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ABSTRAKT 
 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Metoden för studien består av att granska 
utvalda vetenskapligt granskade artiklar samt en doktorsavhandling, för att söka svar på 
studiens forskningsfrågor. Studiens syfte är att klargöra vad tidigare forskning inom 
området ämnesintegrering beskriver för verkningar på skolverksamhet, med en tolkning 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie undersöks vilka verkningar som 
beskrivs vid ämnesintegrerade arbetssätt, för såväl elevers kunskapskvaliteter som 
skolverksamheten. För att bringa ytterligare klarhet inom området undersöks även den 
efterfrågan som beskrivs för ett mer ämnesintegrerat arbetssätt från såväl samhället som 
skolverksamheten. I resultatdelen beskrivs metoder som använts vid ämnesintegrerande 
och ämnesöverskridande projekt i skolverksamhet. Det beskrivs även nackdelar och 
fördelar som beskrivs vid ämnesintegrerande arbeten i skolverksamheten. För att göra 
studiens resultatdel mer lättförstålig är denna tematiserad under rubriker inspirerade 
utifrån studiens syfte. 

 
Nyckelord: Ämnesintegrering, ämnesöverskridande, ämnesintegrerat arbetssätt, 
ämnesintegrerad undervisning, verklighetsförankrad undervisning, 
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1 INTRODUKTION 
 

Den svenska skolan är av tradition tydligt uppdelad i olika ämnen. Enligt Elisabeth 
Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Ragnar Olsson och Lars-Olof Valve (2006, s 41) har 
det historiskt sett funnits timplaner kopplade till skollagen i syfte till att ange hur 
många lärarledda timmar varje ämne får. Eleverna har i de flesta fall ett schema som 
tydligt anger var de ska vara och vilket ämne de ska ägna sig åt under denna tid. 
Erfarenheter från våra tidigare VFU- perioder talar för detta men även den utbildning 
som vi båda hittills har genomgått har främst försett oss med verktyg syftande till en 
ämnesspecifik undervisning. Med detta i åtanke menar vi att skolan är att anses som 
tydligt uppdelad i olika ämnen.  
 

Den verklighet som eleverna möter utanför skolan är inte på samma vis som i skolan 
uppdelad i olika ämnen. I olika situationer möter eleverna olika ämnen. Inte sällan 
behöver eleverna använda sig av förståelse av flera ämnen samtidigt för att bemästra 
en uppkommen situation. (Elmeroth m.fl. 2006) refererar till (SOU 1992:94, s 56.67) 
”Genom variation i erfarenheter lär man sig att använda tidigare lärdomar i nya 
sammanhang och att se likheter i olikheterna, liksom att vara uppmärksam på 
olikheter”. Som bilaga till denna studie har vi skapat en illustration av hur ett kort 
skeende bestående av en flicka som vaknar upp och går till affären kan innefatta 
kunskapskvaliteter efterfrågade i 14 skolämnen i den svenska högstadieskolan.  

 
Skolans uppgift har förklarats olika, vid olika tider och på olika vis av olika personer 
Elmeroth m.fl. (2006, s 13). Fortsatt skriver Elmeroth m.fl. (2006, s 13) att det finns 
tre personer som har haft stor påverkan på hur dagens skola är utformad och vilken 
funktion skolan syftar till att uppfylla i dagens samhälle. Dessa tre personer som 
Elmeroth m.fl. (2006, s 13) lyfter fram är Comenius (1592-1670), Rousseau (1712-
1778) och Dewey (1859-1952). Av dessa tre betonar John Dewey att skolans främsta 
uppgift är att träna samarbetsförmåga och att murarna mellan skolan och samhället 
rivs genom att skapa användbara kunskaper (Elmeroth m.fl. 2006, s 13). Dewey 
vidgade bildningsbegreppet genom att utveckla Comenius demokratiska tankegång 
så ”att bildning är något som berör varje enskild individ. Alla elever ska ha 
möjligheter att kunna utveckla sina speciella förutsättningar och tillämpa sina 
kunskaper på ett praktiskt sätt” (Elmeroth m.fl 2006, s 15). I uppdrag till utformandet 
av läroplanen 1969 ålades skolöverstyrelsen se till att innehåll och metoder skulle 
utvecklas i takt med aktuell forskning och i lag med samhällsutvecklingen Elmeroth 
m.fl. (2006, s 53). I denna uppsats försöker vi bland annat, med hjälp av tidigare 
forskning, utreda om ett ämnesintegrerat arbetssätt kan vara en väg till att skapa 
förmågor som ligger i linje med den pågående samhällsutvecklingen.   

 
Denna uppsatts handlar om ämnesintegrering och vilka verkningar detta har i 
undervisningssammanhang, och för skolverksamheter. Uppsatsen bygger på tidigare 
forskning och studier från utvalda artiklar genom systematisk sökning inom området 
ämnesintegrering.  
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För att denna studie ska bli begriplig behöver begreppet ämnesintegrering och dess 
användning klargöras. Vi ämnar använda oss av begreppet ämnesintegrering för att 
beskriva ett tillstånd, där undervisning i skolverksamhet är utformad så att två eller 
flera ämnen integreras med varandra.  
 
Samhället och det vardagliga livet är integrerat med flera ämnen som lärs ut i skolan. 
Relevansen i denna studie bygger på hur skolans utformning skiljer sig från 
samhället och vardagslivet. ”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden 
och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 
samhället” (Lgr11 skolverket 2011). Därav kommer denna studie undersöka 
verkningar som visats i den tidigare forskningen av ämnesintegrerad undervisning. 
Uppsatsen tar upp de aspekter som kan visas vara gynnande för skolverksamheten, 
samt det som visas ha en negativ påverkan på skolverksamheten. 
 

1.1 Begreppsdefinition 
 
Enligt NE betyder ordet ämnesintegration ”det att undervisning i besläktade ämnen 
samordnas för att ge ökade insikter etc.; ofta äv. med syftet att nedbringa den totala 
undervisningstiden”. 
 
Begreppet ämnesintegrering kan användas på flera olika sätt och tillämpas i 
undervisningssammanhang på olika vis. Detta är något som kommer redogöras i 
resultatdelen av uppsatsen, då de olika studierna som valts ut förklarar sin 
användning av begreppet. 
 
När vi talar om ett ämnesintegrerat arbetssätt kommer vi använda oss av följande 
begrepp: ämnesintegrering, ämnesöverskridande arbete, ämnesgemensamma teman, 
ämnesöverskridande teman, ämnesöverskridande projekt, ämnesintegrerande projekt. 
Dessa begrepp beskriver alla ett arbetsintegrerande arbetssätt men kan variera i 
formerna för detta arbete. De olika artiklar som vi har hämtat vår empiri ur kan även 
föredra att använda sig av olika begrepp för att beskriva samma fenomen. Med detta 
förtydligande syftar vi till att förbereda läsaren på den variation av dessa begrepp 
som förekommer i denna studie. 
 
Vi använder oss även av begreppet utomhusundervisning. Detta begrepp har till stor 
del blivit lidande av den översättning vi har gjort från ursprungsmaterialets outdoor 
learning. Med detta begrepp syftar vi dock på att beskriva ett sammanhang i skolan 
då undervisningen tar sin plats utanför den traditionella skolmiljön, med syfte att 
uppnå en ökad verklighetsförankring som kan bidra till elevers liv efter skoltiden. I 
fokus ligger applicering av kunskap från undervisning i olika ämnen för att eleverna 
ska se hur olika kunskaper kan hänga ihop och hur denna kunskap kan användas i 
praktiken. 
 
I denna uppsatts förekommer även begreppen vardagsanknytning, 
verklighetsförankring samt verklighetsanknytning. Dessa begrepp kan tyckas vara 
synonymer till varandra och är snarlika. I hur vi har använt oss av dessa begrepp 
ligger dock en skillnad. Med vardagsanknytning syftar vi till att beskriva en 
anknytning till elevernas dagliga vardag.  
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Verklighetsanknytning använder vi för att beskriva en anknytning till det liv och 
samhälle som eleverna kommer eller kan möta i framtiden. Verklighetsförankring 
använder vi för att beskriva hur kunskaper från olika skolämnen kan appliceras i 
situationer och företeelser som finns i samhället, verklighetsförankring är därmed 
mer situationsanpassad information eller kunskap än vad verklighetsanknytning 
syftar på.   
 

 1.2 Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en inledning där det valda ämnet beskrivs samt vilken relevans 
vi ser i att genomföra denna studie. I kapitel två anges syfte för studien samt 
problemformulering och vilka forskningsfrågor som vi söker svar på i studien. I det 
tredje kapitlet framförs den teori som används för att tolka det insamlade materialet i 
syfte att besvara forskningsfrågorna. Kapitel fyra beskriver metoder vid inhämtandet 
av det empiriska materialet för denna uppsats. Här anges även metoder för 
bearbetning av materialet samt etiska ställningstaganden. Detta kapitel avslutas av ett 
avsnitt där metoder för studien diskuteras. I kapitel fyra anges även det empiriska 
materialet som ligger till grund av denna studie med tillhörande beskrivning. I 
kapitel fem anges resultat hämtat ur det empiriska materialet. De rubriker som 
presenteras här syftar till att beskriva olika teman ur det empiriska materialet. Dessa 
teman ligger i linje med det syfte vi använder oss av för att klargöra vad tidigare 
forskning kring ämnesintegrering visar på. Den tematisering som görs i kapitel fem 
är med andra ord inte indelad efter forskningsfrågorna i denna uppsats. 
Läsanvisningar under samtliga rubriker i kapitel fem preciserar dock vilka 
forskningsfrågor som ämnas besvaras under rubriken, detta för att uppnå en större 
läsvänlighet. I det avslutande kapitlet förs en diskussion syftande till att besvara de 
tre forskningsfrågor som ställs till materialet. I detta kapitel appliceras de teoretiska 
utgångspunkter som anges i kapitel tre. I det avslutande kapitlet förs även en 
diskussion kring vilka pedagogiska implikationer vi anser att vi kan göra utifrån den 
genomförda studien. 



6 

 

2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 

2.1 Problemformulering 
Skolan är uppdelad i olika ämnen. I livet efter skolan, utanför skolan och i ett 
framtida yrkesliv behöver eleverna använda sig av flera ämnen integrerade med 
varandra, utifrån de förutsättningar ett uppkommet problem ger. På detta vis skiljer 
sig ofta skolans värld med övriga delar av samhället.  

2.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att klargöra vad tidigare forskning kring ämnesintegrering 
visat för verkningar på såväl kunskapskvaliteter, samt skolan som verksamhet.  
 

2.3 Forskningsfrågor 
1. Vilka verkningar har ämnesintegrering för elevernas 
kunskapskvaliteter och utvecklingsprocesser? 
2. Hur kan arbetet med ämnesintegrering utformas i skolverksamheten? 
3. Vilka verkningar har ämnesintegrering för skolverksamheten?   
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3 Teori 
 
Under denna rubrik redogörs det teoretiska perspektivet som används för tolkning av 
den insamlade empirin. Teorin appliceras senare på empirin i diskussionsavsnittet i 
denna uppsats. 

 
Denna studie behandlar hur ämnesintegrering påverkar samt hur den kan användas i 
skolverksamheter, utifrån de artiklar och avhandlingar som utgör empirin i 
uppsatsen. För att studien ska ge djup har det sociokulturella perspektivet använts för 
att införliva studien med inlärnings och utvecklingspsykologi. Anledningen till att 
det sociokulturella perspektivet används som teoretisk grund i denna uppsats är för 
att detta perspektiv har fokus på mötet mellan individ, omgivning och artefakter 
(Roger Säljlö 2000, s 22-23). Med artefakter menas de redskap som påverkar 
inlärningsprocessen och uppfattningen av omvärlden (Säljö 2000, s 19). Då denna 
studie handlar om ämnesintegrerings effekter i skolverksamheter så utgör det 
sociokulturella perspektivet en förståelse för individer och grupper och hur 
inlärningsprocessen påverkas av omgivningen.  

 
”Det sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att barnet föds in i 
en social värld som är utformad via historiska och kulturella 
processer och som har existerat före barnets födelse och kommer 
att bestå efter dess död”(Karsten Hundeide 2006, s 5).  

 

Med denna uppfattning som utgångspunkt innebär det sociokulturella perspektivet att 
det är omgivningen och mötet mellan individer som är i fokus under 
lärandeprocessen. Inlärning sker således i mötet mellan artefakter, omgivning och 
individer. Med detta förhållningssätt skiljer sig inte formen eller metoden av lärande, 
då kunskap förmedlas och tas in i mötet med den sociala konstruktionen. Säljö 
(2000, s 12) skriver att gåtan om den optimala inlärningsprocessen aldrig kommer att 
lösas. Inlärningsprocessen kan inte uppnå fullständighet genom en särskild metod 
eller viss teknik. Vidare menar Säljö (2000, s 12-13) att kunskaper som införskaffas 
under skolgången inte är begränsade förmågor vilka stannar i skomiljön, utan något 
som återkopplas i andra situationer efter skolgången. Inlärning är därmed inte 
begränsat till miljöer som har ett syfte med att förmedla kunskap (Säljö 2000, s 13). 
Säljö (2000, s 18) beskriver i en kort förklaring av begreppet sociokulturellt 
perspektiv på lärande, om att intresset för hur människor och grupper integrerar och 
använder sig av tillgängliga resurser är i fokus.  
 

Säljö (2000, s 19) hävdar att människans biologiska utveckling i stort sätt har stått 
still i flera tusentals år och att anledningen till den stora förändringen som skett inte 
bygger på ett ökat intellekt. Visst har individets utseende förändrats och åldern blivit 
betydligt högre, men detta grundas inte i att människan blivit smartare med åren. 
Säljö (2000, s 19) skriver vidare om att det är användningen av kunskapen inom 
kulturen som har förändrats. Förändringen i samhället förklaras inte genom ett högre 
intellekt utan snarare en annan användning av kunskap.  
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Verktyg eller artefakter av olika slag har samtidigt underlättat processen i hur 
människan använder sig av kunskap (Säljö 2000, s 19). Ett exempel på en artefakt är 
hur miniräknaren har underlättat människans sätt att räkna, då den fungerar som ett 
hjälpmedel till hur kunskapen används. Multiplaceringar som tidigare gjorts genom 
matematiska formler kan nu uträknas med hjälp av verktyg. Detta utgör ett större 
utrymme för individen att fokusera på att utveckla matematiska formler som kan 
uträknas genom miniräknaren, vilket gör det lättare att tillämpa det matematiska 
systemet.  
 

”Vi har således på ett smått häpnadsväckande sätt skapat en kultur 
som innehåller hjälpmedel som gör att vår förmåga att hantera 
omvärlden är väsentligt annorlunda den som våra förfäder hade 
eller ens kunde föreställa sig” (Säljö 2000, s 19).  

 
Det finns färdigheter eller kunskaper som elever ska uppnå i skolan, vilka kan skilja 
sig från ämne till ämne. Gemensamma drag inom kunskapskraven är att eleven ska 
kunna resonera och reflektera över orsak och verkan. Vare det rör sig om hur 
kroppen fungerar eller hur den påverkas av olika rörelsemönster, eller hur kemiska 
processer fungerar i naturen. För att ge ett konkret exempel på detta kommer ett 
utdrag från kunskapskraven som ska vara uppfyllda i årskurs 9 för betyget E i 
ämnena Historia och Fysik.  

 
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och 
till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, 
och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om 
källornas trovärdighet och relevans. (Lgr11 Skolverket 2011) 
kunskapskrav åk 9 för betyg E i ämnet Historia 

 
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då 
olika källor och för enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om informationens och källornas trovärdighet och 
relevans. (Lgr11 Skolverket 2011) kunskapskrav åk 9 för betyg E i 
ämnet Fysik 

 
I dessa båda ämnen finns det kunskapskrav om att tolka texter och underbygga 
resonemang om källors trovärdighet. Även om ämnena har gemensamma 
kunskapskrav inom området att använda sig av källor, så innebär det inte att 
kunskapen att tolka en texts trovärdighet automatiskt blir överförbar i andra ämnen. 
Förmågan att tolka en texts trovärdighet har en grund i kunskapen om textens 
ämnesområde. Hundeide (2006, s 117) skriver att färdigheter som är målriktade, 
vilka är anknutna till vardagen ofta är domänspecifika. Detta begrepp förklarar 
Hundeide (2006, s 117) ”med vilket menas att de inte utan vidare låter sig 
generaliseras till andra områden än de områden där de praktiseras”. Vidare beskriver 
Hundeide (2006, s 117) ett exempel om att en ornitolog inte automatiskt är en bra 
observatör för att fågelskådare är bra på att observera fåglar. 
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En förutsättning till att färdigheter utvecklas i vardagen, är att de är anknutna till 
målinriktad hypotesprövning (Hundeide 2006, s 117). Hypotesprövning innebär hur 
förmågan ställs på prov i förhållande till projektet eller aktiviteten som utförs. Som 
när en fågelskådare tillämpar observation av fåglar.  
 

Användningen av begreppet domänspecifik, kommer i denna uppsats att återkopplas 
till huruvida ämnesintegrerad undervisning kan bredda den domänspecifika 
begreppsramen. Detta med anledning att visa på resultat om vilka effekter 
ämnesintegrering har på elever utifrån den empiri som innefattas i studien.  

 
Säljö (2000, s 39) beskriver hur samhället har förändrats från bondesamhälle till ett 
industrisamhälle vilket därmed har förändrat användningen av kunskap. Vidare 
menar Säljö (2000, s 39) att användningen av kunskap i bondesamhället var mer 
allomfattande över flera områden, eftersom den kunskap som nyttjades i vardagen 
inte var lika övergripande som den är i dagens samhälle. Den stora skillnaden som 
utvecklingen av samhället fört med sig är graden av arbetsfördelning, vilket enligt 
Säljö (2000, s 39-40) grundar sig i hur den sociala och kulturella uppbyggnaden 
förändrats över tiden. I dagens samhälle efterfrågas specialutbildade människor då 
samhället blivit mer komplext på gott och ont (Säljö 2000, s 39). Det sociokulturella 
perspektivets syn på inlärningsprocessen grundar sig i att inlärning påverkas av hur 
resurser i omgivningen tillämpas och används i praktiken. ”Det abstrakta och det 
konkreta går hand i hand och de lever inte separata liv som de kan uppfattas göra i 
formell utbildning” (Säljö 2000, s 21-22).  

 
Säljö (2000, s 47) skriver om att det finns traditionella tankar och idéer som 
genomsyras inom verksamheter som har i syfte att förmedla kunskap, som 
skolverksamheten har. Dessa tankar och idéer finns inpräntade och har en påverkan 
på hur utformningen av undervisningen ska genomföras. Vidare menar Säljö (2000, 
s, 47) att lärandets natur inom skolverksamheten kan vara bestämd och oföränderlig. 
Vidare menar Säljö (2000, s 47) att varken personal eller elever på skolan behöver 
vara omedvetna om denna struktur. Det är föreställningar som växt fram med 
samhällsutvecklingen vilket inte ifrågasätts. Det kan vara skolans lokaler, utrustning 
och material som används i verksamheten vilket medför att andra alternativ ofta inte 
får genomslag. Säljö (2000, s, 47) skriver även att den ”institutionella traditionen för 
hur man kommunicerar definierar i stor utsträckning sin egen verklighet”. Det råder 
delade uppfattningar om att det inte finns några alternativa synsätt på undervisning 
och lärande, då det finns ett dominerande synsätt inom skolverksamheten (Säljö 
2000, s 48). Det finns en uppfattning om att läraren ska som har kunskap ska 
förmedla denna kunskap till eleverna, som inte har denna kunskap.  
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som tillämpats vid inhämtande av material, 
samt tematiseringen av det insamlade materialet. Det förs även en diskussion kring 
valda metoder samt etiskt förhållningssätt gentemot det insamlade materialet. Det 
valda materialet samt en databearbetningsmodell uppvisas i slutet av detta kapitel.  

4.1 Urval 
 
Under denna rubrik anges det vilka kriterier som använts för att avgöra 
vilket material som är relevant för att utgöra studiens empiri. 
 
Vi har vid inhämtande av material använt oss av en sexstegsmodell 
beskriven av Forsberg & Wengström (2008, s 90) enligt följande: 
 

Steg 1. Identifiera intresseområde och definiera sökord. 
 
Steg 2. Bestäm kriterier (tidsperiod och språk) för vilka studier som 
ska väljas. Begränsningar i urvalsprocessen kan göras efter 
publiceringsdatum eller efter språk. 
 
Steg 3. Genomför sökning i lämpliga databaser. 
 
Steg 4. Sök efter artiklar som inte är publicerade, för att få en ökad 
förståelse kring pågående forskning inom området. 
 
Steg 5. Välj artiklar med relevanta titlar och läs abstracten i dessa. 
Gör här ett första urval av relevanta källor. 
 
Steg 6. Läs artiklarna i dess helhet och genomför en 
kvalitetsvärdering. 

 
För att avgöra studiernas relevans förlitade vi oss på vad som stod beskrivet 
i studiernas abstrakt. En studies abstrakt syftar till att sammanfatta hela 
studien i en kortare text. Denna granskning ingick i vad Forsberg & 
Wengström (2008) nämner som steg 5 i urvalsprocessen vilket utgör ett 
första urval av artiklarnas relevans. De frågor vi ställde till det funna 
materialet som således utgjorde de kriterier vilka avgjorde relevansen för 
vår studie var följande: 
 

1. Behandlar studien ämnesintegrering som fenomen i anslutning till 
skolverksamhet. 

2. Behandlar studien former för ämnesintegrering i anslutning till 
skolverksamhet. 

3. Behandlar studien verkningar av ämnesintegrering i anslutning till 
skolverksamhet.  

 

För att ytterligare begränsa antalet artiklar för vår studie använde vi av vad Forsberg 
& Wengström (2008, s 141) kallar ett strategiskt urval. Vid detta förfarande görs en 
kvalitativ analys av materialet. Detta för att uppnå ett högt svarsvärde gentemot 
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studiens syfte och frågeställning, men även för att förvissa sig om en stor variation i 
svaren uppnås. Det har med andra ord varit av vikt för oss att finna studier som 
tydligt berör vårt valda ämne.  

Det har även varit av vikt att studierna använder sig av olika infallsvinklar och 
studieobjekt, såsom geografisk spridning, olika ålderskategorier samt olika 
frågeställningar etc. 
 
I det slutliga steget som beskrivs av Forsberg & Wengström (2008) rörande 
urvalsprocessen, läste vi igenom artiklarna i sin helhet för avgörandet av artiklarnas 
relevans för vår studie kopplade till frågeställningen. I detta steg sorterade vi bort 
ytterligare en källa och materialet består efter detta steg av 8 vetenskapligt granskade 
källor. 
 

4.2 Sökord och databasmotivering 
 
I följande avsnitt redogörs, samt motiveras vårt val av sökord samt val av databaser 
för vår sökning. Vi ämnar även beskriva vilka avgränsningar och vilket typ av urval 
vi har gjort för att säkerställa ett icke selektivt arbetsmaterial. En schematisk översikt 
för vår sökning samt frekvens av sökträffar följer senare i detta avsnitt för att ge en 
tydlig översikt, samt ge möjligheter att upprepa vår sökning på nytt och syftar 
således till att uppnå en hög reliabilitet1 Forsberg & Wengström (2008, s 111) 
  
Som utgångspunkt för vår sökning var det svenska begreppet ämnesintegrering. 
Enligt Forsberg & Wengström (2008, s 85) är det bra att utgå från sin frågeställning 
vid val av sökord. Eftersom uppsatsen syftar till att behandla ämnesintegrering blev 
detta ett naturligt val av sökord. Vid tillfället för vår slutgiltiga sökning använde vi 
oss av en ur personalen på Universitetsbiblioteket som hjälp och resurs. Enligt 
(Forsberg & Wengström 2008, s 80- 81) är det bra att ta hjälp av en bibliotekarie vid 
databassökning för att de känner till databasernas struktur. 

 

4.2.1 SwePub 
 
Den första sökningen vi genomförde syftade till att söka tillgängligt material som 
behandlade begreppet ämnesintegrering och som således förväntades bestå av 
material skrivet på svenska. Denna sökning genomfördes i SwePub som enligt 
Universitetsbibliotekets hemsida beskrivs som följer: 
 

                                                
 

 
 
1 ”Reliabilitet kan definieras som mätmetodens förmåga att vid upprepad mätning av ett konstant 
fenomen ge samma mätvärde, dvs. i vilken utsträckning resultatet blir desamma vid upprepade 
mätningar ” (Chritina Forsberg, Yvonne Wengström, 2008 s 111) 
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SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, 
avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten. Använd 
SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt 
forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar. 
Linnéuniversitetet, (Universitetsbiblioteket 2012) 
http://lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser#S 

 
Vi valde att använda oss av SwePub som sökmotor för att hitta studier 
genomförda inom det svenska skolsystemet. Detta för att lättare kunna 
relatera till exempelvis kursplaner men även egna erfarenhet inom det 
svenska skolsystemet. 
 
Sökordet vid detta tillfälle var ämnesintegre* där stjärnan som i denna 
kontext kallas för trunkering. Detta ger effekten att samtliga ord som 
innefattar ämnesintegre med olika varianter av ändelser blir sökbara. 
Exempelvis ämnesintegrering, ämnesintegrerad, ämnesintegreringar etc. 
Databasen presenterade efter detta 10 sökträffar. Dessa 10 sökträffar 
presenterades under rubriker i det vänstra fältet på sidan. Dessa rubriker 
beskrev vilken typ av artiklar som presenterade under, exempelvis 
doktorsavhandling, tidskriftsartikel, bokkapitel, etc.  
En av dessa 10 sökträffar bestod av en doktorsavhandling vilket utgör en 
garanti för att denna artikel har genomgått en vetenskaplig granskning. 
Denna doktorsavhandling utgör en del av empirin i vår uppsats och kommer 
närmare presenteras senare i detta kapitel. SwePub gav vidare möjlighet att i 
det vänstra fältet under Typ av innehåll klicka i refereegranskat. Genom att 
klicka på denna rubrik visades endast de artiklar som var vetenskapligt 
granskade. Att artiklarna har genomgått en vetenskaplig granskning är ett 
kriterium för att de ska få ingå i empirin i denna studie. Efter avgränsningen 
till refereegranskat föll doktorsavhandlingen bort från sökresultatet då den 
inte utgjorde en artikel. Kvar återstod 2 artiklar som båda utgör en del av 
denna uppsats empiri och kommer att presenteras närmare senare i detta 
kapitel. 
 

4.2.2 ERIC (Educational Resource Information Center) 
 
Vi valde att använda oss av denna databas då den har ett mycket omfattande 
innehåll av vetenskapligt granskade artiklar och avhandlingar, men även för 
dess effektiva sökverktyg. ERIC är enligt Universitetsbibliotekets hemsida 
beskrivet som: 
 

Referenser till utbildningsvetenskaplig litteratur från 1966 och 
framåt. Innehållet hämtas bl.a. från tidskrifter, konferenser, 
avhandlingar, myndighetsrapporter etc. Delar av materialet finns 
tillgängligt direkt i fulltext och genom vidarelänkning till 
universitetets tidskrifter kan ytterligare fulltext nås. Databasen 
innehåller en thesaurus med ämnesord och här finns möjlighet 
finns att avgränsa sökningen till vetenskapligt granskade artiklar 
(peer-reviewed). Linnéuniversitetet, (Universitetsbiblioteket 2012) 
http://lnu.se/ub/soka/artiklar--databaser#S 
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Just verktyget thesaurus som beskrivs ovan försåg oss med en mycket 
tacksam möjlighet att utforma en avancerad sökordskombination. Vi 
började vår sökning med sökorden Interdisciplinary Approach varpå 
thesaurus gav vidare förslag få närbesläktade begrepp. Thesaurus beskriver 
Forsberg & Wengström (2008, s 87) som en ämnesordlista där varje sökord 
har underrubriker, vilket bygger ett så kallat sökträd. Dessa begrepp finns 
ingående beskrivna i Thesaurus och det är möjligt att kryssa i flera av 
begreppen för att skapa en avancerad sökordskombination. Detta gjorde vi i 
flera steg och fick då nya förslag på relevanta sökord. Vi valde att göra en 
mer avancerad sökning, dels för att finna endast de studier som behandlade 
ämnesintegrering i undervisning med elever och skolan som aktörer. Vi har 
vid sökningen utgått från de frågeställningar som vi ställer till materialet 
varför en sökordskombination bestående av en mängd begrepp blev ett 
viktigt verktyg för att finna studier av relevans. I detta förfarande använde 
vi oss av verktyget thesaurus som försåg oss med följande 
sökordskombination: 
 

DE "Interdisciplinary Approach" OR DE "Thematic Approach") 
AND (DE "Outcomes of Education" OR DE "Educational Benefits" 
OR DE "Role of Education" OR DE "Student Educational 
Objectives"  

 
Sökningen omfattade i detta första stadiet 498 träffar skrivna mellan 1977 
och 2012. För att ytterligare avgränsa sökningen begränsade vi 
publiceringsperioden till att omfatta endast material publicerat mellan 2010 
och 2012. Vidare avgränsade vi sökningen till att endast omfatta 
vetenskapligt granskat material vilket benämns som peer-reviewed. Efter 
dessa avgränsningar hade vi kvar 56 träffar. Vi sorterade nu det uppsökta 
materialet efter publiceringsdatum så att det senast publicerade låg överst. 
Detta gjorde vi för att få en större aktualitet i vårt material. Det fanns även 
möjlighet att i ERIC sortera materialet efter relevans gentemot våra sökord. 
Vi bedömde dock att denna sortering inte gav oss någon ökad frekvens av 
relevanta artiklar, än då publiceringsdatumet utgjorde den sorterande 
faktorn. Sorteringsfaktorn fick således utgöras av publiceringsdatum. Vi 
läste sedan igenom var och ett av artiklarnas abstrakt och plockade ut de 
som hade som huvudfokus att undersöka ämnesintegrering eller 
ämnesöverskridande verksamhet i anslutning till skolverksamhet. Vi valde 
totalt ut 6 stycken källor, vilket senare reviderades till 5, då vi bedömde att 
detta var en lagom mängd till vår studie. Vi valde endast bort sådana studier 
som inte hade till syfte att behandlade ämnesintegrering eller 
ämnesöverskridande verksamhet utan endast nämnde detta i något annat 
sammanhang. Vi vill hävda att publiceringsdatum har varit den bästa 
metoden för att sorterat källorna i detta sammanhang. Det urval vi 
genomfört av artiklarna har endast grundat sig på relevans hämtat ur våra 
urvalskriterier. 
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4.2.2.1  Översikt av sökresultat i ERIC  
 
Tabellen visar resultat av sökningar i Eric och hur de avgränsningar som 
genomfördes begränsade mängden sökträffar.  

 
Av tabellen framgår de fyra steg som utgör de fyra avgränsningarna av inhämtat 
material i Eric.  
 

Steg 1 har lämnats blank då det var den första sökningen som utfördes. Denna 
sökning gav 21048 träffar vid sökorden DE "Interdisciplinary Approach" OR 
DE "Thematic Approach”. Att ta med detta resultat i diagrammet skulle göra 
diagrammet obegripligt. 

 
Steg 2 gav 498 träffar på sökorden DE "Interdisciplinary Approach" OR DE 
"Thematic Approach") AND (DE "Outcomes of Education" OR DE 
"Educational Benefits" OR DE "Role of Education" OR DE "Student 
Educational Objectives"). 

 

I steg 3 användes samma sökord som I sökning 2 men med en avgränsning av 
publiceringsdatum från år 2000 till 2012 vilket gav 150 träffar.  

 
I steg 4 begränsades publiceringsdatumet ytterligare, från år 2010 till 2012 
vilket gav 56 träffar.  
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4.3 Metodiska överväganden 
 
Under denna rubrik förs det en diskussion kring det utvalda materialet och 
motivering till använda metoder vid genomförandet av litteraturstudien.  
 

Denna litteraturstudie är av en sammanfattande karaktär och bygger på empiri 
hämtad ur 8 vetenskapligt granskade artiklar. Dessa artiklar är insamlade med hjälp 
av sökmetoder syftande till att finna relevant material för vår studie. Avgränsningar 
vid sökandet av lämpliga artiklar har, förutom kriteriet bestående av relevans för 
studien, varit vetenskaplig granskning av källorna men även publiceringsdatum, 
vilket ligger närmast dags datum.  

 
Formen litteraturstudie bygger endast på vetenskapligt granskat material och innebär 
i sig en fördel för resultatet. De studier vi använder oss av är genomförda genom ett 
vetenskapligt förfarande och skänker därför resultatet i denna studie en större 
trovärdighet. Detta förfarande innebär dock en problematik, då det material som står 
inför vårt förfogande består av tolkat och sammanfattat empiriskt material. Vi har 
med andra ord ingen möjlighet att påverka tillvägagångssätt eller resultat på samma 
vis som hade varit möjligt om vi genomfört studierna på egen hand. Resultatet i 
denna uppsats bygger på resultat hämtat från de utvalda studierna. Om denna uppsats 
haft annan empirisk grund, hade det varit troligt att resultatet blivit ett annat. 
Trovärdigheten i denna studie är beroende av dessa studier och denna uppsats bör 
betraktas med hänsyn till detta. 

 
Den geografiska spridningen av de artiklar och studier som utgör empirin i denna 
litteraturstudie är stor. Detta ger studien en ökad trovärdighet, då vi undviker 
problematik som kunde ha uppstått om vi endast valt studier publicerade i ett land 
eller vid ett lärosäte. 
 

4.4 Etiskt förhållningssätt 
 

Vid urval av de artiklar som utgör empirin av denna studie tog vi även etiska 
aspekter i beaktande. Dessa aspekter utgörs av exempelvis anonymitet för 
studiedeltagare, metoder vid genomförandet av studierna som utgör så liten påverkan 
på resultatet som möjligt samt ett resultat som inte är vinklat . Vi fann dock ingen 
anledning till att sortera bort material på grund av etiska aspekter.  
 

Även vi har ett etiskt ansvar vid utformandet av denna studie. Enligt Forsberg & 
Wengström (2008, s 77) Har vi en etisk skyldighet att ta upp både det som talar för 
och emot det undersökta fenomenet. Vi har med andra ord en skyldighet att redovisa 
allt relevant material som empirin erbjuder och inte vinkla resultatet i någon riktning. 
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4.5 Bearbetning och redovisning av inhämtat material  
Under denna rubrik redogörs för val och utformning av tematiseringen i 
resultatdelen.  
Dispositionen av resultatdelen är inte underordnad forskningsfrågorna som studien 
utreder. Resultatdelens rubriker följer istället uppsatsens syfte: att klargöra vad 
tidigare forskning kring ämnesintegrering visat för verkningar på såväl 
kunskapskvaliteter, samt skolan som verksamhet. För att redogöra vilka verkningar 
tidigare forskning visar på i detta sammanhang, syftar de teman som anges i 
resultatdelen att redogöra för hela empiriska materialet. Samtliga teman som anges i 
uppsatsens resultatdel är inspirerade och sammanställda utifrån det empiriska 
materialet. Om vi valt att underorda tematiseringen uppsatsens forskningsfrågor 
bedömer vi att redogörelsen av den tidigare forskningen inte hade blivit lika 
fullständig, samt att det funnits en risk för att det inhämtade materialet blivit 
presenterat i ett felaktigt sammanhang. För att göra uppsatsen läsvänlig finns det 
läsanvisningar under de olika rubrikerna, vari temat beskrivs samt vilken eller vilka 
forskningsfrågor som behandlas i följande tema.  

 

4.6 Presentation av artiklar 
 

Adrianna Kezar & Susan Elrod (2012): Facilitating Interdisciplinary Learning: 
Lessons from project kaleidoscope, change: The magazine of higher learning, 
44:1, 16-25 
En studie byggd på ett projekt, om och hur ämnesintegrering bör vara en större del av 
högre utbildning i USA. Studien behandlar även tillvägagångssätt hur 
ämnesintegrering kan införlivas i verksamheten på en organisatorisk nivå. Studien tar 
även upp vilka hinder som finns i förverkligandet av införlivningen av 
ämnesintegrering i verksamheten.  

 
Brenda R. Brand & Cheri F. Triplett (2012): Interdisciplinary curriculum: an 
abandoned concept?, Teachers and Teaching: Theory and Practice, 18:3, 381-393  
En studie av nyexaminerade lärare som undervisar sitt första år på lågstadiet. Studien 
tog fokus på att utreda i vilken utsträckning lärarna använde sig av de kunskaper 
kring ämnesintegrering som de har lärt sig under lärarutbildningen. Deltagarna i 
projektet beskriver fördelar och nackdelar med ämnesintegrerat arbetssätt och även 
hur ämnesintegrering kan tillämpas utifrån läroplanen. 

 
Nila M. Wiese & Daniel J. Sherman Integrating Marketing and Environmental 
Studies Through an Interdisciplinary, Experiential, Service-Learning Approach 
(2012) 

Ett projekt där marknadsföringsstudenter (marketing) och miljöstudenter 
(environmental) vid en högskola i USA har arbetat integrerat i varandras ämnen 
under 2 år. Syftet har varit att skapa ett utbyte och ett nytänkande inom båda dessa 
discipliner. 
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Pete Allison, David Carr & George Meldrum (2012): Potential for excellence: 
interdisciplinary learning outdoors as a moral enterprise, curriculum journal, 
23:1, 43-58  
En studie av (outdoor learning) kring hur detta kan användas i skolan. Studien 
bygger på den skotska läroplanen. Denna studie undersöker hur lärare tillämpar 
utomhusundervisning och vilken uppfattning lärarna har om detta, i förankring till 
hur ”man lär sig” i utgångspunkt av Aristoteles och Dewey.  
 

Persson, Helena (2011). Lärares intentioner och kunskapsfokus vid 
ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9 [Elektronisk resurs]. 
Umeå: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, 
Umeå universitet  

Doktorsavhandlingen är en genomförd intervjustudie innefattande fem lärare som 
arbetar ämnesintegrerat inom de naturvetenskapliga ämnena. Avhandlingen bygger 
även på klassrumsobservationer. Studien berör frågor om vilka för och nackdelar 
som finns med ett ämnesintegrerat arbetssätt samt hur de olika lärarna tillämpar 
ämnesintegrering i sin dagliga verksamhet.  
 

Persson, Helena, Ekborg, Margareta & Garpelin, Anders (2009). 
Ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap: vad är det?. NorDiNa : Nordic 
Studies in Science Education. 5:1, s. 47-60 
En studie kring hur naturvetenskapliga ämnen kan integreras med varandra i 
undervisningen. Studien bygger på intervjuer med 5 lärare inom de 
naturvetenskapliga ämnena i årskurs 7 – 9 i den svenska skolan. 

 
Persson, Helena, Ekborg, Margareta & Ottander, Christina (2012). En 
fallstudie av lärares intentioner med och utfallet av ämnesintegrerad 
naturvetenskaplig undervisning i skolår 9. NorDiNa : Nordic Studies in Science 
Education. 8:1, s. 73-88  
En studie kring 2 lärares intentioner vid ämnesintegrerad undervisning inom 
naturvetenskaplig undervisning i skolår 9 i den svenska högstadieskolan. Studien 
granskar dessa intentioner, men även hur dessa intentioner omsätts i klassrummet 
genom undervisning. Studien bygger på intervjuer och klassrumsobservationer. 
 

William Medina- Jarez, Lydia Dambekalns & Kyndra V. Middleton (2012) Art 
and science education collaboration in a secondary teacher preparation program, 
Research in Science & Technological Education 
En studie där 34 lärarstudenter i Rocky mountain region, USA, genomför ett 
ämnesintegrerat projekt inom bild och naturvetenskap. I studien har både framtida 
bildlärare och framtida naturvetenskapslärare ingått. Syftet har varit att öka 
medvetenheten kring ämnesintegrerande arbetssätt för de framtida lärarna. 
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5 RESULTAT 
 

I denna resultatdel följer en tematisk presentation av det empiriska materialet. De 
olika teman som vi valt att presentera i materialet är hämtat ur de artiklar som utgör 
det empiriska materialet i denna studie.  

5.1 Varför ämnesintegrering 
 

Under denna rubrik ämnas det att ange motiv till varför ämnesintegrerad 
undervisning bör genomföras i skolverksamheten. Dessa motiv är av både 
pedagogisk karaktär, men rör även områden som samhällsnytta, kunskapskvalitet 
samt praktiska motiv. I detta tema söks det främst efter svar på frågeställningarna om 
vilka verkningar ämnesintegrering har för elever, men även vilka verkningar 
ämnesintegrering har för skolverksamheten.  

 
Enligt Pete Allison, David Carr och George Meldrum (2012) kan alla vara överens 
om att utbildning ska vara relevant för de utmaningar elever möter och kommer möta 
utanför skolan och i livet efter skoltiden. De menar därför att frågan som bör ställas 
är vad som är relevant att lära sig. Enligt Allison, Carr & Meldrum (2012) finns det 
för få kunskaper som prioriteras i dagens undervisning. De kunskaper som 
framförallt är i fokus utgör akademiska kunskaper.  
Brenda R. Brand & Cheri F. Triplett (2012): refererar till Chi, Feltovich, Glaser, 
(1981) för att utreda skillnaden på “expert knowledge” och “novices knowledge”. 
Enligt föregående referat består skillnaden mellan dessa kunskapsnivåer inte i 
mängden kunskap. Både de som i detta sammanhang benämns som experter (expert) 
och nybörjare (novices) kan besitta samma mängd kunskap. Skillnaden består istället 
av expertens förmåga att sammanfoga sin kunskap till en meningsfull förståelse av 
sammanhang och företeelser. Vidare menar Bransford, Brown, & Cocking, (2000) 
enligt. Brand & Triplett (2012) att flera årtiondens forskning på detta område att 
nybörjare (novices) av tradition förlitar sig på upprepning av inlärd kunskap. 
Experterna (expert) å andra sidan använder sig av relationer, kopplingar och 
organisering av kunskap för att uppnå en djupare förståelse. Samma teoretiska 
tankebanor går att översätta till lärare då även de kan inneha expertförmågor och 
nybörjarförmågor. Enligt Brenda R. Brand & Cheri F. Triplett (2012) menar Saber, 
Cushing, & Berliner (1991) att en lärare med expertförmågor använder sig av 
komplexa mönster och relationer mellan ämnen och interaktion mellan elever. Lärare 
med nybörjarkunskaper tenderar mer att vara endimensionella i sin undervisning. 
Allison, Carr & Meldrum (2012) refererar Raab (1997, s 161, 173) som föreslår att 
lärare borde inrikta sig på att bli mer bekväma med att ”inte veta svaret”. Detta för 
att ge utrymme för en mer öppen problematisering som leder till en intellektuell 
utveckling. Allison, Carr & Meldrum (2012) menar att lärare i detta sammanhang 
behöver kunna hantera de situationer då ett ”icke vetande” uppstår som en utmaning, 
där eleverna istället behöver söka svaret genom flera olika perspektiv.  

Persson (2011) skriver i detta sammanhang om att lärarens uppfattning om dennes 
egen förmåga att arbeta ämnesintegrerat, är direkt avgörande för genomförandet av 
ämnesintegrerad undervisning.  
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Persson (2011) har i sin studie om ämnesintegrering i naturvetenskapliga ämnen, 
angett pedagogiska motiv för ett ämnesintegrerat arbetssätt. Persson skriver att lärare 
genom detta arbetssätt inte behöver fundera över vilket ämne en laboration tillhör. 
Ett ämnesintegrerat arbetssätt ger istället läraren möjlighet att skapa laborationer där 
eleven kan placera in sig själva i ett naturvetenskapligt sammanhang. Exempelvis 
kan läraren enligt Persson (2011) arbeta med frågor från elevernas vardag där 
eleverna får ta ställning i samhällsfrågor. Även möjligheten till samarbete mellan 
elever och lärare anges av Persson (2011) som ett pedagogiskt motiv för 
ämnesintegrering. Wiese & Sherman (2012) har i studien Journal of Marketing 
Education låtit marknadsföringsstudenter och miljöstudenter arbetat integrerat vid en 
högskola i USA under 2 år. Målen med detta projekt var att studenter skulle lära sig 
av varandras ämnen. Författarna menar att undervisningen riktad till miljöstudenter 
av tradition ser marknadsföringsbranschen som en bidragande faktor till 
miljöförstöring. På samma vis menar de att undervisningen riktad till 
marknadsföringsstudenter av tradition ser miljöföreträdare som motståndare till 
marknadsföring och ekonomisk tillväxt. Wiese & Sherman (2012) menar dock att en 
förändring i detta mönster är befogat då de menar att världen håller på att förändras 
på detta plan. De hänvisar till en undersökning bland befattningshavare i företag i 
stora delar av världen. Denna undersökning gör gällande att befattningshavare ser 
miljöaspekten som den viktigaste faktorn för företagens aktievärde. Samma studie 
visar vidare att befattningshavare i USA såg denna aspekt som näst viktigast för 
aktievärdet. Utbildningen av marknadsföring måste enligt Wiese & Sherman (2012) 
förändras i enighet med samhället ansvar gentemot miljön och konsumtionens 
påverkan av densamma. Den ökade efterfrågan av miljöhänsyn inom världspolitiken 
och inom olika samhällen har skapat detta behov av förändring inom 
marknadsföring. Även miljöstudenter har enligt Wiese & Sherman (2012) en 
begränsad förståelse för företagsamhet och marknadsföring. De tenderar som tidigare 
nämnt att se denna bransch som ett hinder för en hållbar miljöutveckling, snarare än 
en möjlig tillgång för att skapa förändring och ökad miljömedvetenhet.  Vägen för att 
skapa dessa förändringar som prövas i denna studie, bygger på ämnesintegrering av 
miljökurser och marknadsföringskurser vilket tidigare nämnts.  
 

Enligt Wiese & Sherman (2012) får studenterna i detta projekt genom det 
ämnesintegrerade arbetet nya användbara kunskaper. De nya kunskaper som 
marknadsföringsstudenterna genom detta projekt får tillfälle att tillägna sig är enligt 
Wiese & Sherman (2012): hur marknadsföring kan användas på ett icke traditionellt 
sätt, genom en ökad miljömedvetenhet. Miljöstudenterna kan genom detta projekt 
tillägna sig kunskaper om hur marknadsföring kan användas för att öka 
miljömedvetenhet och en hållbar utveckling i samhället. De har även fått tillfälle att 
erfara hur de kan se företag och marknadsförare som samarbetsparter snarare än 
miljöbovar. Wiese & Sherman (2012) 
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5.2 Ämnesintegrering på institutionell nivå 
 
Under denna rubrik anges en redogörelse för de förutsättningar som anges för ett 
införlivande av ämnesintegrerad skolverksamhet på institutionell nivå. Dessa 
förutsättningar består av teori kring förändring och implementering av nya arbetssätt, 
men även av praktiska och organisatoriska omständigheter. I detta tema söks det 
främst efter svar på frågan om hur ämnesintegrering kan utformas i 
undervisningsverksamheten. Det berör även frågan om vilka verkningar 
ämnesintegrering har på skolverksamheten.  
 

Adriana Kezar och Susan Elrod (2012) skriver i sin studie Lessons from project 
kaleidoscope att centrala organisationer i USA såsom regering, beslutsfattare och 
skolledningar efterfrågar en ökad ämnesintegrering vid högre utbildningar. Viljan till 
förändring har sin grund i en ökad efterfrågan av ämnesintegrerad erfarenhet under 
utbildningen i det alltmer komplexa arbetslivet. Denna förändring förklaras som 
brådskande för att uppnå en högre konkurrenskraft inom områden som vetenskap, 
teknologi, ingenjörvetenskap och matematik. En ökad ämnesintegrering vid högre 
utbildningar i USA beskrivs vidare av Kezar & Elrod (2012) som nyckeln till 
Amerikas förmåga att bibehålla sin ekonomiska position globalt då denna har 
försvagats under senare år.  
 

För att åstadkomma en införlivning av ämnesintegrering i skolverksamheten 
beskriver Kezar & Elrod (2012) vidare en femstegsmodell enligt följande: 

 
1. Börja med att skapa en gemensam förståelse och målsättning för arbetet med 

ämnesintegrering i skolverksamheten. Denna gemensamma förståelse ska 
främja undervisningen och utveckla användningen av kursplaner. 

2. Målsättningen ska vara att ta hänsyn till elevers olika erfarenheter, 
förväntningar och målsättningar vid utformning av innehåll och planering. 

3. Organisationen ska gemensamt skapa en grupp anställda som ansvarar över 
ämnesintegrering och tillsammans ansvarar för utvecklingen av hur 
ämnesintegreringen skall utformas gentemot kursplanen. Denna grupp ska 
även ha ansvar för att utvärdera och omforma hur ämnesintegrering fungerar i 
praktiken.  

4.  Vid införlivandet av ämnesintegrering behöver organisationen omfördela 
resurser, såsom: personal, pengar, utrustning och utrymme.  

5. Anpassa ämnesintegrerat lärande till institutionens vision, uppdrag och 
identitet. Inkludera detta, organisatoriskt i planeringen över hela institutionen.  
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Denna modell togs fram av PKAL2 (Project Kaleidoscope) då de ansåg att de 
amerikanska universiteten inte hade en miljö som välkomnade ämnesintegrerande 
undervisning. Kezar & Elrod (2012) skriver om ett projekt genomfört av FIDL3 
(Faciliating Interdisciplinary Learning) vilken grundades i en ökad oro över att högre 
utbildningar i USA inte ger eleverna tillräkligt komplexa erfarenheter. För att 
eleverna ska kunna konkurera i en allt mer komplex värld, krävs en omorganisation 
av universiteten syftande till större ämnesintegrering. För att uppnå denna 
omorganisation, prövades denna femstegsmodell som tidigare beskrivits. Under en 
treårsperiod samlades personalgrupper från 28 lärosäten runtom i USA i syfte att 
införliva ämnesintegrering i institutionerna. De berörda lärosätena fokuserade på att 
skapa en miljö anpassad för ämnesintegrerat arbete. En tredjedel arbetade med 
ämnesintegrering inom naturvetenskap och mattematik. De resterande tredjedelarna 
jobbade för att integrera en bredare samling ämnen i det ämnesintegrerande arbetet, 
Kezar & Elrod (2012).  
 

Persson (2011, s 33) skriver att det finns begränsningar och brister inom 
skolorganisationer som hindrar införlivning av ämnesintegrering i verksamheten. Det 
kan handla om lektionstimmar, schemaläggning, personal- och resursbrist. Ett annat 
problem som Persson vidare beskriver om ämnesintegrering är att det upplevs som 
svårare att sätta betyg på eleverna. En annan oro är att få med samtliga centrala delar 
av kunskapskraven i de specifika ämnena. Även Medina- Jarez, Dambekalns & 
Middleton (2012) påpekar i sin studie att vanliga problem som försvårar 
ämnesintegrering är brist på lärare samt brist på förmågor/kunskaper och resurser, 
men även bristande stöd från den administrativa delen av skolverksamheten. 
 

Övergången till en miljö som välkomnar ämnesintegrering beskrivs enligt Kezar & 
Elrod (2012) bäst enligt tre stadier. Stadium 1, mobilization: förberedelse och insikt 
att en förändring är eftersträvansvärd. Stadium 2, implementation: stöd för 
förändringen söks i verksamheten samt försök till att lyfta fram nya arbetssätt. 
Stadium 3, institutionalization: tankesätt inom organisationen förändras och tankar 
om ämnesintegrering införlivas i rådande normer och värderingar inom institutionen.  

 
Enligt Kezar & Elrod (2012) visar studien att de flesta lärosätena som genomgår 
denna förändring inte lyckas genomföra stadium 3 (institutionalization) utan stannar 
på stadium 2. Detta tyder på viljan och stödet för att jobba ämnesintegrerat återfinns i 
verksamheten.  

                                                
 

 
 
2 PKAL. Project Kaleidoscope (http://www.pkal.org/) Ett amerikanskt project syftande till att utveckla 
högre utbildningar inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.  
3 FIDL. Faciliating Interdisciplinary Learning 
(http://www.aacu.org/pkal/interdisciplinarylearning/documents/AllKeckPKALPosters.pdf) Ett project 
syftande till att skapa ämnesintegrering vid amerikanska universitet. 
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Det som hindrar genomförandet av ämnesintegrering som en del i verksamheten är 
rådande normer och värderingar som inte låter sig förändras. Det tar ofta mellan 5 
och 10 år för ett lärosäte att nå stadium 3 enligt Kezar & Elrod (2012).  

 
Persson, Ekborg & Garpelin (2009) försöker i studien Ämnesintegrerad undervisning 
i naturvetenskap – vad är det? ta reda på vilken syn lärare har på ämnesintegrering. 
Här lyfter de fram att ämnesintegrerad undervisning ska individanpassas efter elevers 
behov. En lärare i studien ser ämnesintegrering som ett verktyg för ökad 
individanpassning då varje elev kan arbeta kring ett tema utifrån sina egna 
förutsättningar. Samma lärare lyfter fram att det är avgörande varifrån beslut om 
ämnesintegrering kommer. De samtliga fem lärarna i intervjustudien deras artikel 
bygger på, lyfter fram att viljan att arbeta ämnesintegrerat finns hos rektorer och 
högre instanser enligt Persson, Ekborg & Garpelin (2009). Kezar & Elrod (2012) 
menar dock att stöd för ämnesintegrering ofta saknas från rektorer och högre 
instanser. Drivkraften för ämnesintegrering kommer enligt Persson (2011, s 31) ofta 
från lärarna själva. De tillfällen då initiativet kommer från rektor eller annan högre 
instans får det större genomslag. Kezar & Elrod (2012) beskriver samma fenomen då 
de menar att ett initiativ för ämnesintegrering som är taget uppifrån, exempelvis från 
skolledning eller rektor, får större och snabbare genomslagskraft. Huruvida viljan att 
arbeta ämnesintegrerat bör vara ömsesidig både från skolledning och lägre instanser, 
såsom lärare är avgörande för att en långvarig förändring ska förankras. Persson 
(2011) menar att styrdokument, skolans mål samt betygsättning har stor inverkan på 
möjligheterna att arbeta ämnesintegrerat.  

 

5.3 Ämnesintegrering för lärarna 
 
Under denna rubrik ämnas det redogöras för vilka motiv som anges kring ett 
ämnesintegrerat arbetssätt utifrån lärares perspektiv. Det redogörs även för praktiska 
problem och möjligheter kopplat till ett ämnesintegrerat arbetssätt. Beskrivningar 
kring hur lärare har arbetat ämnesintegrerat anges även under denna rubrik. I detta 
tema söks främst svar på frågan om hur ämnesintegrering kan utformas i 
undervisningsverksamheten.  
 

Medina- Jarez, Dambekalns & Middleton (2012) har genomfört en undersökning där 
34 lärarstudenter arbetade ämnesintegrerat inom ämnena bild (art) och 
naturvetenskap (science) under fyra sessioner under tre år. Lärarstudenterna inom 
både naturvetenskap och bild samarbetade genom att eleverna fick utforma ett 
konstprojekt, där de skulle ta med centrala delar ur läroplanen för naturvetenskap i 
högstadiet. Detta arbete innefattade två moment, det ena omfattade processen medan 
det andra utgjordes av den färdiga produkten. 
Lärarstudenterna hade även till uppgift att utvärdera projektet och det gjordes en 
sammanställning av förmågan att integrera bild respektive naturvetenskap i 
kursplaner både innan och efter projektet. Resultatet av projektet visade tydligt att 
kunskaper om hur ämnesintegrerat arbete kan utformas hade ökat. Attityden till 
ämnesöverskridande arbete förändrades även drastisk hos lärarstudenterna till att 
vara mer positiv till ämnesintegrerad undervisning.  
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Medina- Jarez, Dambekalns & Middleton (2012) skriver om fördelar med att arbeta 
ämnesintegrerat. Några deltagare i projektet såg fördelar med att kombinera bild och 
naturvetenskap, framförallt för högstadieelever som har ett stort intresse för bild. 
Dessa elever känner sig genom denna ämnesintegrering, enligt vissa lärarstudenter i 
projektet, mer delaktiga och uppskattar naturvetenskap mer tack vare detta. De elever 
som är intresserade av naturvetenskap skapar även de; enligt vissa lärarstudenter i 
projektet, en större uppskattning till bildämnet.  
 

Medina- Jarez, Dambekalns & Middleton (2012) sammanfattade dock att deltagare i 
studien såg faktorer som försvårar ämnesintegrering. Däribland nämndes brist på 
lärare samt brist på förmågor/kunskaper och resurser. Ett annat problem som 
deltagarna i studien lyfte fram som problematiskt med ett ämnesintegrerat arbetssätt, 
var att det finns en risk för att elever missuppfattar syftet med lektionen. Eftersom 
lektionen eller det integrerade momentet innefattar kursplansmål från mer än ett 
ämne. Lärarstudenterna som utbildade sig till bildlärare såg sin bristande kompetens i 
naturvetenskap som problematisk i utformningen av ämnesintegrering mellan 
ämnena Medina- Jarez, Dambekalns & Middleton (2012). För att lösa detta problem 
lyfte en deltagare i studien fram vikten av att ha goda relationer med sina 
medarbetare i skolan, vilka tillsammans med ett gott samarbete kan lösa problemen 
när bristande kompetens hindrar ämnesintegrerad undervisning Medina- Jarez, 
Dambekalns & Middleton (2012). I artikeln En studie av lärares intentioner med och 
genomförande av ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 9, 
Persson, Ekborg & Ottander (2012) skriver de att en lärare i studien ser 
ämnesintegrerat arbetsätt som en möjlighet till att utvecklas i rollen som lärare.  

 
Persson, Ekborg & Garpelin (2009) lyfter fram 5 olika motiv som motiverar lärare att 
arbeta ämnesintegrerat. De motiv som tas upp är: Det är roligt arbetsätt för både 
elever och lärare. Det ger eleverna en bättre helhetssyn av ett område och ger 
eleverna en bättre vardagsanknytning av skolämnena. Dessa kunskaper som eleverna 
tillägnar sig i skolan blir i större utsträckning användbara i deras vardag. 
Ämnesintegrering är samhällsnyttigt då eleverna på ett bättre sätt fostras till 
kompletta samhällsmedborgare Persson, Ekborg & Garpelin (2009).   

 
Persson, Ekborg & Garpelin (2009) skriver vidare om att den största fördelen med att 
arbeta ämnesintegrerat utgörs av möjligheten till att se större sammanhang. De menar 
vidare att ett ämnesintegrerat arbetssätt innebär vissa svårigheter. Dessa svårigheter 
kan bestå i att vissa elever förlorar intresset för ämnet då exempelvis en elevs 
favoritämne tappar utrymme till fördel för en ämnesöverskridande undervisning 
Persson, Ekborg & Garpelin (2009). 
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5.4 Former för ämnesintegrering 
 
I detta avsnitt av studien redogörs olika tillvägagångssätt om hur ämnesintegrering 
kan utformas. Det tas även upp vilka resultat dessa olika arbetssätt förde med sig. I 
detta tema söks främst svar på frågan om hur arbetet med ämnesintegrering kan 
utformas i undervisningsverksamhet, men även vilka verkningar ämnesintegrering 
har för elevers kunskapskvaliteter och utvecklingsprocesser. Ämnesintegrering 
innebär som tidigare har beskrivits ett sammanhang i undervisningsverksamheten där 
två eller flera ämnen integreras till en helhet. Metoder och utformning av denna 
integrering kan se olika ut och vi ämnar i följande avsnitt lämna exempel på dessa. 
 

Pete Allison, David Carr & George Meldrum (2012) har beskrivit former för 
utomhusundervisning (outdoor learning). Med utomhusundervisning syftar Allison, 
Carr & Meldrum (2012) på undervisning som främjar elevens förmåga att se 
möjligheter och hur olika val i livet påverkar dem själva samt deras omgivning. Det 
innefattar all undervisning som tar sin plats utanför den traditionella skolmiljön, 
vilket med andra ord inte behöver vara utomhus. Utomhusundervisningens koppling 
till ämnesintegrering består i att inlärningen inte nödvändigtvis är underordnad 
skolämnen, utan snarare att skolämnen appliceras på situationer som uppstår. Dessa 
situationer är ofta av karaktär som behöver kunskaper ur fler än ett skolämne för att 
behandlas. Exempel på förmågor som gynnas av utomhusundervisning kan vara ökad 
förståelse för karriärsval, konsumtion, miljöaspekter och sociala kontakter. Vilka 
formar eleverna till framtida samhällsmedborgare. Vidare skriver Allison, Carr & 
Meldrum (2012) att utomhusundervisning hjälper eleverna att få en ökad förståelse 
över hur viktig utbildningen är inför framtida karriärsval. Utomhusundervisning kan 
ge elever möjligheter att se hur saker hänger samman och hur de fungerar i 
praktiken, vilket i sin tur främjar en ämnesintegrerad undervisning Allison, Carr & 
Meldrum (2012). Ämnesintegrering ger en ökad förståelse för hur olika ämnen 
hänger samman med varandra och där utomhusundervisning är en metod som lämpar 
sig till ett ämnesintegrerat arbetssätt Allison, Carr & Meldrum (2012). Syftet har i 
den tidigare nämnda studien legat vid att skapa en för eleverna meningsfull 
verklighetsanknytning med hjälp av integrering av flera ämnen i ett sammanhang 
utanför skolan. I den tidigare nämnda studien menar de att det är viktigt för eleverna 
att få uppleva så kallade ”aha- upplevelser” då de upplever och upptäcker kopplingar 
mellan vad de har lärt sig i skolan och hur detta kan appliceras på verkligheten 
utanför skolan. Dessa aha- upplevelser behöver eleverna själva upptäcka men 
tillfällen och förutsättningar för dessa att uppstå kan skapas av lärare Allison, Carr & 
Meldrum (2012).  

 
Wiese & Sherman (2012) har i projektet där de lät marknadsföringsstudenter och 
miljöstudenter arbeta integrerat, syftat till att skapa en läromiljö där eleverna kan 
utveckla sitt kritiska tänkande. De har även försökt skapa en bättre 
verklighetsanknytning då studenterna har arbetat tillsammans med företag, i syfte att 
applicera sina kunskaper på den verklighet de i framtiden kommer möta.  
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De har även genomfört ett projekt som syftar till att minska mängden avfall på 
universitetsområdet. I detta projekt har de fått möjlighet att använda de kunskaper 
som det ämnesintegrerade projektet har gett dem, detta för att skapa nytta i det 
yrkesliv de senare har planerar att vara verksamma i. Studenterna har även varit 
verksamma i ett projekt som syftar till att minska matavfall genom att marknadsföra 
”shop smart” Wiese & Sherman (2012).  
 

Formen för den studie som Wiese & Sherman (2012) genomfört bestod i att integrera 
två discipliner som till synes är helt oberoende av varandra. Tendensen var till och 
med enligt Wiese & Sherman (2012) att dessa discipliner sett varandra som motpoler 
i vissa aspekter. Det ämnesintegrerade arbetet har innefattat moment som prövats och 
genomförts i samhället utanför skolan. Här har de syftat till att skapa en tydlig 
verklighetsförankring för att skapa tillfälle för studenterna att applicera sina 
kunskaper. Det ämnesöverskridande projektet har även lett till en ökad förståelse 
över hur disciplinerna kan användas och integreras i det kommande yrkeslivet. 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel tolkas det empiriska material som tidigare har presenterats i kapitel 5. 
Tolkningar av materialet har genomförts med hjälp av de teoretiska perspektiv som 
presenterats i kapitel 3. De tolkningar av materialet som presenteras i följande kapitel 
syftar till att besvara de forskningsfrågor som presenterats för uppsatsen. Det tolkade 
materialet är presenterat under rubriker som utgörs av studiens tre forskningsfrågor. 

6.1 Vilka verkningar har ämnesintegrering för elevernas 
kunskapskvaliteter och utvecklingsprocesser? 

 

Enligt Säljö (2000) har människans biologiska utveckling varit ytterst marginell 
under flera tusen år. Förändringar i den världen vi ser runtomkring oss har under 
samma tid varit mycket omfattande. De kunskaper som efterfrågas av en människa i 
dagens samhälle är med bakgrund av detta, inte givna oss biologiskt utan ett resultat 
av inlärning och nyfikenhet. De, framförallt akademiska, kunskaper som premieras i 
traditionell undervisning är inte tillräkliga för att möta dagens samhällsförändring. 
Dagens samhälle efterfrågar inom många områden så kallade expertkunskaper. 
Centralt för dessa så kallade ”expertkunskaper” är förmågan att använda sin samlade 
kunskap för att uppnå förståelse inom ett helt område. Mängden kunskap är i detta 
sammanhang av underordnad betydelse. En väg för att träna denna förmåga hos 
eleverna är en ämnesintegrerad undervisning med tydlig verklighetsförankring. 
Genom arbetsätt där eleverna erbjuds möjligheter att uppleva hur de kunskaper de 
har lärt sig i skolan kan användas integrerade med varandra. Kan detta i ett för eleven 
meningsfullt sammanhang lägga grunden för utveckling mot expertkunskaper. 
Eleverna behöver ”expertkunskaper” i dagens samhälle för att besitta 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. För att utveckla en större medvetenhet för 
tillämpning av ”expertkunskaper” hos eleverna behöver skolan arbeta inom samt 
vidga elevernas referensramar. Enligt Säljö (2000) är inlärd kunskap inte begränsad 
till att användas i skolmiljön. Kunskaper behöver vara av en sådan karaktär att den 
kan appliceras på situationer utanför skolmiljön. Genom verklighetsförankrad 
undervisning får läraren tillfälle att visa på hur kunskap kan appliceras i verkligheten 
utanför skolan. En större verklighetsanknytning gör inlärda kunskaper mer 
tillämpningsbara, samtidigt som det ger en ökad förståelse över vilka 
karriärmöjligheter samhället erbjuder inom de inlärda kunskaperna. 

 
Wiese & Sherman (2012) studie om miljöstudenter och marknadsföringsstudenter 
förde med sig att eleverna kunde använda sig av informationen från varandras ämnen 
för att möta en värld i förändring. Genom detta projekt utmanas den traditionella 
undervisningen i de båda disciplinerna. Studenterna erbjöds nytt synsätt på både 
miljö och marknadsföring. Från att eleverna i de olika ämnena sett de andras 
verksamheter som käppar i hjulet för den egna verksamheten, fick studenterna efter 
projektet ny insikt till hur dessa discipliner kan bidra till varandras framgång. 
Hundeide (2006, s 117) skriver om domänspecifika färdigheter vilket i detta 
sammanhang utgörs i samarbetet mellan miljö och marknadsföring. Studenterna i 
projektet fick nya kunskaper och möjligheter att tillämpa inlärd kunskap, vilket i 
detta fall breddade det domänspecifika området. Att det domänspecifika området 
vidgades är i detta fall utvecklandet av nya insikter hos eleverna som det 
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ämnesintegrerade arbetssättet förde med sig i detta projekt. Avsikten med projektet 
som genomfördes med miljö och marknadsföringsstudenter är av stor vikt för 
utvecklingen av det domänspecifika området.  

För att förenkla innebörden av det domänspecifika området, kan det förklaras genom 
att marknadsföringselever utvecklade en annan aspekt på miljön. Från att ha sett 
miljön som ett hinder i inom marknadsföring, till att efter projektet sett möjligheter 
till att använda miljöaspekten i marknadsföring. Detta innebär att det är 
marknadsföring som är det domänspecifika i detta fall och att det är användningen 
och tillämpningen av marknadsföring som utvecklats. För att återkoppla till tidigare 
resonemang angående ”expertkunskaper” så är det i detta sammanhang rörande miljö 
och marknadsföringsprojektet befogat att påstå att de har utvecklat 
”expertkunskaper” inom dessa områden.  
 

Medina- Jarez, Dambekalns & Middleton (2012) tar upp nackdelar med att arbeta 
ämnesintegrerat. Dels så kan intresset för ett ämne försvagas när det integreras med 
ett ämne som eleven i fråga inte har något större intresse för. En annan risk som 
medförs genom ett ämnesintegrerat arbetssätt är att det finns en risk att eleverna inte 
förstår syftet med undervisningen. Det kan även råda en förvirring kring 
betygssättningen hos eleverna då ämnen blandas samman med varandra. Samtidigt 
som det råder en risk för att elever tappar intresse för ett ämne, så kan det även väcka 
ett intresse när ett ämne som eleverna är intresserade av sammanslås med ett annat 
ämne.  
 

6.2 Hur kan arbetet med ämnesintegrering utformas i 
skolverksamheten? 
 

Utformningen av ett ämnesintegrerat arbetsätt kan se ut på olika vis och ha olika 
syften. De olika arbetsätt som vi ämnar beskriva här nedan är hämtade ur studiens 
resultat och utgör endast exempel på möjliga arbetssätt vid ämnesintegrering.  

 
Ett exempel som tidigare angetts i uppsatsen för hur ämnesintegrering kan användas i 
undervisningen är projektet där miljöstudenter och marknadsföringsstudenter 
arbetade integrerat i olika projekt. Syftet med dessa projekt var att två ämnen som 
tidigare varit skilda från varandra tillsammans skulle skapa en vinning inom båda 
områdena. Vägen för att uppnå denna vinning var att låta studenterna använda sig av 
den nya kompetensen för att uppnå större framgång inom det egna ämnet. Även 
studien som beskriver detta ämnesintegrerade arbetsätt inom ämnena bild och 
naturvetenskap beskriver hur två ämnen, som är till synes obesläktade kan integreras 
i ett gemensamt projekt.  

 
Ännu ett exempel, som presenteras i resultatdelen, på hur ämnesintegrering kan 
genomföras i undervisning är studierna som granskar ämnesintegrering i de 
naturvetenskapliga ämnena. Det som är utmärkande för detta tillvägagångssätt är att 
de naturvetenskapliga ämnena är att betrakta som närbesläktade. Flera moment inom 
naturvetenskap är enligt lärare i studien bäst lämpade att arbeta med inom flera 
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ämnen i det naturvetenskapliga blocket. Läraren slipper vid detta tillvägagångssätt 
dela upp undervisningen i olika ämnen, exempelvis kan en laboration då innefatta 
kvaliteter efterfrågade i flera ämnen.  

Även utomhusundervisning som tidigare beskrivits, kan vara en väg för att arbeta 
ämnesintegrerat. Det som är beskrivet i den aktuella studien av Allison, Carr & 
Meldrum (2012) så är verklighetsanknytning det centrala i detta sammanhang. Syftet 
bör här vara att visa på hur olika ämnen och färdigheter som eleverna har tillägnat 
sig i skolan kan tillämpas tillsammans i sammanhang som inte är begränsade till att 
bara endast omfatta enstaka ämnen. En väg till denna verklighetsanknytning går även 
att finna i studien där miljöstudenter och marknadsföringsstudenter arbetade 
tillsammans med företag för att marknadsföra ökad miljöhänsyn. Den verklighet som 
eleverna möter i mötet med företagen är inte formad för att fokusera på endast ett 
fåtal ämnen utan är direkt exempel ur verkligheten.  

Skolverksamheten bidrar till verklighetsbilden hos eleverna och därav är det av stor 
vikt hur undervisningen är utformad. Enligt Säljö (2000) så finns det traditionella 
uppfattningar på hur undervisning ska utformas. Eftersom skolan bidrar till 
verklighetsuppfattningen hos eleverna är det därmed viktigt att skolan följer 
samhällsutvecklingen och dess efterfrågan på utbildning. Kezar & Elrod (2012) 
skriver att skolan behöver förändras för att möta efterfrågan som finns i det 
omgivande samhället. Framförallt när världen har blivit mer globaliserad och kräver 
mer komplex kompetens. 

Vad vi bland annat har kommit fram till utifrån empirin är att skolverksamheten inte 
nödvändigtvis behöver anamma ämnesintegrering, men att den behöver vara öppen 
för förändring. Utifrån analys av studien Kezar & Elrod (2012) finns viljan att arbeta 
ämnesintegrerat i verksamheten. Det som framförallt hindrar införlivandet av 
ämnesintegrerade arbetssätt i verksamheten är rådande normer och värderingar, vilka 
är mycket svårföränderliga. Säljö (2000) skriver så är det vanligt att 
skolverksamheten har rådande normer som är så inpräntade i dess vardag, att det inte 
ifrågasätts. Skolans resurser, som lokaler och utrustning påverkar möjligheter till 
förändring. Resurser som material av olika slag, eller artefakter som Säljö (2000) 
skriver har betydelse för undervisningen. Det är viktigt att artefakter i 
skolverksamheten ligger i fas med samhällsutvecklingen, så att de kan tillämpas och 
användas efter skolgången. Till exempel kan studenter som utbildar sig till 
mekaniker behöva en större kunskap inom datateknik då detta kan efterfrågas av 
arbetsmarknaden. Därav är det viktigt att skolan speglar samhället.  

 
Vi menar att med utgångspunkt ur det sociokulturella perspektivet är det av stor vikt 
hur skolverksamheten är uppbyggd, då inlärning av kunskap inte är beroende av 
metoden. Det viktiga är hur den sociala konstruktionen är uppbyggd. Det är därmed 
av stor vikt att skolverksamheten är direkt möjlig att överföra till samhället, då både 
skola och omgivningen utanför skolan är en del av den sociala konstruktionen.  

 
För att införliva ämnesintegrering i verksamheten anger Kezar & Elrod (2012) en 
modell över hur detta kan genomföras. De beskriver att det är viktigt att ha 
gemensam förståelse och mål. Enligt Kezar & Elrod (2012) behövs det göra 
omfördelning av resurser såsom personal, lokaler och utrustning. Persson (2011) 
menar att det finns begränsningar och brister i utformningen av ett ämnesintegrerat 
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arbetssätt inom skolverksamheter. Medina- Jarez, Dambekalns & Middleton (2012) 
visar i sin studie vanliga problem som försvårar ämnesintegrering, vilka är brist på 
lärare och förmågor/kunskaper. Även i denna studie påvisas brist och resurser, men 
även bristande stöd från den administrativa delen av skolverksamheten.  
Utifrån empirin kan det även dras slutsatser om att det finns brister vid 
genomförandet av ämnesintegrering från skolledning. Det kan även sammanfattas att 
ämnesintegrering får en större genomslagskraft när initiativet kommer uppifrån. 
Dock kommer ofta initiativet från lärarna själva.  
 

6.3 Vilka verkningar har ämnesintegrering för skolverksamheten? 

 

De vinningar som ett ämnesintegrerat arbetssätt medför tillskrivs ofta elevers 
kunskapskvaliteter. Som tidigare beskrivits består skolverksamheten av djupt rotade 
normer och värderingar som är mycket svårföränderliga. De verkningar som 
ämnesintegrering lämnar på skolverksamheten är därför till mestadels beskrivna som 
negativa. Eftersom införlivandet av ämnesintegrering i de flesta fall innebär en 
förändring av skolverksamheten uppstår det på många plan en konflikt mellan de 
normer som råder. Ett problem som beskrivs enligt empirin är att lärare upplever att 
betygsättning blir svårare vid ämnesintegrerat arbetssätt. Lärare oroar sig även för 
om och hur samtliga centrala delar i kunskapskraven i ämnena uppnås vid 
ämnesintegrerat arbetsätt. Ett projekt där lärarstudenter fick utforma ett 
ämnesöverskridande projekt visade dock på en förändrad attityd gentemot ett 
ämnesintegrerat arbetssätt till en klart mer positiv inställning. 
 

Andra faktorer som beskrivs i resultatdelen som problematiska vid ämnesintegrering 
mellan ämnena är bland annat brist i lärares kompetensområden. Lärare upplevde det 
som problematiskt att verka utanför sina kompetensområden. Lösningen på dessa 
problem menade tillfrågade lärare utgjordes av goda relationer med kolleger men 
även ett behov av mer avsatt tid till möten mellan kolleger.  
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7 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
I detta avsnitt förs en diskussion kring vilka pedagogiska implikationer vi föreslår 
utifrån den genomförda studien. Det presenteras även en kort slutsats av uppsatsen 
samt förslag på fortsatt forskning inom området.  

 
De pedagogiska tjänster som ett ämnesintegrerat arbetssätt kan erbjuda 
undervisningen anser vi framförallt utgörs av möjligheten att verklighetsanknyta 
undervisningen. Vi har genom denna studie dragit slutsatsen att elever bäst förbereds 
för att leva och verka i världen genom att möte densamma under skoltiden. Att arbeta 
ämnesintegrerat ser vi som en bra väg för att uppnå denna verklighetsanknytning. Vi 
saknar dock sådan kunskap som hade tillåtit oss att dra slutsatser huruvida 
ämnesintegrering bäst lämpar sig för att uppnå verklighetsanknytning. Vad vi 
däremot har funnit är att skolverksamhet är bygd på normer och värderingar som inte 
låter sig förändras i en handvändning. Anledningen till att ämnesintegrering inom 
skolverksamheter inte praktiseras i större utsträckning än vad det gör återfinns i 
dessa normer och värderingar. Viljan att arbeta ämnesintegrerat finns delvis i 
lärarkåren, för att åstadkomma en större genomslagskraft för ämnesintegrering 
behöver detta vara en del i lärarutbildningen. Detta påstående är starkt beroende av 
frågan huruvida ämnesintegrering bör utgöra en större del av skolverksamheten.  

 
För att lämna förslag till fortsatt forskning inom området menar vi att det borde vara 
intressant att granska hur undervisning i skolan är och kan vara verklighetsanknuten. 
Exempel på relevanta frågeställningar rörande detta kan vara, metoder för sådan 
undervisning, utsträckning av sådan undervisning samt behov av sådan undervisning. 
 

Slutligen vill vi mena att ämnesintegrering är en metod i undervisningssammanhang 
som kan bidra till en bättre undervisning . Det viktiga är inte vilken metod som 
används i skolverksamheten, utan snarare hur skolan följer samhällsutvecklingen och 
bidrar till den sociala konstruktionen.  
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Bilagor 
 

Ett skeende ur real life 
 
Caroline vaknar av att klockan ringer. Hon har ställt alarmet på halv åtta för att hinna 
gå och köpa frukost innan det är dags för skolan. Hon ser ut genom fönstret och ser 
att den första snön har fallit under natten, termometern står på +2 grader. Caroline 
väljer att ta på sig ett par vattenresistenta skor då hon förstår att snön kommer börja 
töa närsomhelst och bli till slask. Hon stänger ytterdörren efter sig och går ner för 
trapporna. I entrén träffar hon tanten som bor i lägenheten mittemot. Tanten är 
ordförande i bostadsföreningen och hon passar på att byta några ord om att det börjar 
bli dags att arrangera en gårdsstädning snart. Väl ute på gatan tar hon till höger, då 
hon planerar att gå till en butik som sattsar på miljömärkta och närproducerade varor. 
 
I affären börjar Caroline med att plocka ner tvättmedel i korgen. Hon väljer ett 
tvättmedel med en miljömärkning som hon vet garanterar att det är fritt från fosfater. 
På vägen vidare stannar hon till vid fiskdisken då hon på sin inköpslista har skrivit 
upp fisk till en fisksoppa. Det spelar egentligen inte så stor roll för Caroline vilken 
typ av fisk hon köper, så hon väljer en fisk som är fiskad på ett hållbart vis och som 
inte står med på någon rödlista. När Caroline kommer till brödavdelningen väljer hon 
ett närproducerat bröd som samtidigt inte är för dyrt men ändå näringsriktigt och 
nyttigt. För att tillgodose det ökade behovet av protein som hon har fått sedan hon 
började med styrketräning, så köper hon skinka att ha på mackorna. Hon väljer även 
att köpa en yoghurt som har bakterier i sig som är bra för hennes mage. 
 
På vägen till kassan så går Caroline förbi en hylla med fairtrade-varor, hon läser på 
dem och får använda sig av sina kunskaper i engelska då texten på dem är på 
engelska. Hon fastnar för en choklad från ett afrikanskt land som har ett omslag som 
hon tycker förmedlar en etisk produkt. 
 
I kassan så slutar prislappen på 336 kr. Caroline har planerat att handla för max 350 
kr så hon blir nöjd och betalar med sitt betalkort. Hon väljer att ta två bärkassar i 
återvunnen plast, även om det trolig hade räckt med en. På detta vis får hon ett mer 
ergonomiskt bärande då det blir bättre balans om hon håller en kasse i varje hand.    
 
Skillnaden mellan skolan och verkligheten 
 
Skolan är av tradition tydligt uppdelad i olika ämnen. Eleverna har i de flesta fallen 
ett schema som tydligt anger var de ska vara och vilket ämne de ska ägna sig åt 
under denna tid. Erfarenheter från våra tidigare Vfu-perioder talar för detta men även 
den utbildning som vi båda har genomgått har främst försett oss med verktyg 
syftande till en ämnesspecifik utlärning. Med detta i åtanke menar vi att skolan är att 
anses som tydligt uppdelad i olika ämnen. Carolines morgon som tidigare beskrivits 
är dock inte indelad i olika ämnen. Caroline använder sig på sin väg till affären och 
under besöket i densamma av enligt vårt sett att se det av inte mindre än 14 olika 
skolämnen.  
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För att söka stöd för detta påstående har vi tagit ut relevanta kvaliteter för vart och ett 
av dessa ur det centrala innehållet ur varje aktuellt ämne i årskurs 7-9 från lgr11. En 
sammanställning av detta samt följande motivering av hur Carolin använder sig av 
dessa kvaliteter följer nedan: 
 
Bild: 
Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt 
granskas .(Lgr11) 
Caroline väljer en chokladförpackning vars omslag hon tycker förmedlar innehållet 
bra. 
 
Biologi: 
Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som 
konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. (Lgr11) 
Caroline väljer medvetet att handla närproducerat, hon väljer även fisk som fiskats 
hållbart. 
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala 
relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar 
och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och 
smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier. (Lgr11) 
Caroline får motion genom att gå till butiken, hon väljer sin kost utifrån näring samt 
bakterier hon behöver få i sig. 
 
Engelska: 
Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till 
exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll 
och syfte. (Lgr11) 
Caroline behöver använda sig sina kunskaper i att läsa en engelsk text på fairtrade- 
produkterna som syftar till att förmedla ett etiskt budskap. 
 
Fysik: 
Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom 
meteorologin och kommuniceras i väderprognoser. (Lgr11) 
Genom sin kunskap av väderfenomen kan Caroline förutsäga vilka skor hon behöver 
välja när hon går till affären. 
 
Geografi: 
Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor 
transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats 
över tid. (Lgr11) 
Detta tar Caroline hänsyn till då hon väljer närproducerat. 
Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. 
(Lgr11) 
Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat 
och naturresurser. (Lgr11) 
Caroline använder sig av denna kunskap i sitt val av fairtrade- varor, även i sitt val 
av fisk som fiskats på ett hållbart vis tar hon hänsyn till naturresurser.     
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Hem och konsumentkunskap: 
Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur 
måltider kan komponeras efter olika behov. (Lgr11) 
Caroline tar hänsyn till sitt ökade behov av protein kopplat till hennes träning samt 
yoghurten innehållande bakterier hon behöver för magens skull. 
Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av 
kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet. (Lgr11) 
Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och 
kvalitet. (Lgr11) 
Caroline anpassar i flera fall sina inköp efter ställningstaganden till ekonomi, kvalitet 
och miljömässig hållbarhet. Exempelvis brödet som både skall vara rätt pris och 
närproducerat men även näringsriktigt utifrån hennes krav.. 
Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de 
påverkar miljö och hälsa. (Lgr11) 
Detta tar Caroline hänsyn till då hon väljer närproducerat. 
 
Historia: 
Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till 
industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och 
människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av 
världen. Migration inom och mellan länder. (Lgr11) 
Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism. (Lgr11)Det är tack vare 
vetskapen om dessa kvaliteter som Caroline väljer att handla Fairtrade- varor. 
 
Idrott och hälsa: 
Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och 
förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning. (Lgr11) 
Caroline väljer att använda sig av två bärkassar för att på så sett få en bättre och mer 
jämn belastning då hon bär hem varorna,. Hon får även ett bra komplement till sin 
styrketräning då hon går till affären och skapar således en allsidig träning. 
Kemi: 
Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt 
vad det innebär för en hållbar utveckling. (Lgr11) 
Vid sitt val av miljömärkt, ej rödlistad fisk samt närproducerat så tar Carolin hänsyn 
till detta. 
Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i 
människokroppen, till exempel matspjälkning. (Lgr11) 
Vid val av skinka för att få protein och val av yoghurt så behöver Carolin använda 
sig av dessa kunskaper.  
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, 
kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön. 
(Lgr11) 
Caroline väljer aktivt en miljömärkning som garanterar att i det här fallet en 
kemikalie som vill undvika inte finns i det aktuella tvättmedlet. 
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Matematik: 
Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika 
ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. (Lgr11) 
Caroline använder sig av detta dels då hon betalar sina varor, men även då planerar 
sina inköp och räknar på sin budget medans hon handlar. 
Religionskunskap: 
Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar 
(Lgr11) 
Dessa kunskaper använder sig Caroline av då hon väljer produkter som syftar till 
hållbar utveckling samt fairtrade- produkter som tar etisk hänsyn vid tillverkning 
Samhällskunskap: 
Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners 
ekonomier förändras i en globaliserad värld. (Lgr11) 
Dessa kunskaper amvänder sig Caroline av då hon dels väljer närproducerat, men 
även då hon väljer fairtrade- varor. 
Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling 
samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 
(Lgr11) 
Dessa kunskaper använder sig Caroline av då hon tilltalar damen som är ordförande i 
boendeföreningen, vilken i sin tur är uppbyggs på demokratiska principer. 
Svenska: 
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att 
urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 
sammanhang. (Lgr11) 
I butiken behöver Caroline läsa på förpackningar och skyltning för att göra sina 
medvetna val. Hon behöver även använda sig av en förståelse för dessa texters motiv 
att övertyga henne som konsument av varan.   
Teknik: 
Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon 
industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning. 
(Lgr11) 
Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur 
tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling. (Lgr11) 
I valet av återvunnet material i bärkassarna använder sig Caroline av dessa 
kunskaper. 

 

 


