skolbyggnader.     

 

Att både kärnämneslärare och karaktärsämneslärare skulle ingå i ett gemensamt 

arbetslag är ett annat önskemål.  Detta skulle underlätta deras samarbete och 

möjligheterna till ämnesintegrering skulle bli  väsentligt mycket bättre. 

Spontana möten och bollande av idéer skulle bli lättare att genomföra.  

 

Respondenterna upplever schemana för låsta. Ett öppnare schema och 

gemensam planering är också faktorer som skulle göra samarbetet  betydligt 

lättare. Det finns redan idag skolor där lektionerna ligger i block. Där står det 

till exempel fordonskunskap/matematik en hel förmiddag och så får lärarna 

själva förfoga över den tiden som de själva tycker passar bäst för tillfället. Detta 

förutsätter dock att lärarna sitter nära varandra och har bra kommunikation 

sinsemellan.  

 

På en utav respondenternas arbetsplats har man satt av alla onsdags 

eftermiddagar för möten och planering i arbetslagsgrupper. Där får till exempel 

alla lärare som jobbar med eleverna i årskurs ett en chans till att planera 



 
 

30 

Ásgeir H. Pálsson och Josephine Söderlund 

ämnesintegrerad undervisning i stort och smått. 

 

Flera av respondenterna uttrycker i intervjuerna att detta sätt att arbeta på är 

något som de önskar.  

 

En utav respondenterna avvek betydligt i sina åsikter om ämnesintegrationen. 

Den tycker att lärarna har redan tillräckligt med tid för att planera 

ämnesintegrerad undervisning. Det krävs inte långa möten och samtal för att 

planera och genomföra, det handlar bara om att lyfta luren eller skicka e-post. 

 

Denna respondent arbetar också som biträdande rektor på sin skola och det 

väcker frågan om i vilken roll den svarade på frågorna. Var det i rollen som 

lärare eller rollen som biträdande rektor?  

 

“En respondent såg endast lösningar när det gäller ämnesintegrering. Det 

handlar om att kommunicera med sina kollegor och att delge sina idéer. Mail är 

ett bra sätt att snabbt kunna skicka iväg en tanke om man inte har sina kollegor 

i närheten just för tillfället.” 

 

“Jag kan hur lätt som helst hitta och planera ett ämnesintegrerat projekt, det är ett mail bort 

eller några steg. När jag tänker själv att jag inte har ämnesintegrerat projekt för jag har för 

lite tid, så tror jag det är något som man ursäktar sig med men vist fasan kan man få tid för 

det, man får väl ta sig tid för det. “ 

6.2. Egna reflektioner 

Det är intressant när man gör ett sådant här arbete. Vi har under de senaste två 

åren då vi har läst lärarutbildningen samarbetat med flera projekt och vi har på 

något sätt fått tankarna att komplettera varandra. Ibland behöver bara den ena 

säga två ord så fyller den andre i precis vad den förste tänkte. Detta har under 

våra timmar på Skype underlättat oerhört de gånger vi kört fast i våra tankar.  
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Att det fungerar så bra för oss att arbeta tillsammans på distans underlättar 

arbetet med ett projekt i denna omfattning. Många har timmarna varit då vi 

suttit framför datorn och diskuterat fram och tillbaka de resultat vi har fått 

fram i undersökningen.  

 

Vi upplever att det finns en stor klyfta mellan ledning och lärare när det gäller 

hur tankar om undervisningen ska styra arbetet. Erfarenheter som vi har med 

oss från vårt arbete är att ledningen gärna bara vill lösa schematiska problem 

utifrån ekonomiska förutsättningar och inte alltid med eleven i centrum. Vi fick 

det bekräftat i undersökningen att andra lärare har liknande erfarenheter. 

Upplevelserna om att ledningen inte alltid lever i samma verklighet som lärarna 

har genomsyrat våra intervjuer. De har ofta en gammaldags syn på 

undervisningen där de ser undervisningen i separata delar och inte som en 

helhet. Detta att de ser lektionerna som de såg ut förut i ett klassrum med 

katederundervisning får konsekvensen att förståelsen för gemensamma 

planeringar och tätare kontakt mellan lärarna inte prioriteras.  

 

Ämnesintegration planeras inte av enskilda lärare. Det måste få en uppstyrning 

redan när schemat planeras så att det finns tid till sammarbetsmöten och 

liknande. Även segregationen mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare 

måste överbyggas med hjälp av till exempel blandade arbetslag och att 

kontoren ligger i anslutning till varandra alternativt att karaktär och 

kärnämneslärare delar på samma kontor. Allt detta för att spontana 

idédiskussioner ska kunna förekomma.  

Lärarna är inte helt problemfria. Vi har när vi gjort denna undersökning stött 

på lärare som har varit väldigt inrutade på sitt egna arbete och inte kunnat se 

vinsten i att lägga lite extra tid på ämnesintegrerad planering utan att de måste 

få extra ersättning i form att komp tid eller pengar för att kunna genomföra 
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den. Vi själva upplever däremot att på våra arbetsplatser så har inte detta 

problem funnits. Där har vi tagit den tid det behövs till planeringen även om 

det skulle innebära en timme extra arbete för att få ihop en bra undervisning 

och samarbete. 

Man kan egentligen tycka att detta borde vara en facklig fråga. Vi lärare borde 

kunna få övertidsersättning om vi skulle behöva dra över vår tid, men detta är 

inte kutym inom skolans värld. 

6.3. Fortsatt forskning 

Under våra timmar med detta arbete har det väckts ett intresse för att ta reda 

på mera om ämnesintegrerad undervisning och vilka åsikter som skolans övriga 

personal har om ämnet.  

Ett förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka vilka åsikter 

som rektorer har när det gäller ämnesintegrerad undervisning.  

Svaren av en av respondenterna som arbetade både som biträdande rektor och 

som lärare var att det inte fanns några som helst problem med 

ämnesintegrering. Är det ett synsätt som rektorer och biträdande rektorer delar 

eller är det bara i detta enskilda fall då respondenten arbetar även som lärare? 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Bilaga 2 Följebrev



  

BILAGA 1 (antal sidor: 1) 

 

Intervjufrågor 

 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Kan du beskriva hur en arbetsdag ser ut? 

Vilken erfarenhet har du av ämnesintegrerad undervisning?  

Hur ser du på ämnesintegrerad undervisning? 

Finns det fördelar/nackdelar med ämnesintegrerad undervisning? 

Har jobbet förändrats efter att du började jobba ämnesintegrerat? (på vilket 
sätt?) 

På vilket sätt skulle du vilja arbeta med ämnesintegrering i framtiden? 



  

BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

Följebrev till intervju om karaktärsämneslärares 

åsikter om ämnesintegrering. 

Hej! 

 
Vi, Josephine Söderlund och Asgeir Palsson, läser terminen 6 på 
lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu skriva vårt 
examensarbete vilket ska handla om karaktärsämneslärares åsikter om 
ämnesintegrering. Vi skulle vilja ställa några frågor till dig för att undersöka 
vilka åsikter karaktärsämneslärarna har om ämnesintegrering, vilka fördelar, 
nackdelar och utvecklings- och förbättringsmöjligheter som finns med 
ämnesintegrering.  

Intervjun består av 7 frågor som eventuellt kommer att ge följdfrågor.  

 

Intervjun är helt frivillig och alla svaren behandlas konfidentiellt och 
avidentifieras i vår rapport. Du har rätt att när som helst under intervjun 
avbryta din medverkan om du känner att du inte längre vill delta. Du har även 
möjlighet om du skulle ångra dig efter intervjun att avbryta din medverkan 
genom att höra av dig till oss.  

Om du vill ta del av vår färdiga rapport är du välkommen att höra av dig så 
skickar vi den till dig. 

 

 

 

Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning 

Josephine Söderlund  

Asgeir Palsson 
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