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Precis som samhällets funktioner och enheter kan hänga ihop och samverka på olika sätt, kan 

de olika ämnena i skolan också göra det. I praktiken innebär det att fler än ett ämne kan 

studeras på samma gång, och ett begrepp som används för att benämna denna arbetsform är 

ämnesintegrering. Det här examensarbetet behandlar ämnesintegrerad undervisning på 

högstadiet. Syftet är att skapa förståelse för vilka möjligheter och hinder som finns för det här 

sättet att undervisa på högstadienivå. Uppsatsens studier utgörs av två kvalitativa intervjuer 

med högstadielärare, och en kvantitativ enkätundersökning med högstadieelever.  

 

I detta examensarbete har högstadielärares och högstadieelevers erfarenhet och inställning till 

ämnesintegrerad undervisning studerats. Detta ställs mot bland annat konstruktivismen, som 

är en av många teorier för vad begreppen kunskap och lärande står för. Det framkommer att 

både lärare och elever har en samsyn på ämnesintegrering. Resultaten av undersökningarna 

visar också att både lärare och elever har en positiv inställning till ämnesintegrering, och 

anser att arbetssättet främjar elevers lärande så att de kan ta till sig kunskaper i stor 

utsträckning. Undersökningarna tyder även på att den främsta möjligheten med 

ämnesintegrering är att elever tillgodogör sig en helhetssyn på undervisningen, och därigenom 

kan se kopplingar till livet utanför skolan. När det gäller hinder för ämnesintegrering, visar 

undersökningarna att lärares eventuella bristande ämneskunskaper, är det som utgör störst 

hinder för att undervisningen ska kunna bedrivas ämnesintegrerat. 

 

Nyckelord: ämnesintegrering, tematisk undervisning, ämnesövergripande, högstadiet   
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1. INLEDNING 
 

I det här inledande kapitlet kommer uppsatsens ämne att presenteras och problematiseras. 

Därefter följer syfte och problemformuleringar som syftar till att tydliggöra vad fokus för 

arbetet ligger på. Kapitlet avslutas med en kort uppsatsdisposition som förklarar uppsatsens 

upplägg. 

 

Att arbeta som lärare innebär allt som oftast att den ena arbetsdagen inte är den andra lik, 

något som kan upplevas fascinerande, samtidigt som det kan vara en stor utmaning för många. 

På samma sätt som alla lärare är unika är också eleverna det. Att som lärare då kunna finna ett 

visst sätt att undervisa på, det vill säga en undervisningsprincip, som passar alla elever precis 

lika bra, är nästintill en omöjlig uppgift att lösa. Förutom elevernas olikheter måste lärarna 

också ta hänsyn till bland annat kollegor, skolledning och alla de olika styrdokument som 

finns, vilket i sin tur kan vara ett mer eller mindre svårt åtagande. Lärarnas uppdrag är 

komplexa och ständigt omdebatterade, kanske är det just därför som en del individer lockas 

till att utbilda sig till lärare? 

 

När det gäller olika undervisningsprinciper är det inte ovanligt att lärare får prova sig fram för 

att kunna avgöra vad som fungerar bäst för en viss grupp av elever. Det kan som lärare också 

vara rimligt att variera sin undervisning och utgå från olika strategier för att på så sätt kunna 

motivera så många elever som möjligt. Intentionen med detta examensarbete är att studera en 

undervisningsprincip lite närmare, nämligen ämnesintegrering där två eller fler skolämnen 

studeras i ett gemensamt sammanhang, och utreda vilka hinder och möjligheter som lärare 

och elever upplever att de kan stöta på när denna undervisningsprincip används i skolan. 

 

Under tiden som jag har utbildat mig till senare år- och gymnasielärare har jag studerat båda 

mina inriktningar, spanska och geografi, separat och likaså pedagogiken. Framförallt under 

geografistudierna såg jag möjligheter att integrera spanskan och den spanska kulturen i de 

olika arbetsområdena inom geografin, något som visade sig vara både intressant och givande. 

Inom ramen för det självständiga arbetet i geografin till exempel, studerade jag en region i 

Spanien utifrån geografiska kriterier. Motivationen ökade eftersom jag upplevde, som 
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talesättet lyder, att jag slog två flugor i en smäll genom att studera geografiska fenomen i 

områden med spansktalande befolkning. Det var vid de tillfällena som planerna för det 

kommande examensarbetet tog fart. För mig är det av intresse att genom denna uppsats 

försöka komma fram till hur det praktiskt är möjligt att integrera olika ämnen med varandra 

som till exempel spanska och geografi. Att endast rikta in sig på integreringen av spanska i 

geografin eller geografin i spanskan, skulle vara en alltför snäv inriktning för ett 

examensarbete som ska utgöra 30 högskolepoäng, vilket innebär en termins heltidsstudier. 

Därför kommer arbetets huvudsyfte röra ämnesintegrering på en allmän nivå. Den svenska 

forskning som har gått att finna, behandlar främst ämnesintegrerad undervisning när det gäller 

de naturvetenskapliga ämnena (NO-ämnena), och jag finner det intressant att undersöka hur 

ämnesintegrerad undervisning kan fungera även när det gäller skolans övriga ämnen. 

 

Den här uppsatsens ämnesval aktualiseras bland annat genom att de senaste läroplanerna tar 

upp vikten av att eleverna i skolan ska ges möjligheter att arbeta ämnesövergripande, samt 

genom de debatter som i skrivande stund förs om huruvida skolundervisningen bör vara 

upplagd för att tillgodose elevernas behov. Uppsatsens studier behandlar ämnesintegrering på 

högstadienivå. Detta eftersom det är där inom det stadiet som jag själv har varit mest 

verksam. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Vår omvärld är komplex och kan förstås på många olika vis. Olika individer har olika sätt att 

tolka omvärlden på, vilket gör den ännu mer komplex. Individers uppfattning av omvärlden 

och verkligheten kan förändras allt eftersom, bland annat beroende på att människor åldras 

och utvecklas, och samhället likaså. För att kunna tolka och förstå hur samhället fungerar, och 

dessutom som enskild individ utgöra en del av samhället, krävs att man som individ kan 

anpassa sig efter olika normer och regler, samt kunna samspela med andra människor. Dessa 

normer och regler får vi till viss del till oss när vi växer upp som barn, man får till exempel 

lära sig vad som är rätt och fel i olika sammanhang här i livet. Att samspela med andra 

människor är något som verkligen blir viktigt och ställs på sin spets när barnen kommer upp i 

skolålder. Det sociala spelet som ständigt pågår i skolans värld och även i övriga världen kan 

vara olika lätt eller svårt att anpassa sig till. Men, som det står i läroplanen för grundskolan, 

ska skolans undervisning syfta till att förbereda eleverna för att delta aktivt i samhället, och 
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även förmedla sådana kunskaper som bidrar till att skapa en gemensam så kallad referensram 

som alla människor ute i samhället är i behov av. Detta eftersom verkligheten är komplex och 

förändras i snabb takt (Skolverket, 2011). 

 

Vidare framgår det i grundskolans läroplan att skolans uppdrag bland annat är att ge eleverna 

överblick och sammanhang, varför det är viktigt att skolan ger ett övergripande perspektiv i 

sin undervisning (Skolverket, 2011). Här är det intressant att fråga sig om det är så här det ser 

ut i dagens skolor. En rimlig hypotes är att scheman när det gäller undervisningen i de 

svenska skolorna till största del är uppdelade efter de olika skolämnena, det vill säga att 

eleverna läser varje enskilt ämne för sig, och varje ämne har ett bestämt antal timmar till 

förfogande. Värt att beakta är då huruvida eleverna tillgodogör sig dessa övergripande 

perspektiv och sammanhang som det står om i läroplanen. En del elever kan rimligen se 

viktiga sammanhang och samband trots detta lektionsupplägg då varje ämne studeras för sig i 

en så kallad ämnesindelad undervisning. Men finns det möjligtvis individer som skulle kunna 

tillgodogöra sig kunskaper på ett lättare sätt om undervisningen till stor del bedrevs på ett mer 

övergripande sätt? Det vill säga att två eller flera skolämnen kombineras och studerades 

samtidigt. För att benämna denna undervisningsprincip finns många vedertagna begrepp. Ett 

av dem, som framförallt kommer att brukas i denna uppsats, är ämnesintegrerad undervisning. 

Persson (2011) definierar kort ämnesintegrerad undervisning som det som sker när elever och 

lärare arbetar med två eller flera ämnen på samma gång under ett gemensamt 

undervisningstillfälle. 

 

Verkligheten som vi alla lever i är komplex och är inte uppdelad på samma sätt som 

ämnesindelningen i skolan, olika delar hänger samman på ett eller annat sätt. Hur motiveras 

då indelningen av de olika ämnena i skolan? I skrivande stund pågår en debatt som rör 

skolans timplaner, att vara eller icke vara. Knape & Stockhaus, 1 (2013), representanter från 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), förklarar hur den svenska staten planerar att 

reglera skolans timplaner och strama åt dem så att det framgår exakt hur många 

undervisningstimmar varje elev ska ha i respektive ämne. Det är något som de två 

representanterna från SKL menar är snedvridet och omotiverat eftersom alla individer är olika 

och behöver olika mycket undervisning i skolans alla ämnen. De anser att det som borde vara 

viktigast när det gäller undervisningen i skolan, är att eleverna faktiskt når målen. 

Fortsättningsvis argumenterar de för att skolans timplaner utgör hinder för att en övergripande 
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undervisning ska kunna bedrivas, eller så kallad ämnesintegrerad undervisning, som är det 

begrepp som främst kommer att användas i detta examensarbete. De förklarar att den värld 

som finns utanför skolan inte är uppdelad strikt i olika ämnen, och att det därför är av stor vikt 

att det sker en viss ämnesintegrerad undervisning. För att stärka sina argument lutar sig Knape 

& Stockhaus, 1 (2013) mot forskning som har bedrivits bland annat i Nya Zeeland och i 

Sverige, som visar på att elevernas undervisning blev mer behovsanpassad och varierad när 

timplanerna var borttagna. 

  

Som ofta när det gäller debatter som rör skolfrågor finns det både de som är för, och de som 

är emot det som debatten handlar om. Fjelkner (2013), före detta ordförande i Lärarnas 

Riksförbund, hävdar att reglerade och skärpta timplaner i skolan garanterar en hög så kallad 

lägsta nivå av undervisningen i skolan, och att enskilda kommuner inte kan komma undan på 

något sätt. Hon redogör också för att de förändringar som planeras när det gäller timplanerna 

endast gäller lägsta antalet timmar per skolämne och stadie, och utvecklar att det är upp till 

varje kommun sedan om de vill öka på antalet timmar för de olika ämnena. Larsson (2013), 

ordförande i Historielärarnas Förening, deltar också i debatten gällande reglerade timplaner. 

Han anser precis som Fjelkner (2013) att skärpta timplaner i skolan inte på något sätt skulle 

missgynna varken elever, lärare eller undervisningen i sig, utan att det snarare skyddar 

eleverna och ser till att enskilda kommunpolitiker inte kan styra hur som helst och spara in på 

undervisningstimmar i olika ämnen. Dessutom hävdar han, till skillnad från Knape & 

Stockhaus, 1 (2013), att skolans timplaner inte alls utgör något hinder för ämnesintegrerad 

undervisning. 

 

Knape & Stockhaus, 2 (2013) avslutar debatten gällande skolans timplaner med att betona att 

elevernas kunskapsutveckling måste vara det mest centrala i skolans värld, och att ett bestämt 

antal undervisningstimmar i de olika skolämnena inte garanterar att eleverna når de uppsatta 

målen. De menar att lärarnas skicklighet och rektorernas pedagogiska förmåga att leda, är det 

som har mest betydelse för elevernas resultat i skolan. Detta eftersom det är dessa personer 

som känner eleverna bäst och därför också kan anpassa undervisningen för att den ska gynna 

varje elev i så stor utsträckning som möjligt (Knape & Stockhaus 2, 2013). 
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Ovanstående beskrivna debatt väcker en rad olika frågor som inte är helt okomplicerade att 

svara på. Till exempel om ämnesintegrering kan påverka inlärningen positivt hos en viss 

grupp av elever, medan den lämpar sig mindre bra för andra. Vilken slags undervisning som 

skulle kunna anses vara det mest givande för elever och lärare råder det också delade 

meningar om, dessutom förändras attityderna hos både lärare och elever, men också hos 

skolledningen, till ämnesintegrerad undervisning med tiden. Verkligheten är inte svart eller 

vit och frågan är om det behöver vara det när det gäller att ämnesintegrera eller inte i skolan. 

Följdfrågan som dyker upp är hur det praktiskt kan vara möjligt att kombinera de olika sätten 

att undervisa, och vilka kravs ställs då egentligen på de undervisande lärarna? Fortsättningsvis 

är det en intressant fråga huruvida undervisningsresultatet skulle påverkas på olika sätt 

beroende på om eleverna var medvetna eller omedvetna om vilken slags undervisningsprincip 

som lärarna utgick ifrån. Kan det vara så att en del elever upplever det mer ansträngande att 

veta om att de faktiskt för stunden studerar tre ämnen istället för ett? Dessa tankegångar leder 

fram till en problemformulering om vilka hinder och möjligheter som finns för 

ämnesintegrering på högstadiet och vad lärare och elever har för inställning till fenomenet 

ämnesintegrering, samt hur de upplever det. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att utreda och skapa en ökad förståelse för vilka 

möjligheter, respektive hinder som förekommer för ämnesintegrering på högstadiet. Kunskap 

om detta ska uppnås genom att analysera lärares och elevers erfarenheter av, och inställning 

till ämnesintegrering. Syftet leder fram till följande frågeställningar:  

 

 Vilka möjligheter upplever högstadielärare att det finns när det gäller 

ämnesintegrering i skolan? 

 Vilka hinder upplever högstadielärare att det finns när det gäller ämnesintegrering i 

skolan? 

 Vilka erfarenheter har högstadieelever av ämnesintegrerad undervisning? 

 Vilken inställning har högstadieelever till ämnesintegrerad undervisning?  
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1.3 Disposition 

 

Denna uppsats inleds med det här första kapitlet som presenterar ämnet ämnesintegrering, 

som i sin tur diskuteras i ett övergripande perspektiv i problemformuleringen. Därefter följer 

syfte och frågeställningar som kommer att vara det som styr uppsatsens fokus. I kapitel två 

redogörs för den tidigare forskning som har bedrivits när det gäller ämnesintegrering och som 

anses vara relevant för denna uppsats. Kapitlet avslutas med en kort diskussion där den 

tidigare forskningen ställs mot det här arbetets huvudfrågor. Kapitel tre utgör ett teorikapitel 

där relevanta teorier för problemområdet tas upp och presenteras, för att senare i uppsatsen 

kunna fungera som en god teoretisk referensram som underlättar för analysen. I följande 

kapitel, kapitel fyra, redogörs för de metoder som har nyttjats för att kunna besvara 

frågeställningarna, de presenteras och diskuteras. I kapitel fem kommer resultatet av 

uppsatsens undersökningar att presenteras för att sedan kunna analyseras i det följande 

analyskapitlet. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel, kapitel sex, där analysen av 

resultatet diskuteras och tolkas. I diskussionen öppnas det även upp för möjliga framtida 

forskningsområden som kan anses vara relevanta och intressanta.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel presenteras en översiktlig redovisning av tidigare relevant forskning på en 

nationell nivå och på en internationell nivå, som rör ämnet ämnesintegrering i skolan. 

Avsikten är att ge en generell bild av vad olika forskare har kommit fram till. 

 

2.1 Forskning kring ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning 
 

I olika skolor förekommer det varierande undervisningstraditioner och lärare i största 

allmänhet använder sig av olika undervisningsprinciper beroende på ämnesbehörigheter, vad 

de känner sig mest bekväma med, och vad de anser fungerar bäst för just deras elevgrupp. 

Helena Persson (2011) har skrivit en doktorsavhandling vars huvudsakliga tema är just 

ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning på högstadiet. Avhandlingen har titeln: 

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i 

skolår 7-9. Ett antal olika undersökningar ligger till grund för själva avhandlingen, vars syfte 

är att öka förståelsen för den ämnesintegrerade undervisningen inom de naturvetenskapliga 

ämnena, och förklara vad det kan innebära för lärares och elevers skolarbete på högstadienivå. 

Persson (2011) undersöker varför lärare väjer att undervisa ämnena fysik, biologi och kemi 

integrerat och hur lärarna själva beskriver sin ämnesintegrerade undervisning. När det gäller 

hur ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning påverkar elevers skolarbete, undersöks 

främst elevernas syn på undervisningen i naturkunskap, samt deras erfarenheter av 

ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning. 

  

Persson (2011) beskriver att de undersökningsmetoder hon har använt sig av för att besvara 

frågeställningarna är, lärarintervjuer, elevintervjuer, klassrumsobservationer och elevenkäter. 

Undersökningarnas resultat visar att de lärare som väljer att undervisa NO-ämnena på ett 

integrerat sätt gör det eftersom de anser att undervisningsprincipen medför ämnesmässiga och 

pedagogiska fördelar, och ibland även organisatoriska fördelar. När det gäller hinder för att 

bedriva en ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning framkommer det att dessa främst 

är av organisatorisk karaktär, som till exempel svagt stöd från kollegor eller avsaknad av 

läromedel som lämpar sig för en ämnesintegrerad undervisning (Persson, 2011). Vidare 

redovisar Persson (2011) att lärarna som deltog i undersökningarna upplever att elever kan få 
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ett större intresse för naturvetenskap om de får en helhetssyn på kunskapen. Enligt lärarna 

som ingick i avhandlingens undersökningar får eleverna det genom en ämnesintegrerad 

naturvetenskaplig undervisning.  

 

I avhandlingens resultat framkommer att betygsättningen ses både som en möjlighet och ett 

hinder för en ämnesintegrerad undervisning. En del lärare menar att det kan vara 

problematiskt att sätta separata betyg i de olika ämnena om undervisningen ständigt sker 

ämnesintegrerat. Det finns dessutom en oro över att inte hinna med alla 

undervisningsområden. De lärare som deltog i undersökningarna betonar också vikten av att 

vardagsanknyta undervisningen för att på så vis motivera sina elever. Resultatet visar enligt 

Persson (2011) att ämnesintegrerad undervisning inte är en förutsättning för att 

undervisningen ska bli vardagsanknuten, men att det underlättar. 

 

Persson (2011) redovisar i avhandlingen att de elever som deltog i enkätundersökningen över 

lag såg det som att NO-ämnena i skolan handlar om hur allting hänger ihop, men att de 

samtidigt var tveksamma till om de hade användning för kunskapen i sin vardag. När det 

gäller avhandlingens sista frågeställning, hur elevers erfarenheter och upplevelser av 

ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning ser ut, skiljer det sig åt mellan de deltagande 

eleverna. Persson (2011) redogör för att några elever upplever den ämnesintegrerade 

undervisningen som mer vardagsanknuten och därmed blir den förmedlade kunskapen mer 

realistisk och användbar. Fortsättningsvis skiljer sig resultatet mellan undersökningens 

deltagande elever åt, när det gäller hur arbetsamt de anser att den ämnesintegrerade 

undervisningen är, och vad de får ut av den. 

 

I avhandlingens diskussionskapitel förklarar Persson (2011) hur undervisningens 

kunskapsbetoning skiljer sig åt beroende på om de naturvetenskapliga ämnena undervisas 

integrerat eller var för sig. Detta i sig ses som något positivt, de båda 

undervisningsprinciperna kan komplettera varandra eftersom olika slags kunskaper betonas. 

Avslutningsvis framhåller Persson (2011) vikten av att det finns en samsyn på målen som 

olika arbetsområden har när flera lärare samarbetar för att en god ämnesintegrerad 

naturvetenskaplig undervisning ska ske. 
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2.2 Forskning kring begreppsbildning i ämnesövergripande arbetssätt 
 

En vanligt förekommande synonym till ämnesintegrering, är ämnesövergripande 

undervisning. Karolina Österlind (2006) har skrivit en doktorsavhandling som berör just detta. 

Hennes avhandling har titeln: Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande 

arbetssätt: studier av elevers arbete med miljöfrågor. Som rubriken förmedlar handlar hennes 

studier i avhandlingen även om undersökande arbetssätt. Eftersom undersökande arbetssätt 

inte är relevant för denna uppsats kommer det inte att tas upp i detalj.  

 

Avhandlingen utgörs av tre olika artiklar vars resultat presenteras på ett sammanfogat sätt och 

även jämförs med varandra. Undersökningarna i de olika artiklarna har dock samma tema, 

nämligen miljöfrågor. Det som skiljer dem åt är att fokus ligger på olika perspektiv av 

begreppsbildning hos elever. 

 

Österlind (2006) beskriver att ett av de huvudsakliga syftena med avhandlingen är att visa på 

hur elever skapar förståelse för undervisningens innehåll när ett ämnesövergripande och 

undersökande arbetssätt används. Det andra uttalade syftet är visa hur elever i sitt lärande 

skapar sammanhang och vad de olika sammanhangen innebär för hur eleverna förstår 

undervisningens innehåll. Ett annat ändamål med avhandlingen är att åskådliggöra hur olika 

sätt att organisera undervisningsinnehåll vid ämnesövergripande och undersökande arbetssätt 

kan påverka skapandet av sammanhang hos eleverna. Österlind (2006) redogör för att de 

metoder som har använts för att kunna besvara avhandlingens frågeställningar, är inspelning 

av samtal mellan elever, elever och lärare sinsemellan, observationer, och även skriftligt 

material som elever har producerat. I sin studie har Österlind (2006) utgått från en 

konstruktivistisk teori där grundtanken är att alla individer själva konstruerar sin kunskap (se 

utförligare förklaring under teorin i kapitel 3.2). Dessutom har hon till stor del använt sig av 

pedagogen Deweys tankar när det gäller ämnesövergripande undervisning (se redogörelse för 

Deweys betydelse för ämnesintegrering under teorin, kapitel 3.3). 

 

Fortsättningsvis redovisar Österlind (2006) i avhandlingens resultatdel att trots att lärarnas 

intentioner har varit att bedriva undervisningen på ett ämnesövergripande sätt, med 

miljöfrågor som ett tydligt huvudtema, har eleverna inte upplevt att de har kunnat se ett klart 
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samband mellan det som har förklarats teoretiskt och de aktiviteter som har utförts praktiskt. 

De olika uppgifterna som ingick i undervisningen sågs av eleverna som enskilda problem 

istället för som ett tema. Teori och praktik bildar enligt Österlind (2006) olika 

tolkningssammanhang. Avhandlingens viktigaste slutsatser är att elevers skapande av 

sammanhang är en central del i deras begreppsbildning (Österlind, 2006). 

 

2.3. Forskning kring lärares kunskaper i relation till ämnesintegrerad 

undervisning 

 

Pamela Esprívalo Harrell (2010) har skrivit en vetenskaplig artikel i vilken hon beskriver en 

studie som har genomförts av lärare i åttondeklasser och deras kunskap i relation till 

undervisningsuppdraget i en undervisning som utgår från en så kallad integrerad kursplan. I 

undersökningen innefattar denna kursplan ämnena kemi, fysik och geovetenskap. Den 

integrerade kursplanen förutsätter att de olika ämnena undervisas gemensamt i olika 

konstellationer (Esprívalo Harrell 2010). 

 

Esprívalo Harrell (2010) redogör för att användandet av tvärvetenskapliga och integrerade 

kursplaner i undervisningen oftast leder till att eleverna upplever att deras erfarenheter av 

lärande blir meningsfulla och ökar därmed kunskapen och förståelsen av begrepp. Dock 

poängteras att en integrerad kursplan i sig inte per automatik leder till att integrering av 

kunskap sker hos den enskilde individen, utan att kursplanen ska ses som en så kallad yttre 

faktor, det vill säga som ett redskap eller verktyg som i sin tur underlättar 

kunskapsintegreringen (Esprívalo Harrell, 2010). 

 

Studien av åttondeklasslärare i Texas styrdes av en forskningsfråga vars fokus låg på hur väl 

förberedda lärarna är att genomföra undervisning som bygger på en integrerad kursplan. 

Undersökningens resultat visar på att majoriteten av de lärare som deltog i studien har för lite 

formell utbildning, i de olika ämnena kemi, fysik och geovetenskap, vilket kan påverka 

undervisningen negativt. Det är också något som kan innebära att elevernas resultat påverkas 

på ett ogynnsamt vis (Esprívalo Harrell, 2010). 
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2.4 Forskning kring implementering av en integrerad läroplan 

 

Forskning har bedrivits på olika nivåer när det gäller integrering av läroplaner i skolans 

undervisning. Park (2008) redogör i en artikel för sin forskning kring integrerade läroplaner i 

undervisningen i Sydkorea. Med integrerad läroplan menas att undervisningen bedrivs på ett 

sådant sätt att eleverna ges möjligheter att tillgodogöra sig en helhetsbild och se generella 

samband mellan skolans olika ämnen. De övergripande frågeställningarna som styr studien 

handlar om hur sydkoreanska grundskolelärare praktiskt implementerar en integrerad läroplan 

i undervisningen, samt hur de upplever själva genomförandet av detta. Studien bygger på 

intervjuer som har gjorts med tre grundskolelärare som har fått beskriva sina egna 

erfarenheter. Det beskrivs i artikeln hur forskningsämnet aktualiseras genom att den redan 

befintliga forskningen kring ämnet inom Sydkorea främst handlar om behovet av en 

integrerad läroplan i skolan, och vilka hinder respektive möjligheter som existerar för att 

kunna genomföra en integrerad läroplan i undervisningen (Park, 2008). Dessutom finns det 

enligt Park (2008) lite forskning kring ämnet som bygger på empiriska undersökningar. 

 

Resultatet av studiens undersökningar visar i stora drag på att lärarna upplever att det finns 

begränsningar som gör att de har svårt för, och är ovilliga att bedriva undervisning utifrån en 

integrerad läroplan. Till exempel saknar de teoretiska referensramar för att praktisk kunna 

genomföra undervisningen (Park, 2008). Genom undersökningarna framkommer också att de 

deltagande lärarna anser att undervisning utifrån en integrerad läroplan är en av många redan 

befintliga pedagogiska metoder, snarare än ett nytt sätt att skapa och rekonstruera kunskap på. 

Park (2008) drar utifrån studiens resultat, slutsatsen att sydkoreanska grundskolelärare över 

lag behöver mer stöttande från skolledning, och mer teoretiska kunskaper för att praktisk 

kunna bedriva en undervisning där införskaffade kunskaper leder till att elever ser helheter 

och sammanhang mellan skolans alla ämnen. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I det här kapitlet redogörs det för den teoretiska referensramen som senare i uppsatsen 

kommer att vara utgångspunkt för analys och tolkning av undersökningarnas resultat. Vidare 

rymmer detta kapitel begreppsdefinitoner som är av betydelse för förståelsen av 

problemområdet och för analysen och diskussionen som följer. Avsikten med att presentera 

en teoretisk referensram är att redogöra för relevanta teorier och koppla dessa både till 

problemformuleringen och till den tidigare forskning som har presenterats. Kapitlet avslutas 

med samlade argument för, respektive emot, ämnesintegrerad undervisning i skolan. Syftet är 

inte att de argument som det redogörs för ska vara uttömmande, intentionen är att urskilja de 

mest centrala argument som är relevanta för uppsatsens undersökningar. 

 

3.1 Begreppsdefinitioner 
 

Nedan redogörs för begreppet ämnesintegrering, som är det begrepp som löpande används i 

denna uppsats för att beskriva den undervisning som genomförs när fler än ett skolämne 

studeras samtidigt. I referenslitteraturen som har använts för att redogöra för den tidigare 

forskningen (se kapitel 2) har ett annat begrepp som fungerar som synonym till 

ämnesintegrering dykt upp, nämligen ämnesöverskridande undervisning. De båda begreppen 

syftar till att förklara en och samma undervisningsprincip, varför även ämnesövergripande 

undervisning definieras mer utförligt nedan. 

 

3.1.1 Ämnesintegrering 

 

Vid sökning på ordet ämnesintegrering i Nationalencyklopedin hänvisas istället till ordet 

ämnesintegration, som definieras som en samordnad undervisning av besläktade ämnen vars 

syfte är att ge ökade insikter (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

Begreppet ämnesintegrering är enligt Persson (2011) ett begrepp som används inom svensk 

grundskola och innebär att undervisningen sker på ett sådant sätt att två eller flera specifika 

ämnen presenteras och studeras under ett gemensamt sammanhang. Som nämnt i 
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problemformuleringen (se kapitel 1.1), och som Knape & Stockhaus, 1 (2013) menar, främjar 

inte dagens styrda timplaner i skolan en ämnesintegrerad undervisning, som i sin tur kan se ut 

på olika sätt. Persson (2011) förklarar att det vid vissa tillfällen kan handla om att i 

undervisningssituationer integrera gemensamma begrepp som på ett eller annat sätt hör 

hemma i olika discipliner, det vill säga i det här fallet i olika skolämnen. Ämnesintegrerad 

undervisning kan också bedrivas genom att använda sig av en så kallad problembaserad 

undervisning som i praktiken innebär att eleverna får använda sig av olika ämneskunskaper 

för att lösa övergripande problem av olika slag. Dessa problem kan stundals vara av 

samhällelig karaktär (Persson, 2011). Ett tredje sätt att genomföra en ämnesintegrerad 

undervisning kan vara att utgå från elevers lärandeprocess genom ett så kallat undersökande 

arbetssätt. I ett undersökande arbetssätt får eleverna själva vara med och formulera problem 

och frågor som är betydelsefulla för det som studeras, och även besvara och genomföra 

undersökningar för att kunna svara på olika frågeställningar (Persson, 2011). Persson (2011) 

tillägger i sin artikel att vardagligt benämns ofta ämnesintegrerad undervisning med termen 

tematisk undervisning (se definiton under kapitel 3.1.3). 

 

En ämnesintegrerad undervisning behöver inte enbart innebära att ett eller flera ämnen 

studeras samtidigt. Persson (2011) förklarar att det också är fullt möjligt att integrera inom ett 

och samma ämne genom att inom ämnesramarna ta tillvara på kunskaper från elever från 

olika årskurser, vilket kallas horisontell ämnesstruktur. När olika ämnen inom en och samma 

årskurs studeras kallas det enligt Persson (2011) för vertikal ämnesstruktur. 

 

3.1.2 Ämnesövergripande undervisning 

 

En vanligt förekommande synonym till ämnesintegrerad undervisning, inom forskning och i 

annan litteratur, är begreppet ämnesövergripande undervisning. I Begreppsbildning i 

ämnesövergripande och undersökande arbetssätt: studier av elevers arbete med miljöfrågor 

skriver Österlind (2006, s. 9) att ämnesövergripande undervisning ”…betyder att 

undervisningen berör flera olika ämnen och på så vis skiljer sig från ämnesindelad 

undervisning.” Vidare förklarar Österlind (2006) att det som kännetecknar 

ämnesövergripande undervisning är en målsättning att elever genom undervisningsprincipen 

lättare ska kunna skapa sammanhang i sitt lärande och kunskapande. 
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3.1.3 Tematisk undervisning 

 

Tematisk undervisning, och ibland även kallat projektarbete, är ytterligare ett begrepp som 

inom svensk skola används för att benämna det som i denna uppsats nämns som 

ämnesintegrering. Nilsson (2007) redogör för hur tematisk undervisning utgår från ett 

tvärvetenskapligt synsätt, vilket innebär att undervisnigen är upplagd på så sätt att skolans 

traditionella ämnen integreras till en helhet. Dessutom förklarar Nilsson (2007) att tematisk 

undervisning kännetecknas av att olika färdigheter, som till exempel läsa och skriva, övas i 

gemensamma sammanhang och att undervisningsinnehållet vid tematisk undervisning ofta har 

en nära anslutning till elevers vardagserfarenheter och deras förförståelse för samhälleliga 

företeelser. Tematisk undervisning präglas också av att den oftast inte är bunden till 

traditionella läromedel, utan många gånger utgår undervisningen från skönlitterära texter av 

olika slag. (Nilsson, 2007). 

 

Rudhe & Skolverket (1996) förklarar också hur temaarbete och projektarbete kan gå till i 

skolans värld. Begreppen tema och projekt definieras som arbetsområden som är planerade i 

förväg och ofta arbetar elever med dem under en längre tid. Vanligt är att olika 

kunskapsområden integreras och sedan utmynnar i relativt omfattande redovisningar. 

Fortsättningsvis redogör Rudhe & Skolverket (1996) för hur tema- och projektarbete ger 

eleverna möjligheter att finna egna strategier för att inhämta kunskap. Detta genom att de 

många gånger under arbetets gång söker fakta och information mer eller mindre på egen hand. 

Dock betonas vikten av att läraren bör finnas tillgänglig för handledning för att bästa 

studieresultat ska uppnås (Rudhe & Skolverket, 1996). 

 

3.1.4 Integrerad kurs- och läroplan 

 

Under kapitel 2.3 i uppsatsen, den tidigare internationella forskningen, förekommer begrepp 

som integrerad kursplan och integrerad läroplan, som är synonymer både till ämnesintegrerad 

och ämnesövergripande undervisning. Begreppen, eller i detta fall undervisningsprincipen, 

har vuxit fram och tagit form eftersom många lärare har haft svårt att utifrån en ämnesindelad 

undervisning kunna förmedla viktiga livskunskaper (Vars, 1991). Fortsättningsvis förklarar 

också Vars (1991) att grundtanken med en undervisning som utgår från integrerade kurs- och 

läroplaner är att förmedla sådana kunskaper som är nödvändiga för att individer ska kunna 
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fungera ute i samhället. Själva idén med integrerade kurs- och läroplaner är densamma som 

för ämnesintegrerad undervisning i den svenska skolan (se kapitel 3.2.1). 

 

3.2 Ämnesintegrering – en historisk tillbakablick 
 

Ämnesintegrering är ingen ny undervisningsprincip inom skolans värld. Arfwedson & 

Arfwedson (2002) förklarar hur integrering av olika skolämnen inom svenska skolan tog fart 

framförallt i samband med införandet av läroplanen Lgr 69. De olika skolämnena ordnades då 

upp i så kallade block, vilket innebar att ett visst antal ämnen studerades tillsammans. 

Samtidigt förespråkades metoder som temaarbete och grupparbete i större utsträckning än 

tidigare. Integreringen ansågs viktig när det gällde de olika ämnena, men för att 

genomförandet skulle möjliggöras för lärarna betonades också vikten av en integrering på 

personalfronten inom skolan. I den nästkommande läroplanen efter Lgr 69, nämligen Lgr 80, 

tydliggjordes hur lärare istället för att enbart arbeta självständigt, skulle ingå i olika enheter 

och lärarlag för att ett samarbete skulle innebära att de tillsammans utgjorde en mer heterogen 

enhet (Arfwedson & Arfwedson, 2002). 

 

3.3 Konstruktivismens betydelse för ämnesintegrering 
 

Dagens undervisning och övrig verksamhet ute i skolorna grundar sig på olika teorier om vad 

begrepp som kunskap och lärande i själva verket står för. Detta gäller oavsett om de 

inblandade aktörerna, som exempelvis för att nämna några; skolledning, politiker eller lärare, 

är medvetna om vilka teorier och perspektiv på kunskap och lärande som ligger till grund för 

de olika områdena inom skolans verksamhet, eller inte (Säljö, 2011). Syftet med den 

teoretiska referensramen för denna uppsats är inte att redogöra för alla de framträdande 

perspektiv och teorier som finns inom kunskap och lärande. Intentionen är snarare att 

presentera den teori som enligt Österlind (2006), många av förespråkarna för 

ämnesintegrering lutar sig emot, nämligen konstruktivismen, och senare kunna koppla den här 

uppsatsens undersökningsresultat till denna teori. Säljö (2011) redogör för hur 

konstruktivismen som teori kortfattat innebär att alla människor själva skapar sin egen 

kunskap genom att betrakta omvärlden, för att i ett senare skede kunna dra slutsatser och 

resonera om den. Alltså kan människor utifrån denna teori inte ta till sig färdig information 

och kalla det för kunskap utan att på något sätt ha bearbetat informationen.  
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Arfwedson & Arfwedson (2002) redogör för att innan konstruktivismen etablerades som en 

teori som förklarar hur kunskap uppnås och skapas, var begrepp som inlärning, lära in, och 

lära ut vanliga i skolsammanhang, då påverkan utifrån sågs som den viktigaste faktorn för hur 

individer skaffade sig kunskaper. Eftersom kunskap enligt ett konstruktivistiskt synsätt är 

något som aktivt skapas av den enskilde individen, blev istället begreppet lärande mer 

vedertaget. Detta för att understryka att individers tolkning av den påverkan som sker utifrån 

också är av betydelse för kunskapsbildandet, och för att betona att inlärningsprocessen hos 

människor kan se mycket olika ut beroende på att alla individer besitter olika erfarenheter 

(Arfwedson & Arfwedson 2002). Vidare beskriver Arfwedson & Arfwedson (2002) att 

begreppet inlärning inom konstruktivismen innebär en aktiv och målorienterad process som i 

sin tur är beroende av individers mentala förmågor. 

 

Österlind (2006) beskriver att en del av de forskare som förespråkar en ämnesintegrerad 

undervisning grundar sina argument på just konstruktivismen. Då eleverna aktivt får vara med 

och lösa relevanta problem och frågor, får de samtidigt tillgång till kunskap från flera olika 

områden eller ämnen och kan själva sedan dra slutsatser. Slutsatser som handlar om 

problemen i sig, men också om själva processen, det vill säga hur de har gått till väga för att 

komma fram till en lösning (Österlind, 2006). 

 

3.4 Deweys betydelse för ämnesintegrering 
 

Utöver konstruktivismen finns det en forskare och filosof som har haft en betydande inverkan 

på dem som förespråkar en ämnesintegrerad undervisning, nämligen John Dewey. Säljö 

(2011) beskriver hur skolans främsta uppgift enligt Dewey är att fostra individer till 

demokratiska medborgare, som kan fungera ute i samhället, precis som Skolverket (2011) 

uttrycker i läroplanen för grundskolan (se problemformuleringen i kapitel 1.1 i uppsatsen). 

För att åstadkomma detta menar Dewey att undervisning och övrig verksamhet i skolan måste 

ske i en demokratisk miljö, där alla elever får möjlighet att utveckla sitt kritiska tänkande och 

uttrycka sig i olika sammanhang. Att det sker genom arbetssätt där eleverna får vara aktiva 

och samarbeta med varandra i olika temaverksamheter, skulle utifrån Deweys tankar vara det 

optimala för att lärande ska ske (Säljö, 2011). 
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Fortsättningsvis förklarar Säljö (2011) att de viktigaste utgångspunkterna för lärande enligt 

Dewey och hans pedagogik, är frågor och problem av olika slag. Han menar att det är när 

elever ges möjlighet att aktivt söka svar på en viss fråga som de kan lära sig något. Genom att 

utgå från ett sådant arbetssätt och genom att elever samtidigt får utgå från sina tidigare 

erfarenheter skapas enligt Deweys mening, vilket är av betydelse för att senare skapa 

motivation hos eleverna (Säljö, 2011). Vikten av elevers tidigare erfarenheter i skolans 

undervisning tydliggörs genom Deweys syn på utbildning. Utbildning bör enligt Dewey 

(2004) syfta till att elever fortlöpande återskapar tidigare erfarenheter, där målen och 

processen i återskapandet bör ses som samma sak. Det ena ska inte utesluta det andra, eller ha 

högre prioritet på något sätt. Den pedagogiska processen vid utbildningen riskerar till 

exempel att förlora sitt värde om fokus ligger enbart på målen (Dewey, 2004). 

 

För att kunna möta elever på bästa sätt och på deras befintliga nivå, både kunskapsmässigt 

och socialt sett, menar Dewey att kursplaner inte bör vara upplagada på ett sådant sätt att 

skolämnena studeras var för sig som enskilda enheter. Detta eftersom varken verkligheten 

eller naturen i sig är isolerade enheter oberoende av andra enheter eller företeelser (Dewey, 

2004).  Undervisningsinnehållet bör istället främst anknyta till individers sociala liv och 

aktiviteter. Som exempel nämner Dewey (2004) ämnet historia som blir livlöst och utan 

betydelse om det inte ses som något viktigt för människors sociala liv eller för dagens 

samhälle. Ett annat exempel som Dewey (2004) tar upp är naturvetenskap. Han menar att 

ämnet naturvetenskap tappar sitt värde om undervisningsmaterialet presenteras för elever i en 

objektiv form, och det som förmedlas bearbetas som en ny kunskap som enbart läggs på det 

lager av kunskap som elever redan har. Det optimala vore om ämnet istället presenteras på ett 

sådant sätt att elever får möjlighet att i kunskapandet utgå från sina tidigare erfarenheter, och 

utifrån dem tolka det som presenteras i undervisningen (Dewey, 2004). 

 

Deweys tankar om utbildning, kunskap och lärande, grundar sig på ett holistiskt perspektiv 

(se kapitel 3.3.1), vilket i det här fallet innebär att varken eleven, läroplanen eller 

kunskapssökandet bör ses som en enskild enhet, oberoende av någon annan enhet. I en aktiv 

process däremot, kan de olika enheterna utvecklas tillsammans, precis så som sker ute i 

samhället, där aktörer måste samarbeta i en gemensam miljö för att utveckling ska ske 

(Dewey, 2004). 
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3.4.1 Det holistiska perspektivets betydelse för ämnesintegrering 

 

Persson (2011) framhåller att genom ämnesintegrad undervisning kan elever tillgodogöra sig 

ett helhetsperspektiv på olika begrepp och områden i större utsträckning än vid ämnesindelad 

undervisning. Även Park (2008) menar att elever kan bilda sig en helhetsbild och se generella 

samband mellan skolans olika ämnen genom att ämnen studeras på ett övergripande sätt. När 

det är helhetsperspektivet som fokus ligger på och inte på enskilda enheter, som i det här 

fallet utgörs av de olika skolämnena, tolkas de olika fenomenen utifrån ett holistiskt 

perspektiv. von Wright (1987) redogör för hur begreppet holistisk eller holism, härstammar 

från det grekiska ordet holos, som betyder hel. När något studeras holistiskt utgör olika delar 

eller enheter, som ensamma ses som oviktiga och betydelselösa, en gemensam enhet som i sin 

tur går före alla delar som den består av. I ett holistiskt perspektiv förstås delarna utifrån den 

stora enheten. (von Wright, 1987). Om det däremot är de små enskilda delarna som studeras 

och anses vara det viktigaste är det frågan om atomism som är motsatsen till holism. När ett 

förhållande mellan en helhet och dess delar tolkas eller ses ur ett atomistiskt perspektiv, ska 

det genom att utgå från delarna förstå helheten (von Wright, 1987). 

 

Vidare förklarar von Wright (1987) att inom holism är förhållandet mellan helheten och de 

olika delarna som utgör helheten, det som är betydelsefullt för hur tolkning sker. Framförallt 

menar han att genom att förstå vad helheten innebär blir det enklare att förstå hur de olika 

delarna samverkar med varandra. Detsamma gäller ämnesintegrerad undervisning, där just 

sammanhanget och sambandet mellan de olika ämnena är det mest centrala (se kapitel 3.3.1). 

 

3.5 Ämnesintegrera eller inte? 
 

En rad olika faktorer styr huruvida lärare ägnar sig åt ämnesintegrerad undervisning i skolan 

eller inte, och i vilken grad det i sådana fall sker. Persson (2001) beskriver hur 

utbildningstraditioner av lärare, skolkulturer, undervisningstraditioner, lärares erfarenheter 

och deras kunskapssyn är sådant som påverkar lärares val att arbeta utifrån en 

ämnesintegrerad undervisning. Vidare förklarar Persson (2001) även att föräldrars 

erfarenheter kan påverka elevers inställningar till ämnesintegrering, och i ett senare led kan 

deras inställningar också påverka läraren. 
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3.5.1 Argument för ämnesintegrering 

 

Som nämnt i problemformuleringen (se kapitel 1.1) står det utskrivet i läroplanen för 

grundskolan att det är skolans uppdrag att ge eleverna överblick och sammanhang i den 

undervisning som sker. Dessutom står det under övergripande mål och riktlinjer i läroplanen 

att lärare genom sitt arbete i skolan ska ge eleverna möjligheter till både ämnesfördjupning 

och till att arbeta ämnesövergripande (Skolverket, 2011). Ämnesövergripande arbete ryms i 

läroplanen för grundskolan även under rektorns ansvar. Dennes skyldighet är att se till att 

ämnesövergripande kunskapsområden ska integreras i undervisningen. Exempel på sådana 

områden är bland annat alkohol och trafik (Skolverket, 2011). Vidare nämns också i 

uppsatsens problemformulering (se kapitel 1.1) att eftersom verkligheten är komplex och har 

en snabb förändringstakt ska eleverna genom skolans undervisning förberedas för att delta 

aktivt i samhället, och även få möjligheter att tillgodogöra sig sådana kunskaper som utgör en 

gemensam referensram (Skolverket, 2011).  

 

Österlind (2006) beskriver att tanken om att skolan ska förmedla kunskaper om hur den 

enskilde individen bör fungera och agera ute i samhället, är en faktor som de flesta som 

förordar ämnesintegrerad undervisning grundar sina argument på. Enligt förespråkare för 

ämnesintegrering utgör ämnesindelad undervisning en begränsning för vilket innehåll som 

kan tas upp i undervisningen, och bidrar även till att den kunskap om världen som eleverna 

tillgodogör sig är uppdelad och splittrad på ett onaturligt sätt (Österlind, 2006). Som nämns i 

problemformuleringen (se kapitel 1.1) förklarar också Knape & Stockhaus, 1 (2013) att 

verkligheten utanför skolan inte är strikt uppdelat i olika ämnen, utan olika områden hänger 

ihop på ett eller annat sätt, varför eleverna i skolan bör få möjlighet att tillgodogöra sig sådana 

kunskaper att de kan förstå den komplexa verkligheten, samt förberedas för att fungera som 

medborgare i den. Att olika områden hänger ihop och att olika val kan få konsekvenser för 

framtiden tydliggörs också i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2011 s. 19) där det framgår att rektor har ett ansvar för att ”samverkan med 

skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av 

betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning,”. Österlind (2006) redogör 

för att en ämnesintegrerad undervisning kan främja ett sådant samarbete och därmed ge 

eleverna den kunskap som behövs för att se verkligheten som en helhet. 
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Förutom att det står i läroplanen att eleverna ska ges möjlighet till att arbeta ämnesintegrerat 

finns det andra argument som talar för att ämnesintegrerad undervisning i skolan får positiva 

följder av olika slag. Persson (2011) poängterar att ämnesintegrering kan ha ämnesmässiga 

fördelar på så sätt att elever får ett helhetsperspektiv på olika begrepp vilket i sin tur kan 

gynna förståelsen. De pedagogiska fördelarna enligt Persson (2011) anknyter till elevers 

lärande och de olika skolämnenas betydelse i samhället. Genom ämnesintegrerad 

undervisning får elever viktiga redskap för att lösa mer komplexa frågor och problem, och 

undervisningsprincipen främjar elevers färdigheter att även resonera kring olika uppgifter. De 

ges också möjlighet att utveckla kunskaper i kommunikation (Persson, 2011). Rent 

organisatoriskt kan det inom en del ämneskombinationer finnas fördelar med att bedriva en 

ämnesintegrerad undervisning. Persson (2011) redogör för att det finns skolor där det är 

schematiskt lättare att exempelvis samordna de tre NO-ämnena fysik, kemi och biologi. 

 

3.5.2 Argument emot ämnesintegrering 

 

En undervisningsprincip för sällan med sig enbart positiva effekter. När det gäller 

ämnesintegrerad undervisning i skolan finns det tillfällen då sättet att undervisa inte är det 

mest gynnsamma för alla de inblandade. Det finns olika faktorer som stundtals utgör hinder 

för att undervisningsprincipen skulle vara den mest optimala vid alla tillfällen. I det här 

avsnittet av kapitlet är det de centrala argumenten emot ämnesintegrering som kommer att 

presenteras. 

 

När ämnesintegrerad undervisning sker genom att elever i samma årskurs studerar flera olika 

ämnen på samma gång, det vill säga vertikal ämnesstruktur (se kapitel 3.1.1), vid ett eller ett 

flertal tillfällen, kan det falla sig så att mer än en lärare måste vara inblandad i undervisningen 

för att allt ska fungera. Det kan bland annat bero på hur lärarnas ämneskompetenser ser ut. 

Hargreaves (1998) redogör för att när lärare av högre uppsatta, som exempelvis rektor eller 

ledning, tvingas till samarbete kallas det påtvingad kollegialitet, något som kan inträffa när 

det ställs krav på lärarna att en viss ämnesintegrering ska ske. Påtvingad kollegialitet innebär 

att samarbetet inte är frivilligt, utan obligatoriskt när det kommer till planering, genomförande 

och efterarbete som tillhör undervisningen. Tider och platser för möten mellan berörda lärare 

är enligt Hargreaves (1998) fasta, vilket kan medföra en ineffektivitet hos lärarna som i sin tur 
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kan uppleva att de hindras i sin egen utveckling. Avsikten med påtvingad kollegialitet är 

oftast att uppnå ett resultat som är relativt förutsägbart (Hargreaves, 1998). 

 

Påtvingad kollegialitet kan komma att påverka resultaten av en ämnesintegrerad undervisning 

negativt. Likaså beskriver Esprívalo Harrell (2010) hur ämnesintegrering inte är att föredra 

om lärarna som ska bedriva undervisningen har för lite formell utbildning och kunskap inom 

de ämnen som eleverna ska studera. Risken är då att elevernas resultat påverkas negativt och 

att själva syftet med ämnesintegreringen inte uppnås. 

 

Vidare när det gäller ämnesintegrering kan organisatoriska problem dyka upp. Arfwedson & 

Arfwedson (2002) förklarar att det ibland kan vara svårt att hitta lämpligt 

undervisningsmaterial för tema- och projektarbete av olika slag, vilket i sin tur kan tvinga 

lärare att luta sig väl mycket åt sådant material som inte lever upp till vetenskapliga kriterier. 

Arfwedson & Arfwedson, (2002) menar också att det finns en ökad risk för att läraren ska 

tappa kontrollen över undervisningssituationen när eleverna arbetar med olika teman på ett 

övergripande sätt, jämfört med traditionell, ämnesindelad undervisning. Detta eftersom 

eleverna ofta får mer frihet och eget ansvar när olika problem och frågor ska lösas. Rudhe & 

Skolverket (1996) framhåller att elever vid temaarbeten kan behöva mer handledning från 

läraren, vilket i sin tur är tidskrävande både för elever och för lärare. Dessutom finns det risk 

för att de olika arbetsområdena blir alltför omfattande och hamnar för långt från elevernas 

intressen (Rudhe & Skolverket, 1996).  
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4. METOD 
 

I metodkapitlet kommer det att redogöras för de vetenskapliga angreppssätten som har 

använts för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Syftet med att beskriva metoderna 

är att göra det möjligt för läsaren att ta ställning till undersökningens resultat. I detta kapitel 

kommer också metodkritik att tas upp och diskuteras. 

 

4.1 Deskriptiv metod 
 

För att det ska vara möjligt att längre fram i uppsatsen ställa undersökningarnas resultat mot 

olika teorier och jämföra det med tidigare forskning är det nödvändigt att först redogöra för 

dessa (se kapitel 2 och 3). För detta har en så kallad deskriptiv metod använts. Ejvegård 

(1996) redogör för hur en deskriptiv metod används för att beskriva något. För att kunna 

beskriva det som står i uppsatsens tidigare forskning och i den teoretiska referensramen har 

fakta samlats in och kategoriserats för att stämma överens med uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Ejvegård (1996) betonar också att den fakta som tas upp och redogörs för, 

ska både vara korrekt och relevant för problemområdet och det måste dessutom finnas ett 

sammanhang i den framställning som görs. 

 

4.2 Kvalitativ och kvantitativ forskning 
 

Uppsatsens frågeställningar är av sådan art att det har lämpat sig att i undersökningarna både 

utgå från en kvantitativ och en kvalitativ metod. Trost (1993) förklarar att förenklat uttryckt 

används kvantitativa metoder när siffror på något sätt används i en undersökning och syftet är 

att vid analysen av resultatet kunna göra en generalisering. Vanligt vid kvantitativa 

undersökningar är att frågorna som ställs handlar om hur ofta eller hur vanligt förekommande 

något är. Forskning blir enligt Trost (1993) kvalitativ när avsikten med en undersökning är att 

försöka förstå och finna mönster. Bryman (2011) beskriver skillnaden mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning på liknande vis. Han redogör för hur kvantitativ forskning karakteriseras 

av att siffermässiga metoder används för att redovisa resultat av det som mätts, medan en 

kvalitativ forskning präglas av att det är ord som används vid resultatpresentationen. Vidare 

menar Bryman (2011) att en tydlig skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att i 

det förstnämnda styr forskaren undersökningsprocessen, det vill säga det är forskaren som i 



27 
 

förväg har strukturerat upp undersökningen med sina frågor. I en kvalitativ forskning är 

undersökningsdeltagarnas perspektiv utgångspunkten och deras synpunkter de mest centrala 

för undersökningen. 

 

Kvantitativ och kvalitativ forskning skiljer sig åt i olika avseenden, men det är också av vikt 

att förstå att de på många sätt också liknar varandra. Bryman (2011) beskriver hur forskare 

som använder de olika undersökningsmetoderna vill samla in någon form av data för att i ett 

senare skede kunna besvara sina forskningsfrågor. Vanligt är också att forskare oavsett vilken 

av dessa metoder de använder sig av, kopplar sina resultat till litteratur och tidigare forskning 

inom deras forskningsområden för att deras resultat ska ses som relevanta. Både kvantitativ 

och kvalitativ forskning syftar också till att beskriva någon slags variation av det som 

undersöks, det vill säga hur saker och ting kan skilja sig åt (Bryman, 2011). 

 

För att besvara uppsatsens två första frågeställningar (se kapitel 1.2) som rör lärares 

uppfattningar av ämnesintegrering har en kvalitativ metod använts. Trost (1993) förklarar att 

om syftet med en undersökning är att ta reda på hur något förhåller sig och inte varför, är en 

kvalitativ intervju att föredra, vilket i denna uppsats utgör den första undersökningen. 

Uppsatsens tredje och fjärde frågeställning (se kapitel 1.2) rör elevers erfarenheter och 

inställningar till ämnesintegrerad undervisning. Här har en kvantitativ undersökningsmetod i 

form av en enkät, använts för att kunna ta reda på i hur stor utsträckning elever uppfattar att 

de arbetar ämnesintegrerat i skolan och hur deras inställning till arbetssättet är. Som Trost 

(1993) beskriver är undersökningsmetoden lämplig om intentionen med undersökningen är att 

i resultaten kunna utläsa hur vanligt förekommande något är.  

 

4.2 Urval 
 

4.2.1 Urval – intervjuer 

 

Bryman (2011) beskriver att representativitet inte är fullt så viktigt vid kvalitativ forskning 

som vid kvantitativ forskning, varför inte ett slumpmässigt urval måste nyttjas när en 

kvalitativ forskning genomförs. När det för en kvalitativ undersökning är av betydelse att de 
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deltagande respondenterna har vissa egenskaper eller ett visst yrke, görs ofta ett så kallat 

bekvämlighetsurval beroende på att personerna i fråga kan vara svåra att få fatt i om ett 

slumpmässigt urval skulle användas. Bryman (2011) redogör vidare för hur det vanligtvis 

finns en önskan om att det ska finnas en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och 

respondenterna, vilket i sin tur medför att ett målinriktat urval är att föredra. Det innebär att 

forskaren inför en kvalitativ intervju söker respondenter som lever upp till förutbestämda 

kriterier. I denna uppsats är det just denna urvalsmetod som har använts för de två 

intervjuerna som utgör en del av uppsatsens undersökningar.  

 

I uppsatsens inledning (se kapitel 1) förklaras varför själva ämnesvalet ämnesintegrering var 

angeläget. Bland annat beskrivs en önskan om att ta reda på hur de olika skolämnena spanska 

och geografi kan integreras i undervisningen. För att i slutet av uppsatsen kunna föra en 

diskussion om hur detta praktiskt är möjligt var det av intresse att finna respondenter som 

undervisade i dessa ämnen. Det var inte möjligt att inom rimligt område att finna en lärare 

som hade just denna ämneskombination. Därför tillfrågades två högstadielärare, på två olika 

skolor och i olika kommuner, som undervisade i antingen spanska eller geografi, om de ville 

delta i undersökningen. 

 

4.2.2 Urval – enkäter 

 

Två av uppsatsens frågeställningar rör högstadieelevers erfarenheter av, och inställning till 

ämnesintegrerad undervisning, och arbetet i stort handlar om ämnesintegrering på högstadiet. 

Därför var det lämpligt att vända sig mot årskurs nio för att genomföra en enkätundersökning, 

eftersom de har hunnit få mer erfarenheter av undervisning på högstadiet än de som årskurs 

sju eller åtta har. Förhoppningen är att de i årkurs nio ska kunna ge mer utömmande svar. 

Som beskrivs ovan (i kapitel 4.2.1), har bekvämlighetsurval legat till grund för valet av 

intervjurespondenter, detsamma gäller för urvalet av enkätrespondenter. Bryman (2011) 

redogör för hur ett bekvämlighetsurval består av människor som finns tillgängliga för en 

forskare vid ett särskilt tillfälle. Han förklarar vidare att bekvämlighetsurval ofta används när 

forskare genom en tillfällighet, som inte anses vara värd att undgå, får möjlighet att samla in 

data. För den här uppsatsens undersökning var det av intresse att finna elever i årskurs nio 

som kunde tänkas ställa upp på enkätundersökningen. De båda två intervjupersonerna 

förmedlade kontakter till kollegor som undervisar i just årskurs nio på de två olika skolorna, 
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och som kunde avvara tid av sin undervisning för att låta eleverna delta i denna uppsats 

enkätundersökning. Den här möjligheten ansågs vara värdefull, bland annat eftersom det 

skulle underlätta om något i de båda undersökningarna skulle behöva kompletteras på något 

vis, då skulle det vara tillräckligt att besöka de två skolorna igen istället för kanske ett flertal 

olika skolor, som kunde varit fallet om ett annat urval hade gjorts. Från den ena skolan deltog 

18 elever, och från den andra skolan deltog 32 elever i enkätundersökningen. 

 

4.3 Utformning av intervjuguide 
 

Intervjumetoden som har använts i denna uppsats är semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2011) förklarar att forskare vid semistrukturerade intervjuer har olika förutbestämda områden 

som ska beröras i intervjun. Dessa teman är ofta nerskrivna som övergripande frågor i en 

intervjuguide som sedan ligger till grund för själva intervjun. I en semistrukturerad intervju 

måste inte intervjuguiden följas till fullo, utan följdfrågor som forskaren kommer på under 

intervjun kan också ställas om de är relevanta (Bryman, 2011). 

 

För de båda intervjuerna som har genomförts har samma intervjuguide använts (se bilaga A), 

men olika följdfrågor har ställts beroende på hur respondenterna har svarat. Intervjuguidens 

fyra första frågor är bakgrundsfrågor vars syfte är att längre fram i uppsatsen underlätta för 

fler dimensioner i analysen av respondenternas svar. Bakgrundsfrågorna handlar om hur länge 

respondenterna har arbetat som lärare, och hur länge de har arbetat på den skola de arbetar på 

just nu. De handlar också om vilka ämnen lärarna undervisar i, samt vilka årskurser de 

undervisar i. Resterande tolv frågor i intervjuguiden syftar till att utreda lärarnas erfarenheter 

av ämnesintegrerad undervisning. Frågorna är utformade på ett sådant vis att det efter 

intervjun ska vara möjligt att förstå vilka möjligheter och hinder som lärarna upplever att 

ämnesintegrering kan föra med sig, för att det ska vara möjligt att besvara uppsatsens första 

och andra frågeställning (se kapitel 1.2) 

 

4.4 Utformning av enkät 
 

Enkäten (se bilaga B) är utformad för att kunna undersöka på vilket sätt högstadieelever 

uppfattar ämnesintegrerad undervisning, i vilken grad de arbetar ämnesintegrerat i skolan, 
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samt hur de arbetar med det. I början av enkäten finns en kortare text som förklarar begreppet 

tematiskt undervisning. Tematisk undervisning fungerar som synonym till ämnesintegrerad 

undervisning (se begreppsdefinition i kapitel 3.1.3), och är det begrepp som används i 

enkäten. Detta eftersom det ansågs att begreppet ämnesintegrerad undervisning skulle kunna 

vara för svårt att förstå för en del elever. Efter informationstexten följer tio slutna frågor med 

fyra svarsalternativ var. Att det är just fyra svarsalternativ och inte tre eller fem beror på att 

det finns en tanke om att det inte ska vara möjligt för respondenterna att söka sig till 

mittenalternativet av bekvämlighetsskäl. 

 

Slutna och öppna frågor skiljer sig åt i olika avseenden. Bryman (2011) redogör för att 

fördelen med slutna frågor är att möjligheten att jämföra respondenternas olika svar ökar. 

Vidare kan också slutna frågor innebära att en fråga klargörs för respondenten på så sätt att de 

olika svarsalternativen hjälper till och förtydligar hela frågan (Bryman, 2011). Att det i 

uppsatsens enkät också finns med en öppen fråga beror på att respondenterna där får 

möjlighet att med egna ord beskriva och tillföra sådant som de slutna frågorna kanske inte har 

rymt. Bryman (2011) tydliggör hur fördelen med att ha med öppna frågor i en enkät är att 

frågorna inte leder respondenternas tankar på något sätt eller i någon riktning.    

 

4.5 Genomförande av intervjuer 
 

Den första kontakten med de båda lärarna togs muntligt. Syftet med intervjun och 

förutsättningarna för den, förklarades kortfattat, och de tillfrågades om att delta i intervjun. 

Vid denna kontakt redogjordes även för att alla uppgifter skulle hanteras konfidentiellt och de 

inte skulle behöva figurera med namn utan de skulle vara anonyma. När de hade sagt att de 

ville ställa upp på att bli intervjuade tillfrågades de också om de gick med på att intervjun 

skulle spelas in, förutsatt att de som respondenter skulle få godkänna transkriberingen, samt 

att inspelningen sedan skulle raderas. Efter den muntliga kontakten sändes ett informantbrev 

inför intervjun via mejl till de båda lärarna. Intentionen med brevet var att skriftligt ge 

information om intervjun, samt att presentera tre övergripande frågor om ämnesintegrering. 

Detta för att lärarna skulle kunna förebereda sig inför intervjun. 
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Trost (1993) redogör för vikten av att genomföra intervjun på en plats där respondenten 

känner sig trygg och bekväm. Därför intervjuades båda respondenter på sina arbetsplatser, det 

vill säga på sina respektive skolor. För att säkerställa att diskussionerna som uppstod under de 

båda intervjuerna inte skulle hamna alltför långt ifrån ämnet ämnesintegrering följdes 

intervjuguiden noga, men spontana följdfrågor ställdes när det var lämpligt. Båda intervjuerna 

tog cirka 30 min vardera att genomföra och på den tiden besvarades intervjuguidens alla 

frågor, samt de följdfrågor som dök upp. En del svar kom att vidröra flera frågor, vilket inte 

fick några negativa konsekvenser eftersom intervjuerna spelades in, och vid transkriberingen 

kunde det utan svårigheter avgöras vilka svar som hörde till vilken fråga. Båda intervjuer 

avslutades med att vi gemensamt gick igenom och tittade på enkäten som senare skulle 

besvaras av deras elever. Avsikten var att få lärarnas synpunkter på utformningen av enkäten 

och eventuella förslag på förbättringar innan genomförandet av enkätundersökningen. 

 

Båda intervjuerna transkriberades efter genomförandet och skickades till de deltagande 

lärarna för godkännande. Bryman (2011) framhåller att det är av största vikt att i 

transkriberingarna ha med sådant som verkligen är relevant för undersökningen, varför 

onödiga upprepningar, hummanden och liknande har utelämnats. Transkriberingarna har 

också anpassats till skriftspråk för att passa in i uppsatsen, samt för att underlätta för läsaren. 

 

4.6 Genomförande av enkätundersökning 
 

Inför enkätundersökningen gjordes en pilotstudie med fyra elever från årskurs åtta. Detta för 

att få reda på om informationstexten, några frågor eller några svarsalternativ borde 

omformuleras, samt om något borde tas bort eller läggas till. Att eleverna som ingick i 

pilotstudien gick i årskurs åtta och inte i årskurs nio, beror dels på att de elever ur årskurs nio 

som fanns att tillgå för pilotundersökningen skulle ingå i den ordinarie enkätundersökningen. 

Det fanns också en annan medveten tanke om att möjligheten för att elever ut årskurs nio 

skulle förstå frågeformuleringarna i enkäten, ökade om elever ur årskurs åtta faktiskt visade 

att de utan problem kunde besvara enkäten. De fyra eleverna som deltog i pilotstudien fick 

svara på enkäten som om de vore med i själva undersökningen, men deras svar finns inte med 

i uppsatsens resultat. Pilotundersökningen ledde inte fram till att några ändringar av enkäten 

gjordes, men det blev tydligt att det var av stor vikt att muntligt förklara begreppet tematisk 
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undervisning på ett lätt och tydligt sätt, detta trots att det finns en kort informationstext i 

början av enkäten där konkreta exempel på tematisk undervisning ges. 

 

Enkätundersökningen genomfördes med 50 elever ur årskurs nio på två olika skolor i deras 

respektive klassrum. Enkäten presenterades muntligt för eleverna, och för att säkerhetsställa 

att så många som möjligt svarade på alla frågor leddes själva undersökningen framifrån tavlan 

så att alla elever besvarade samma frågor samtidigt. Detta gjordes för att minimera eventuella 

bortfall. Eleverna hade under hela tiden möjlighet att avbryta och fråga om det var något som 

behövde förtydligas. 

 

4.6.1 Bortfall 

 

Som beskrivs i kapitel 4.6, leddes eleverna som besvarade enkäten, framifrån tavlan i deras 

klassrum. Därmed säkerhetsställdes att så många elever som möjligt svarade på alla frågor 

och lämnade in enkäten. Av de 50 elever som deltog i enkätundersökningen svarade samtliga 

på alla slutna frågor. När det gäller enkätens öppna fråga (se bilaga B) var det endast en elev 

som inte besvarade denna. Det ansågs inte utgöra något problem eftersom ett urval har gjorts 

av vilka elevcitat som presenteras i resultatet (se kapitel 5.2.5). I resultatredovisningen under 

kapitel 5.2.5 räknas det uteblivande svaret till de 8 % som varken uttrycker positiva eller 

negativa åsikter om tematisk undervisning. 

 

4.7 Etiska överväganden 
 

Bryman (2011) förklarar att etik i samband med forskning handlar om olika frågor som rör 

integritet, konfidentialitet, anonymitet och frivillighet för de personer som på något sätt är 

inblandade i forskningen. Dessa övergripande områden finns nerbrutna i olika etiska 

principer, som forskaren måste ta hänsyn till när forskningen bedrivs. Bryman (2011) redogör 

för att en av principerna är informationskravet som innebär att forskaren är skyldig att 

informera berörda personer om syftet med forskningen, om vilka moment forskningen 

innefattar, samt om att de involverade personerna kan avbryta sitt deltagande närsomhelst. 

Inför den här uppsatsens ena undersökning, intervjuerna, sändes informantbrev ut till 

respondenterna innan intervjuerna genomfördes. I brevet förklaras syftet med 
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undersökningen, samt hur den skulle gå till. För att säkerhetsställa att de båda respondenterna 

var införstådda med det, förklarades detta även muntligt innan själva intervjuerna startade. 

När det gäller enkätundersökningen finns information angående frivillighet och anonymitet på 

enkätens framsida (se bilaga B). Informationen togs även muntligt med de elever som deltog i 

enkätundersökningen. 

 

Informationskravet som beskrivs ovan hänger ihop med det så kallade samtyckeskravet som 

är en annan etisk princip och som innebär att de inblandade personerna själva bestämmer över 

sin medverkan (Bryman, 2011). Denna information finns i informantbrevet och på enkätens 

framsida. Respondenterna fick även informationen muntligt. Konfidentialitetskravet är enligt 

Bryman (2011) en etisk princip som innebär att personuppgifter måste förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kommer åt uppgifterna. Ytterligare en etisk princip är nyttjandekravet, 

som innebär att de uppgifter som har samlats in i forskningen inte får användas till något 

annat än forskningens ändamål (Bryman, 2011). I denna uppsats undersökningar har hänsyn 

till de två senast nämnda etiska principer tagits, dels genom att ljudinspelningarna från 

intervjuerna raderades så fort respondenterna hade godkänt transkriberingarna, dels genom att 

det inför båda undersökningarna har tydliggjorts hur de insamlade uppgifterna skulle 

användas i uppsatsen. 

 

4.8 Reliabilitet och validitet 
 

Ejvegård (1996) betonar vikten av olika forskningsresultats vetenskapliga värde, som uppfylls 

bland annat genom att de undersökningsmetoder, mått och mätinstrument som används för att 

få fram ett resultat, är reliabla och valida. Att ett mätinstrument, eller måttenhet är reliabelt 

innebär enligt Ejvegård (1996) att de är användbarara och tillförlitliga. Bryman (2011) 

förklarar att begreppet reliabilitet har att göra med huruvida ett undersökningsresultat skulle 

bli detsamma om undersökningen genomfördes en gång till, eller om det är så att resultaten 

kan påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga förutsättningar.  

 

Inför uppsatsens kvalitativa intervjuer är intervjuguiden konstruerad för att kunna mäta vilka 

möjligheter och hinder som lärare upplever att de kan stöta på vid ämnesintegring, medan 

enkäten är skapad för att kunna mäta elevers erfarenheter av, och inställning till 
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ämnesintegrering. Ejvegård (1996) förklarar att forskare många gånger måste skapa egna 

mätinstrument eftersom det är vanligt att det inte finns några färdigkonstruerade 

mätinstrument som lämpar sig för den aktuella undersökningen. Detta gör att det kan bli 

komplicerat att mäta både reliabilitet och validitet.  

 

När det gäller uppsatsens kvalitativa intervjuer är det av vikt att diskutera hur hög 

reliabiliteten är. Detta eftersom olika lärare kan förstå frågorna på olika sätt. Resultatet skulle 

kunna bli annorlunda om intervjuerna gjordes med andra lärare som inte har samma 

erfarenheter av ämnesintegrering som de två lärare som har ingått i den här uppsatsens 

intervjuer har. Det är inte heller uteslutet att andra faktorer som kön, ort och ålder spelar roll 

för hur resultatet av de kvalitativa intervjuerna blir. Däremot kan resultatet från de 

genomförda intervjuerna anses vara godtagbara för den här undersökningen och för de två 

respondenter som ingick i den. 

 

I samband med enkätundersökningen, har en hög reliabilitet eftersträvats. Detta tydliggörs 

eftersom sammanlagt 50 elever från olika skolor, i olika kommuner har deltagit i 

undersökningen. Det är möjligt att finna liknande mönster hos respondenterna. Region eller 

skola verkar därmed inte ha betydelse för resultatet av undersökningen utan det är troligt att 

resultatet skulle kunna bli relativt likt det aktuella resultatet om undersökningen genomfördes 

en gång till. Därav kan reliabiliteten när det gäller enkätundersökningen anses vara 

förhållandevis hög. 

 

Validitet är ett begrepp som i forskning ofta används ihop med reliabilitet och handlar enligt 

Bryman (2011) om hur de slutsatser som dras från ett undersökningsresultat hänger ihop eller 

inte, samt om hur trovärdiga resultaten är. Ejvegård (1996) tillägger att valididet inom 

forskning också handlar om huruvida forskare verkligen mäter det som de har för avsikt att 

mäta. I samband med uppsatsens kvalitativa intervjuer har en intervjuguide använts för att 

säkra att de områden som var relevanta för undersökningen verkligen skulle tas upp. Det ökar 

validiteten eftersom de frågor som ställdes och de diskussioner som uppstod i intervjuerna var 

av sådan karaktär att de senare i uppsatsen kom att underlätta besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar (se kapitel 1.2). Validiteten för enkätundersökningen ses som tämligen hög 

eftersom de frågor som ställdes och som besvarades av elever var utformade på ett sådant sätt 
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att det var möjligt att mäta det som skulle mätas, nämligen elevers erfarenheter av och 

inställning till ämnesintegrerad undervisning. Resultaten av både de kvalitativa intervjuerna 

och av enkätundersökningen ses som trovärdiga för just den här undersökningen, vilket i sin 

tur för med sig att validiteten kan ses som hög. 

 

4.9 Metodkritik 
 

I detta avsnitt kommer de vetenskapliga tillvägagångssätten, det vill säga metoderna som har 

använts för att samla in empiri, att diskuteras. Andra förslag på hur undersökningarna skulle 

kunna göras kommer också att tas upp och diskuteras. 

 

4.9.1 Intervjukritik 

 

Trots att de båda intervjuerna syftade till att göra det möjligt att besvara uppsatsens 

frågeställningar och att detta också var utförbart i uppsatsens slutskede, går det alltid att 

diskutera om tillvägagångssättet var det optimala. Inför intervjuerna sändes informantbrevet 

med tre övergripande frågeställningar ut till de lärare som skulle delta i undersökningen. Det 

är tänkbart att lärarna skulle kunna känna sig ännu mer förberedda inför intervjun om de fick 

hela intervjuiden skickade till sig istället för enbart tre övergripande frågor. Detta eftersom 

frågorna var många till antalet och av olika karaktär. Om lärarna hade fått intervjuguiden 

innan intervjun hade risken dock varit att de hade känt sig alltför styrda och de spontana 

diskussioner som uppstod kring ämnesintegrering kanske hade uteblivit. 

 

Det är möjligt att ifrågasätta antalet respondenter i intervjuundersökningen, och varför fler än 

två respondenter inte var aktuellt. Syftet med de genomförda intervjuerna var inte att 

resultatet skulle kunna vara generaliserbart, utan syftet var främst att gå in på djupet och 

försöka ta reda på hur lärarna upplever ämnesintegrerad undervisning, och inte varför de 

upplever det på ett visst sätt. Därför ansågs två respondenter till de kvalitativa intervjuerna 

vara rimligt. Fördelen att intervjuerna gjordes med två lärare och inte enbart en, är att det är 

möjligt att jämföra deras svar, och därmed eventuellt kunna finna några mönster. 
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4.9.2 Enkätkritik 

 

När det gäller enkätunderssökningar av olika slag är det en återkommande fråga om de 

innehåller tillräckligt många respondenter för att det ska vara generaliserbart, och för att det 

ska vara möjligt att analysera resultatet och dra rimliga slutsatser. Resultatet av uppsatsens 

enkätundersökning skulle vara mer trovärdigt om antalet respondenter hade varit fler, men 

gränsen måste dras någonstans och 50 stycken respondenter ansågs vara godtagbart för att 

kunna generalisera på den nivå som det har gjorts i denna uppsats. Eftersom 

enkätundersökningen inte heller är uppsatsens enda undersökning bedömdes det att antalet 

elever som besvarade enkäten inte behövde överstiga 50 stycken. Intentionen inför 

enkätundersökningen var att få 25 stycken elever från den ena skolan och lika många från den 

andra. Det visade sig inte vara möjligt då det på ena skolan endast fanns 18 stycken elever att 

tillgå, därför fick sammanlagt 32 elever på den andra skolan svara på enkäten. 

 

Efter avvägningar och tips från en av respondenterna i intervjuundersökningarna beslutades 

att enkätundersökningen skulle ledas framifrån tavlan för att säkerställa att så många elever 

som möjligt besvarade alla frågor. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om 

eleverna självständigt hade fått besvara enkäten. Detta eftersom de hade kunnat uppfatta 

frågorna på ett annat sätt. En annan avvägning som gjordes inför enkätundersökningen och 

som kan ha betydelse för dess resultat, är valet att låta eleverna svara på enkäterna i 

pappersform och inte via dator. Eventuellt skulle själva enkätbearbetningen varit enklare om 

alla svar fanns att tillgå via datorn direkt, men det är inte säkert att alla elever skulle ha haft 

tillgång till en egen dator för att besvara enkäten. Dessutom ansågs risken, att några elever 

skulle bli distraherade av att hålla på med annat än just enkäten, vara alltför stor om enkäten 

skulle besvaras via datorer. Genom att dela ut enkäten i pappersform och sedan samla in den 

igen, säkerhetsställdes det också att alla enkäter blev inlämnade. 

 

När det gäller enkätens frågor och dess svarsalternativ, skrev några elever i slutet av enkäten 

ner synpunkter och förslag på alternativa formuleringar, som är av vikt att diskutera i det här 

avsnittet. Till exempel på frågan: Enligt din uppfattning, i hur stor utsträckning samarbetar 

lärare inom olika ämnen för att lektioner ska innehålla fler än ett ämne? (se bilaga B), 

efterfrågade några elever ”vet inte” som ett svarsalternativ då de inte hade någon koll på om 

det skedde ett samarbete mellan lärare eller inte i samband med tematisk undersökning. Innan 
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den slutgiltiga versionen av enkäten fastställdes diskuterades möjligheten att ha med ”vet 

inte” som svarsalternativ till de olika frågorna. Dock undveks detta eftersom det ansågs att 

risken att många elever som faktiskt hade en uppfattning eller åsikt i de olika frågorna, skulle 

söka sig till detta alternativ av bekvämlighetsskäl. I efterhand går det emellertid att konstatera 

att det skulle vara möjligt att på just denna fråga ha med alternativet ”vet inte”, utan att 

behöva ha med alternativet till resterande frågor. 

 

På samma fråga som har beskrivits ovan, den som handlar om i vilken utsträckning 

lärarsamarbete sker vid tematisk undervisning, har två av enkätundersökningens respondenter 

kryssat i två alternativ, nämligen både ”i ganska stor utsträckning”, och ”i ganska liten 

utsträckning”. Det här ger också en fingervisning om att frågan borde ha ett svarsalternativ 

”vet inte”. Vid enkätsammanställningen löstes situationen som uppstod genom att ett svar 

räknades till alternativet ”i ganska stor utsträckning”, och den andra respondentens svar till: ”i 

ganska liten utsträckning”. Detta eftersom det var två elever som hade ringat in samma två 

alternativ.  
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5. RESULTAT 
 

I detta kapitel kommer resultatet av uppsatsens två undervisningar att redovisas. De båda 

undersökningarnas resultat att redovisas var för sig. Både kapitel 5.1, intervjuresultat, och 

kapitel 5.2, enkätresultat, avslutas med en sammanfattning där de mest väsentliga resultaten 

från de båda undersökningarna tas upp. 

 

5.1 Intervjuresultat 
 

I det här avsnittet presenteras resultaten av de kvalitativa intervjuerna. Eftersom lärarna som 

deltog i undersökningen är anonyma, kommer de inte att figurera med namn, utan i 

resultatredovisningen nämns de som Lärare 1, respektive Lärare 2. Resultatet av de båda 

intervjuerna redovisas i text varvat med citat från lärarna själva. Om ett citat från Lärare 1 

användes för att beskriva hur denne har svarat på en speciell fråga, kommer även citat från 

Lärare 2 att användas för att beskriva dennes svar på samma fråga. Detta för att underlätta för 

läsaren att hänga med i resultatredovisningen, och för att i analysen underlätta för jämförelser 

av de båda lärarnas olika svar. 

 

5.1.2 Bakgrundsfrågor 

 

Båda lärarna undervisar på högstadiet. Lärare 1 har arbetat som lärare i 15 år, medan Lärare 2 

har arbetat som lärare i nio år.  Både Lärare 1 och Lärare 2 har arbetat 3 år i rad på sin 

nuvarande skola. Lärare 1 undervisar i de fyra So-ämnena samhällskunskap, historia, religion, 

och geografi, medan Lärare 2 undervisar i svenska och i spanska. 

 

5.1.3 Ämnesintegrering i praktiken 

 

I det här avsnittet redovisas hur lärarna uppfattar ämnesintegrerad undervisning, samt hur de 

jobbar med det. Efter intervjuernas bakgrundsfrågor fick de båda lärarna i intervjuerna själva 

definiera begreppet ämnesintegrering. Lärare 1 beskriver begreppet med följande ord: 
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”Jag skulle nog beskriva det som att det är en möjlighet för flera ämnen att tillsammans arbeta 

med de beröringspunkter som faktiskt finns inom de olika ämnena. Hur man kan jobba 

tillsammans, för att utveckla de här generella förmågorna.” (Lärare 1) 

 

 Lärare 2 uttrycker sig enligt följande: 

”Ämnesintegrering, när man samplanerar med andra ämneslärare, alltså när det är två eller tre, 

eller fyra ämnen, som är inkluderade. Fler ämnen än ett helt enkelt.” (Lärare 2) 

 

Båda lärarna talar om begreppet ämnesintegrering som undervisning där mer än ett skolämne 

är inblandat. Nedan presenteras hur lärarna konkret bedriver en ämnesintegrerad undervisning 

i praktiken. 

 

De båda lärarna beskriver hur ämnesintegrering kan se ut i just deras undervisning, samt på 

deras respektive skolor. Lärare 1 redogör för att den ämnesintegrerade undervisningen på 

skolan främst består av olika temaveckor där lärare inom ett och samma arbetslag samarbetar 

och planerar inför de olika temana. Om tid finns diskuteras möjligheter att inom arbetslaget 

undervisa ämnesintegrerat i den ordinarie undervisningen, men det sker inte i lika stor 

utsträckning som återkommande temaveckorna. Ett exempel på en sådan temavecka är 

”Jorden Runt” och inom ramen för So-ämnena kan eleverna inom ett sådant arbetsområde få 

vara i en fiktiv situation där de ska resa någonstans. Uppgifter som eleverna då måste ta reda 

på är bland annat hur det är på just deras resmål och hur de kan förbereda sig för att åka dit. 

Lärare 1 förklarar vidare att ett framtida samarbete mellan samhällskunskapen och 

hemkunskapen håller på att planeras där arbetsområdet kommer att vara ekonomi. Tidigare 

när Lärare 1 har arbetat med ekonomi inom samhällskunskapen har eleverna fått sköta 

ekonomin hos några fiktiva familjer. Både hos sådana familjer som har haft det bra ställt och 

hos sådana som har haft det lite sämre ställt. Här kan hemkunskapen komma in och 

komplettera med vissa delar förklarar Lärare 1. 

  

Ett annat tema som skolan där Lärare 1 jobbar brukar arbeta med återkommande, är ”Hållbar 

utveckling” där SO:n kommer in till en viss del. Temat avslutas med en energidebatt där 

eleverna får fördjupa sig i en energikälla och sedan debattera och diskutera denna i olika 

grupper. Lärare 1 beskriver att det är främst svensklärare och NO-lärare som sitter med i 

energidebatten då den ligger inom ramen för deras ämnen. När det gäller den 
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ämnesintegrerade undervisningen på skolan förklarar Lärare 1 att läroböckerna som finns 

vanligtvis inte används då de oftast inte är aktuella, utan mer förekommande är att eleverna 

med handledning av lärarna, får söka information på internet och biblioteket.  

 

Lärare 2 beskriver att det på skolan har hållits en del temaveckor där flera lärare från olika 

ämnen har varit inblandade, men att det inte är det vanligaste sättet att ämnesintegrera på. Ett 

exempel på ett sådant tema är ”Future City” där eleverna får bygga en stad och sedan skriva 

om det. Lärare 2 berättar att eleverna sedan kan tävla med sin stad mot elever från andra 

skolor, och att själva ”Future City” är ett tema där framförallt svenska, No-ämnena och teknik 

samarbetar.  

 

Lärare 2 redogör för att ämnesintegrering mellan färre ämnen, och färre lärare är vanligare på 

skolan än vad temaveckorna är. Inom ämnet svenska samarbetar Lärare 2 med NO-läraren för 

att kunna undervisa ämnesintegrerat. Deras samarbete underlättas genom att de sitter bredvid 

varandra i samma arbetsrum förklarar Lärare 2, och det händer ofta att de spontant kommer på 

olika sätt att samarbeta och ämnesintegrera på. När samarbete har skett har de båda lärarna 

haft en gemensam produkt för eleverna, till exempel en debattartikel där de tillsammans har 

kommit på vilket område det ska handla om. Lärare 2 utvecklar hur eleverna inför 

debattartikeln får innehållet från NO:n medan svenskämnet står för mall, struktur och det som 

krävs för att eleverna ska kunna skriva en debattartikel. Förutsättningarna presenteras sedan 

för eleverna och de får veta vilka förmågor som kommer att bedömas inom svenskan 

respektive NO:n. Detta både för att eleverna ska veta både innan och under arbetets gång vad 

som kommer att bedömas, betonar Lärare 2.  

 

Lärare 2 beskriver att i den ämnesintegrerade undervisningen på skolan används internet där 

eleverna kan söka efter exempelvis nyhetsklipp eller intervjuer, men också läroböckerna 

används i viss utsträckning. Läroböckerna finns tillgängliga på nätet, det vill säga eleverna 

kan via sina personliga inloggningar komma åt de olika läroböckerna, stryka under och spara 

anteckningar, förklarar Lärare 2. När eleverna skriver debattartikeln på svensklektionen till 

exempel, kan de gå in i NO-boken via nätet för att komma åt den information de behöver. 
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5.1.4 Ämnesintegrering och eleverna 

 

I det här avsnittet redovisas lärarnas tankar om hur eleverna upplever den ämnesintegrerade 

undervisningen, och hur de tror att elevers lärande påverkas av sättet att undervisa. På frågan 

om vad lärarna tror att deras elever har för inställning till ämnesintegrering svarar Lärare 1 

enligt följande:  

”Jag tror att de överlag är positiva till det, och tycker att det både är roligt och meningsfullt och 

att de lär sig mycket. Det som en del elever kan tycka är lite svårt ibland, är att de ibland inte 

riktigt vet vilket ämne en viss uppgift tillhör, alltså vilket ämne är det som bedömer mig i detta?  

Ibland har de ett behov av att ändå se att det här är geografi, det här är svenska, och det här är 

engelska. Men överlag tror jag ändå att de är positiva till det.” (Lärare 1) 

 

Lärare 1 tror också att eleverna överlag är positivt inställda till den ämnesintegrerade 

undervisningen då lite större teman ofta har en rolig uppstart och ett roligt avslut, där eleverna 

på olika sätt får visa upp vad de har arbetat med. Fortsättningsvis tror Lärare 1 att elevers 

lärande påverkas på ett positivt sätt av ämnesintegrerad undervisning eftersom att de kan bli 

mer engagerade när undervisningen berör större övergripande arbetsområden. Dock betonar 

Lärare 1 vikten av att blanda ämnesintegrering med den ämnesindelade undervisningen. Detta 

eftersom de ämnesintegrerade områdena ofta är intensiva, framförallt om det handlar om 

längre temaarbeten som är schemabrytande, förklarar Lärare 1. Lärare 1 upplever det som att 

eleverna efter ett längre temaarbete kan tycka att det är skönt att återgå till den ämnesindelade 

undervisningen. 

 

Lärare 2 vet inte riktigt vad eleverna har för inställning till den ämnesintegrerade 

undervisningen eftersom de aldrig har ifrågasatt den. Eleverna på skolan litar på sina 

pedagoger tror Lärare 2, och köper det som pedagogerna säger. På frågan som rör gäller 

elevers lärande svarar Lärare 2 så här: 

”Jag tror att de ser nyttan med att använda sig av innehållet från något annat ämne och sedan ta 

in det i svenskan. Det känns som att de tycker att ”Aha, då behöver vi inte skriva en debattartikel 

bara för att vi ska skriva en debattartikel”, utan det är någonting som används. Jag tror att 

nyttoaspekten är drivande. Vet eleverna om att något används och bedöms någon annanstans 

också, kan det ”pusha” dem till att skriva.” (Lärare 2) 

 

Dessutom förtydligar Lärare 2 att eleverna får mer tid till att arbeta med en uppgift om den är 

upplagd på ett ämnesintegrerat sätt som till exempel energidebatten är. Detta då all NO-tid 
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och all svensktid ägnas åt en och samma uppgift, eleverna får därmed mer tid till att fördjupa 

sig inom olika områden, vilket Lärare 2 tror påverkar elevers lärande positivt. 

 

5.1.5 Lärarnas syn på ämnesintegrering 

 

I detta avsnitt följer först en presentation av de möjligheter och hinder som lärarna upplever 

att ämnesintegreringen för med sig.s 

 

När det gäller energidebatten (se kapitel 5.1.3) som Lärare 1 beskriver är avslutningen på det 

större temat om hållbar utveckling, berättar Lärare 1 att det är roligt att se hur en del elever 

ibland visar oanade talanger för att argumentera och debattera, och menar att 

ämnesintegrering kan fånga upp eleverna. Fortsättningsvis betonar Lärare 1 vikten av 

ämnesintegrerad undervisning i skolan, eftersom verkligheten, och livet överlag, är relativt 

ämnesintegrerat, och inte uppdelat i enskilda ämnen så som i skolans värld. Därför tror Lärare 

1 att även eleverna upplever den ämnesintegrerade undervisningen som viktig och 

meningsfull. På frågan om vad lärarna anser att ämnesintegrering för med sig för möjligheter, 

svarar Lärare 1 enligt följande:  

”Det för med sig att man inte blir så låst att hålla sig till sitt ämne. Att man kan bredda, att man 

ge helheter för eleverna, på ett annat sätt än vad man kanske kan om man bara håller sig till 

ämnena.” (Lärare 1) 

 

Att den ämnesintegrerade undervisningen kan bidra till att eleverna kan se helheter på ett 

annat sätt än vid den ämnesindelade undervisningen, ser Lärare 1 som positivt. Detta eftersom 

det kan bidra till att förbereda eleverna för det kommande vuxenlivet och samhället i stort. 

 

Lärare 2 anser att den ämnesintegrerade undervisningen är till för eleverna. Deras arbete ska 

underlättas genom att de inom två eller flera olika ämnen ägnar sig åt en och samma uppgift. 

Vidare tror Lärare 2 att den ämnesintegrerade undervisningen främst gynnar de starka 

eleverna i skolan, som har lätt att anpassa sig till olika undervisningsprinciper. Lärare 2 

betonar att uppstarten av ämnesintegrerade områden därför är viktig, för att få med sig alla 

elever. På frågan om vad lärarna anser att ämnesintegrering för med sig för möjligheter, 

svarar Lärare 2 med dessa ord: 
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”För framtiden inom arbetslivet tänker jag att ämnesintegreringen kan vara till nytta då man 

aldrig jobbar enbart med en och samma sak, alla yrken har olika infallsvinklar. Till exempel som 

läraryrket, där ska man kunna samordna saker, undervisa, utveckla och ibland fungera lite som 

en kurator.” (Lärare 2) 

 

De båda lärarna uttrycker i intervjuerna olika svårigheter som ämnesintegrering för med sig. 

Lärare 1 nämner vid flera tillfällen i intervjun att tiden på olika sätt kan utgöra hinder för att 

den ämnesintegrerade undervisningen ska kunna bedrivas på ett lyckat sätt. Bland annat säger 

Lärare 1 så här:  

”Det som jag tycker kan vara svårt, och som jag tror många tycker är lite svårt speciellt om man 

jobbar med större teman, är att uppskatta hur lång tid olika saker tar.  Om det blir dödtid för 

eleverna tycker jag att det inte blir så väldigt lyckat.” (Lärare 1) 

 

Lärare 1 upplever att det är svårt med tidsberäkningen, men uttrycker också att det inte finns 

mycket tid för lärarna i arbetslaget att samplanera olika arbetsområden utöver de större 

temaveckorna. Lärare 1 beskriver att de spontana samtalen om att eventuellt ämnesintegrera 

med någon kollega därför uteblir. Tidsbristen tillsammans med övrig arbetsbelastning, och då 

framförallt dokumentation av olika slag, anser Lärare 1 utgör stora hinder för att de ska kunna 

undervisa mer ämnesintegrerat. 

 

På frågan om vilka hinder lärarna upplever att de kan stöta på när de vill undervisa 

ämnesintegrerat svarar Lärare 2 enligt följande: 

”Ett hinder kan givetvis vara att man inte får med sig alla elever och att man själv inte är påläst 

nog inom ett ämne, det är ett hinder för mig. Om eleverna inom svenskan ska skriva något som 

har med teknik att göra kan jag inte hjälpa dem med det innehållsmässiga. Det kan vara 

hämmande både för mig och för eleverna.” (Lärare 2) 

 

Lärare 2 förklarar att den ämnesintegrerade undervisningen kan bli svår att genomföra om 

eleverna är svagare inom något ämne och saknar innehållet från just det ämnet. I exemplet om 

debattartikeln (se kapitel 5.1.3) där ämnena svenska och NO samarbetade, beskriver Lärare 2 

hur en ”ämnesintegrerad kris” kan uppstå om eleverna har för lite kunskaper om det 

innehållsmässiga, som i detta fall NO-läraren skulle bistå med. Lärare 2 menar att detta utgör 

ett hinder eftersom dennes NO-kunskaper är bristfälliga och kan därför inte hjälpa eleverna. 

En lösning kan enligt Lärare 2 vara att eleverna får försöka ta till sig innehållet på egen hand 

på svensklektionen, via NO-böckerna exempelvis. Alternativt får eleverna som saknar 
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kunskaper från NO:n skriva en debattartikel om något helt annat område än övriga, för att på 

så sätt ändå får visa sina kunskaper och förmågor inom svenskan, berättar Lärare 2. 

 

5.1.6 Sammanfattning av intervjuresultat 
 

De kvalitativa intervjuerna visar på att ämnesintegrering kan se ut på olika sätt. Lärare 1 

beskriver att ämnesintegrerad undervisning på skolan främst sker i form av större temaveckor 

med många inblandade lärare och ämnen, medan Lärare 2 förklarar att ämnesintegrering på 

dennes skola till största del bedrivs två lärare och ämnen emellan. Både Lärare 1 och Lärare 2 

uttrycker i intervjuerna att en variation av ämnesintegrerad- och ämnesindelad undervisning är 

det mest optimala för att tillgodose elevers behov i så stor utsträckning som möjligt. Vidare 

nämner båda lärarna att ämnesintegrering är ett bra sätt att förbereda eleverna på det som 

komma skall efter skolan, det vill säga vuxenlivet. Lärare 1 ser avsaknad av tid som det 

största hindret för att bedriva ämnesintegrerad undervisning, medan Lärare 2 anser att risken 

att inte få med alla elever i undervisningen, är det största hindret för ämnesintegrering 

 

5.2 Enkätresultat 

 

Enkätresultatet kommer att redovisas under fyra olika övergripande områden. De slutna 

frågorna redovisas i form av olika figurer, medan den öppna frågan redovisas i textform. Som 

beskrivs tidigare i kapitel 4.4, har begreppet tematisk undervisning använts i enkäten som 

synonym till ämnesintegrerad undervisning, därför kommer tematisk undervisning att 

användas också i detta avsnitt, när enkätresultatet redovisas. 

 

5.2.1 Tematisk undervisning i praktiken 

 

Enkätens första fråga (se bilaga B), redovisas i Figur 1, som visar att 92 % av eleverna 

upplever att de arbetar tematiskt någon gång per termin eller nästan varje vecka. När den 

tematiska undervisningen sker, upplever 74 % av eleverna att läroböcker används i ganska 

liten utsträckning, eller i ingen utsträckning alls (se Figur 2). 
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Figur 3 visar att 74 % av de deltagande eleverna upplever att de i ganska liten, eller i ingen 

utsträckning alls, har möjlighet att vara med och planera den tematiska undervisningen. Figur 

4 visar att 74 % har svarat att grupparbete vid tematisk undervisning sker i mycket stor, eller i 

ganska stor utsträckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Elever om lärarnas insatser vid tematisk undervisning 

 

Figur 5 visar att 92 % av eleverna upplever att lärare i ganska stor, eller i ganska liten 

utsträckning samarbetar inom olika ämnen för att lektioner ska innehålla fler än ett ämne. 

Figur 6 visar att 74 % anger att lärarens insatser har mycket eller ganska stor betydelse för att 

eleverna ska lära sig saker när undervisningen sker tematiskt. 
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5.2.3 Konsekvenser av tematisk undervisning 

 

Helheter och vardagskunskaper ses i denna uppsats som två olika konsekvenser som den 

tematiska undervisningen kan medföra. Figur 7 visar att 76 % av eleverna anser att de genom 

tematisk undervisning får helhetsbilder i mycket stor eller i ganska stor utsträckning. Figur 8 

visar att 90 % av eleverna får vardagskunskaper i ganska stor, eller i ganska liten utsträckning 

vid tematisk undervisning.  
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5.2.4 Elevers upplevelser av tematisk undervisning 

 

Figur 9 på nästa sida, visar att sammanlagt 94 %, upplever att de lär sig mycket, eller ganska 

mycket genom att undervisningen sker tematiskt. Figur 10 visar att 88 % svarar att de har en 

mycket positiv eller ganska positiv inställning till tematisk undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Enkätundersökningens öppna fråga 

 

I det här avsnittet kommer resultatet av enkätundersökningens öppna fråga (se bilaga B) att 

presenteras i form av text och citat från de deltagande eleverna. Under den öppna frågan 

ombads eleverna att med egna ord återge ett tillfälle då de arbetade tematiskt, samt hur de 

upplevde det. Eftersom många av eleverna går i samma klass har en del beskrivit samma 

tillfällen då de har arbetat tematiskt, varför ett urval av citaten har gjorts. Det har varit ett 

medvetet val att i redovisningen av resultat av enkätens öppna fråga, presentera både positiva 

och negativa erfarenheter av tematisk undervisning som elever beskriver. För att det ska vara 

möjligt att hålla isär elevcitaten kommer eleverna benämnas med nummer under citaten, till 

exempel Elev 1, Elev 2 och så vidare. En av eleverna som deltog i enkätundersökningen 

svarar på den öppna frågan enligt följande: 

”Future City”. ”Vi planerade i grupp hur vi skulle bygga vår stad. Jag lärde mig inte särskilt 

mycket, och det var inte så kul heller.” (Elev 1)  

En annan elev svarar:  

”Future City”. Det kunde bli rörigt, men det var trevligt.” (Elev 2)  

 



48 
 

En tredje elev som tar upp samma exempel på tematisk undervisning som de två ovanstående 

svarar:  

”Future City”. Jag tyckte det var bra. Det var roligt och jag lärde mig mycket.” (Elev 3) 

 

Ovanstående tre elever har nämnt ”Future City” som ett exempel då de i skolan har arbetat 

med tematisk undervisning. Även Lärare 2 i de kvalitativa intervjuerna berättar om ”Future 

City” som ett konkret exempel på tematisk undervisning i skolan (se kapitel 5.1.3). De tre 

elevernas upplevelser av ”Future City” som ett område för tematisk undervisning, skiljer sig 

åt. En elev tyckte det var både roligt och lärorikt, medan en annan ansåg att det inte alls var 

lärorikt eller roligt att arbeta med, och en tyckte det var trevligt men stundvis rörigt. 

 

Ett annat konkret exempel på tematisk undervisning som ett flertal elever nämner i enkätens 

öppna fråga är ”energidebatten”, som beskrivs av Lärare 1 i kapitel 5.1.3. Även här skiljer sig 

elevernas upplevelser sig åt. En elev svarar enligt följande:  

”När vi hade en energidebatt, då slog vi ihop NO, SO och svenska. Jag upplevde att det var bra. 

Jag lärde mig en del nya saker, om till exempel de olika kraftverken. Det kunde bli lite 

långtråkigt ibland.” (Elev 4) 

 

En annan elev beskriver arbetet med energidebatten så här:  

”Vi hade energidebatten. Vi hade det i svenska, NO och So. Jag lärde mig mycket men kommer 

inte ha nytta av det. Jag tyckte det var roligt men jobbigt.” (Elev 5) 

 

En tredje elev som svarar på enkätens öppna fråga och beskiver sina upplevelser av arbetet 

med energidebatten, svarar enligt följande: 

”Energidebatten, vi skulle debattera om olika energikällor. NO, svenska och SO blandades. Jag 

tyckte arbetet var bra. Praktiskt att ha flera ämnen samtidigt.” (Elev 6) 

 

Elev 6 ovan uttrycker, att det är praktiskt att arbeta med flera ämnen samtidigt. Inom ramen 

för enkätens öppna fråga svarar en annan elev att de vid energidebatten tvingades att tänka 

dubbelt eftersom de bedömdes i fler än ett ämne, något som eleven i fråga såg som positivt. 

Nedan följer ett citat från elev som inte har lika positiva upplevelser av arbetet med 

energidebatten som ovanstående elever. 
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”När vi hade energidebatten. Det var NO, SO och svenska som var inblandade. Jag tyckte inte 

det var så kul för att det var jättejobbigt att göra allting man skulle göra.” (Elev 7) 

 

Lärare 1 beskriver i kaptitel 5.1.3 att ”Jorden Runt” ett större övergripande arbetsområde på 

skolan. Några elever nämner också detta tema, när de i enkätens öppna fråga beskriver ett 

tillfälle där de har arbetat med tematisk undervisning i skolan. Kommande tre citat handlar 

om arbetet med ”Jorden Runt” och om hur eleverna upplevde det. Eleverna svarar:  

”Vi gjorde ett arbete om ”Jorden Runt” där vi fick lära oss om olika länder. Jag hade Nigeria och 

lärde mig jättemycket om mitt land och om de andras länder. Därför tycker jag att vi ska ha 

tematiskt arbete oftare.” (Elev 8) 

 

”Vi jobbade med ” Jorden Runt” och det var roligt och skönt med lite variation. Det var roligt att 

få något tema man skulle ta reda på mer om.” (Elev 9) 

 

”Jorden Runt”, ”det var inte så kul. Det var ingen bra indelning av grupper så alla jobbade inte. 

Vi sökte och tittade bara i böcker och på datorn.” (Elev 10) 

 

De flesta elever som beskrev arbetsområdet ”Jorden Runt” tyckte att det var roligt och att de 

lärde sig mycket, men några elever upplevde dock att arbetet inte fungerade bra och blev 

därför också tråkigt. 

 

Ett annat arbetsområde som några av undersökningens deltagande elever skriver om i den 

öppna frågan är ”Design och Konstruktion”. En elev svarar så här:  

”Under ”Design och Konstruktion”, då arbetade vi med både matte och teknik samtidigt. Jag 

upplevde att det var både kul och praktiskt istället för att sitta vid bänken hela tiden.” (Elev 11) 

 

En annan elev förklarar arbetsområdet mer i detalj och skriver följande:  

”I åttan hade vi ”Design och Konstruktion” tillsammans med sjuorna. Vi skulle tillsammans 

konstruera en stol helt och hållet i kartong. Det skulle gå att sitta i stolen, och den skulle 

samtidigt vara snygg. Vi skulle sedan sätta upp en monter och visa upp stolarna för föräldrarna. 

Det fanns olika priser att vinna, bland annat bästa hållbarhet och bästa utseendet. Det var kul att 

samarbeta med andra och få stolen att fungera. Jag lärde mig att det faktiskt går att sitta i en stol 

gjord av kartong. Tematisk undervisning är kul och man lär sig mycket.” (Elev 12) 

 

Några av respondenterna har i den öppna frågan inte beskrivet ett specifikt tillfälle då de 

arbetade tematiskt, utan istället har de skrivit hur de upplever tematisk undervisning överlag. 

Några av de citaten presenteras här nedan:  
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”Vi har arbetat med tematisk undervisning när vi har haft olika temaarbeten och jag tycker att 

det är roligare än en ”vanlig” lektion. När man har det roligare på lektionerna så lär man också 

sig mer.” (Elev 13) 

   

”Jag gillar tematisk undervisning, och jag lär mig mycket. Det är bra med mycket grupparbete 

och viktigt att kunna samarbeta. Jag har saknat tematisk undervisning under vårterminen.” (Elev 

14) 

 

 ”Att jobba med tema är allmänt tråkigt.” (Elev 15) 

 

Av de 50 elever som svarade på enkäten, skrev sammanlagt 14 %, det vill säga sju elever, på 

den öppna frågan att deras upplevelser av, och inställning till tematisk undervisning, är 

negativ. 8 %, med andra ord, fyra elever, uttrycker varken positiva eller negativa åsikter om 

tematisk undervisning. Majoriteten, 39 stycken, eller 78 %, av eleverna uppger att de överlag 

är positiva till tematisk undervisning i skolan och anser att det är lärorik och roligt. 

 

5.2.6 Sammanfattning av enkätresultat 

 

Av enkätundersökningens deltagande elever, anger majoriteten att de arbetar med tematisk 

undervisning någon gång per termin, och att läroböckerna vid de tillfällena används i ganska 

liten utsträckning. Majoriteten upplever också att de via tematisk undervisning i ganska stor 

utsträckning får helhetsbilder, men att de i ganska liten utsträckning har möjlighet att vara 

med och planera den tematiska undervisningen. En övervägande del av eleverna anser att 

lärarens insatser har ganska stor betydelse för att de ska lära sig genom tematisk undervisning. 

Mer än hälften av eleverna svarar att de har en ganska positiv inställning till tematisk 

undervisning och att de lär sig ganska mycket när undervisningen bedrivs tematiskt. Enkätens 

öppna fråga visar sammantaget på att de flesta elever upplever att tematisk undervisning är 

roligt och lärorikt, men det finns elever som kan uppleva att arbetet med tematisk 

undervisning ibland blir för arbetsamt och tråkigt.  
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6. ANALYS 
 

I analysen kommer den data som har samlats in genom uppsatsens två kvalitativa intervjuer 

och genom enkätundersökningen, att tolkas och kopplas till den teoretiska referensramen som 

beskrivs i kapitel 3 i uppsatsen. Undersökningarnas resultat kommer i det här kapitlet också 

att relateras till den tidigare forskning som det redogörs för i kapitel 2. Analysen kommer att 

ha utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar, eftersom avsikten är att kunna 

sammanfatta i vilken utsträckning uppsatsens studie ger svar på frågeställningarna. En del av 

tolkningarna som kommer fram under underrubrikerna i analysen, kan mycket väl glida in på 

fler än en uppsatsfrågeställning.  

 

6.1 Möjligheter med ämnesintegrering 
 

Som nämns i uppsatsens problemformulering (se kapitel 1.1) förklarar Knape & Stockhaus, 1 

(2013) att verkligheten inte är svart eller vit, det vill säga den är inte strikt indelad i olika 

ämnen som det är i skolan, varför ämnesintegrerad undervisning är att föredra framför 

ämnesindelad undervisning. I den kvalitativa intervjun uttryckte Lärare 1, i samband med sin 

redogörelse för ämnesintegreringens olika fördelar och möjligheter, att livet är 

ämnesintegrerat och inte alls uppdelat (se kapitel 5.1.5). Innebörden i det som Knape & 

Stockhaus, 1 (2013) förklarar, är densamme som i det Lärare 1 säger. Utifrån denna 

jämförelse är det rimligt att anta att argumentet, om huruvida världen inte är uppdelad, och att 

skolans undervisning därför inte heller bör vara det, är ett hållbart argument. Det är också 

godtagbart att dra slutsatsen att det är ett argument som fler än enbart SKL´s (Sveriges 

Kommuner och Landsting) representanter, använder sig av i debatten om skolans timplaner 

att vara eller icke vara (se problemformuleringen, kapitel 1.1), där ämnesintegrering 

förespråkas. 

 

När lärarna som deltog i de två kvalitativa intervjuerna talade om fördelarna med 

ämnesintegrering i skolan (se kapitel 5.1.5), nämnde de bland annat också att eleverna kan se 

kopplingar mellan den ämnesintegrerade undervisningen och livet utanför skolan, samt 

mellan den ämnesintegrerade undervisningen och det kommande yrkeslivet. Lärarna menar att 

eleverna genom att se de kopplingar som beskrivs, kan tycka att de kunskaper som de 

tillgodogör sig genom undervisningen blir viktiga och användbara. När lärarna nämner vikten 
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av att elever kan se kopplingar mellan det som sker i skolan och det som händer i livet utanför 

skolan, talar de också om att intentionen med den ämnesintegrerade undervisningen är att den 

ska medföra att elever får en helhetssyn på det som studeras. Det innebär att eleverna genom 

att se helheter, kan förstå hur olika ämnen i skolan kan fungera tillsammans, precis som 

beskrivs i kapitel 3.4.1 i samband med redogörelsen för det holistiska perspektivet. I kapitel 

3.5.1 framgår hur Österlind (2006) redogör för att de som förespråkar ämnesintegrad 

undervisning i skolan menar att motsatsen, ämnesindelad undervisning, medför begränsningar 

som bidrar till att elevernas kunskaper om omvärlden blir uppdelade på ett onaturligt sätt. 

Genom att koppla lärarnas tankar till det som Österlind (2006) förklarar ovan, är det rimligt 

att anta att lärarna är för ämnesintegrerad undervisning.  

 

I uppsatsens kvalitativa intervjuer (se kapitel 5.1), nämns bland annat att de hinder som 

lärarna upplever kan försvåra ämnesintegreringen, är av sådan karaktär att ett visst mått av 

ämnesindelad undervisning också är att föredra. Därav är det också befogat att anta att lärarna 

anser att skolans undervisning inte enbart bör bestå av ämnesintegrerad undervisning, utan att 

de menar att en kombination av de två olika sätten att undervisa vore det optimala.    

 

Vidare nämnde Lärare 1 i intervjun (se kapitel 5.1) att elever ofta blir mer engagerade när 

skolans uppgifter är ämnesintegrerade på olika sätt, som exempelvis vid större temaarbeten då 

de ofta arbetar i grupp och aktivt får söka information till sina arbeten som de senare 

redovisar. Genom att jämföra det som Lärare 1 uttryckte, med Säljös (2011) beskrivning av 

konstruktivismen som inlärningsteori, det vill säga att individer själva skapar i sin kunskap (se 

kapitel 3.3), går det att dra slutsatsen att ämnesintegrering är en möjlighet för att elevers 

kunskapande och lärande ska öka. Även när det som Lärare 1 nämnde angående elevers 

engagemang i samband med ämnesintegrerad undervisning, ställs mot Deweys tankar om att 

lärande sker när eleverna är aktiva och får samarbeta med andra (se kapitel 3.2), är det rimligt 

att anta att ämnesintegreringen bidrar till att elevers lärande påverkas på ett positivt sätt.  

 

6.2 Hinder för att undervisa ämnesintegrerat 
 

Lärare 2 uttrycker sig i intervjun (se kapitel 5.1.5), när denne diskuterar hinder och 

svårigheter med ämnesintegrerad undervisning, att de övergripande arbetsområdena emellanåt 
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faller utanför ramen av lärarnas olika ämnesbehörigheter. Ett hinder kan då enligt Lärare 2 

vara att ämneskunskaperna är otillräckliga för att kunna stödja eleverna på bästa sätt i den 

ämnesintegrerade undervisningen. Under den tidigare forskningen i kapitel 2.3.1 beskriver 

Esprívalo Harrell (2010) att dennes forskningsresultat visar på att lärare hade för lite formell 

utbildning inom de olika ämnena för att kunna bedriva ämnesintegrerad undervisning. Även 

Park (2008) beskriver liknande fenomen, att resultaten av forskningen som har bedrivits i 

Sydkorea visar att lärarnas teoretiska referensramar är för bristfälliga för att de ska kunna 

utöva undervisning ämnesintegrerat. Genom att jämföra det som Lärare 2 beskriver om 

otillräckliga ämneskunskaper, med det som Esprívalo Harrell (2010) och Park (2008) kommit 

fram till i sin forskning är det sannolikt att den ämnesintegrerade undervisningen skulle 

fungera som bäst om lärare samordnade undervisningen så att rätt person ansvarar för rätt 

moment. Det vill säga att undervisningen utgår från lärarnas ämnesbehörigheter och att 

samarbete sker lärare emellan för att detta ska kunna tillgodoses.   

 

På frågan i hur stor utsträckning läorböcker används vid ämnesintegrerad undervisning, svarar 

Lärare 1 att det används ytterst lite, eftersom de böcker som finns inte är aktuella (se kapitel 

5.1.3). I kapitel 2.1.1 beskrivs hur Persson (2011) nämner avsaknaden av läromedel som 

lämpar sig för ämnesintegrerad, som ett organisatoriskt hinder för att lärare ska kunna bedriva 

en ämnesintegrerad undervisning. Lärare 1 förklarar dock att andra källor så som internet och 

bibliotek (se kapitel 5.1.3), ofta används för informationssökning i den ämnesintegrerade 

undervisningen, vilket denne inte upplever som negativt då lärarna finns till för att handleda 

sina elever i informationssökningen. I kapitel 3.5.2 redogörs för hur Arfwedson & Arfwedson 

(2002) menar att risken vid avsaknad av läromedel, är att sådant material som inte lever upp 

till vetenskapliga kriterier, används i alltför stor utsträckning, vilket i sin tur ses som något 

negativt och som ett hinder för den ämnesintegrerade undervisningen. Utifrån ovanstående är 

det inte möjligt att dra slutsatsen att avsaknaden av läromedel endast är ett hinder, utan kan 

också ses en möjlighet. Detta eftersom eleverna utmanas i att själva söka information och 

bearbeta den, för att sedan kunna tillgodo göra sig den som sin kunskap. Det är på detta vis 

som kunskap, enligt konstruktivismen, uppnås (se kapitel 3.3). 

 

I den kvalitativa intervjun med Lärare 1 (se kapitel 5.1.5), framkommer att bristen på tid är ett 

stort hinder för att kunna bedriva ämnesintegrad undervisning, medan Lärare 2 menar att den 

ämnesintegrerade undervisningen medför att både lärare och elever sparar tid eftersom de 
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arbetar med samma uppgift på flera olika lektioner inom olika ämnen. Det är utifrån dessa 

intervjuresultat inte godtagbart att dra slutsatsen att tiden enbart utgör ett hinder för den 

ämnesintegrerade undervisningen. Dock är det rimligt att anta att den ämnesintegrerade 

undervisningen skulle underlättas om lärare överlag upplevde att det fanns mer utsatt tid för 

samplanering av undervisning med andra lärare. 

 

6.3 Elevers erfarenheter av ämnesintegrering 
 

Av de 50 elever som deltog i enkätundersökningen svarade 62 % att de arbetar med tematisk 

undervisning någon gång per termin (se Figur 1, kapitel 5.2.1). I enkätens öppna fråga (se 

kapitel 5.2.5) fick eleverna med egna ord beskriva ett tillfälle då de arbetade tematiskt. De 

allra flesta beskrev då större tematiska arbetsområden som ofta ligger över en längre tid. 

Genom att jämföra resultatet som visas i Figur 1 under resultatredovisningen (kapitel 5.2.1) 

med det som eleverna har beskrivit under den öppna frågan, går det att dra en slutsats om att 

majoriteten av eleverna, förknippar begreppet tematisk undervisning med större 

arbetsområden som pågår under en längre period. Det är därför inte troligt att särskilt många 

elever, när de hör begreppet tematisk undervisning, tänker på enskilda lektionstillfällen då de 

på något sätt har arbetat med fler än ett ämne samtidigt. 

 

När det gäller elevers erfarenheter av i vilken utsträckning lärare samarbetar för att lektioner 

ska innehålla mer än ett ämne, är det inte möjligt utifrån enkätresultatet till den fråga som 

behandlar detta ämne (se Figur 8, kapitel), avgöra om elever uppfattar att lärare samarbetar i 

stor eller liten utsträckning. Detta eftersom 46 % av eleverna har svarat att lärarna i ganska 

stor utsträckning samarbetar, och 44 % att lärare i ganska lite utsträckning samarbetar för att 

lektionerna ska innehålla fler än ett ämne. En möjlig slutsats skulle dock kunna vara att 

eleverna faktiskt inte vet i vilken utsträckning deras lärare samarbetar inom den tematiska 

undervisningen, och därför drar sig till de två mittersta svarsalternativen då inget 

svarsalternativ med ”Vet ej” fanns med i enkäten. 

 

Tidigare i analysen, i kapitel 6.1, nämns hur lärarna som deltog i intervjuerna ansåg att den 

ämnesintegrerade undervisningen skulle leda till att eleverna får en helhetssyn på det som 

studeras. När eleverna fick denna fråga svarade 66 % att de genom tematisk undervisning får 
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helheter i ganska stor utsträckning (se Figur 7 kapitel 5.2.3). Det är utifrån en jämförelse av 

det som lärarna uttrycker, och det som eleverna svarar, godtagbart att dra slutsatsen att 

lärarnas avsikter med den ämnesintegrerade undervisningen och elevernas upplevelser av vad 

de får ut utav den, stämmer relativt bra överens. 

 

6.4 Elevers inställning till ämnesintegrering 
 

På frågan om hur mycket elever anser att de lär sig genom tematisk undervisning svarar 74 % 

att de lär sig ganska mycket, och 20 % att de lär sig mycket (se Figur 9, kapitel 5.2.4). Figur 

10 i samma kapitel som sistnämnde figuren, visar att 64 % av de deltagande eleverna att de är 

ganska positiva till tematisk undervisning, och 24 % att de är mycket positiva. Vid en direkt 

jämförelse av ovanstående två frågors resultat, går det att dra en slutats om att elevers 

inställning överlag till ämnesintegrering, hör ihop med hur mycket de anser att de lär sig 

genom sättet att undervisa. Det är också möjligt att det hänger ihop på andra hållet, det vill 

säga att ju mer positiv inställning eleverna har till undervisningen, desto mer lär de sig. 

 

I resultatet från enkätens öppna fråga (se kapitel 5.2.5), går det att utläsa att den positiva 

inställningen som en del elever har till tematisk undervisning hänger ihop med hur roligt de 

tycker att arbetssättet är. Även i de kvalitativa intervjuerna nämner en av lärarna hur denne 

tror att elevernas engagemang ökar i samband med tematisk undervisning eftersom många 

elever upplever att det är meningsfullt och ett roligt sätt att arbeta på. Esprívalo Harrell (2010) 

visar i sin forskning (se kapitel 2.3.1) att eleverna upplever att deras lärande blir meningsfullt 

i samband med den ämnesintegrerade undervisningen, och det leder ofta till att deras 

förståelse av olika begrepp ökar, och så även kunskapen. Utifrån resultatet av de två ovan 

beskrivna frågorna och det som lärarna uttryckte angående meningsfullhet, och med 

utgångspunkt i det som Esprívalo Harrell (2010) kommer fram till, är det rimligt att anta att 

de flesta av eleverna ser tematisk undervisning även som meningsfullt. 

 

De elever som i enkätens öppna fråga (se kapitel 5.2.5) uttrycker att de tycker att den 

tematiska undervisningen är tråkig, nämner ofta också att arbetssättet är jobbigt och krävande. 

Utifrån detta går det att dra slutsatsen om att de båda faktorerna hänger ihop, det vill säga att 

om något är tråkigt blir det också jobbigt, och tvärtom. 
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6.5 Sammattning av analys 

 

En grov jämförelse av enkätresultatet i sig, men framförallt av den öppna frågan, och lärarnas 

åsikter som framkom i intervjuerna, visar att lärarnas upplevelser av, och intentioner med den 

ämnesintegrerade undervisningen, till stor del överensstämmer med hur eleverna upplever 

arbetssättet.  

 

Efter att ha analyserat och tolkat resultaten från uppsatsens två olika undersökningar står det 

klart att de båda lärarna har en positiv syn på ämnesintegrering, och majoriteten av eleverna är 

överlag också positivt inställda till sättet att arbeta i skolan. Som alltid här i livet kan inte alla 

individer tycka att allt är precis lika bra och lika roligt, vilket också framkommer genom 

uppsatsens enkätundersökning. Det är därför rimligt att anta, att trots lärarnas positiva syn på 

ämnesintegrering, är det av vikt att variera sätten att undervisa, för att också kunna nå de 

elever som upplever att ämnesintegrering är allt för krävande. Slutsatsen blir då att genom en 

varierad undervisning får lärarna med sig så många elever som möjligt.  
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7. DISKUSSION 
 

Under detta kapitel kommer resultaten från de kvalitativa intervjuerna, och resultaten från 

enkätundersökningen, samt tolkningarna av dessa, att diskuteras. Den tidigare analysen (se 

kapitel 6), är utgångspunkten för resultatdiskussionen, men utrymme ges också för att 

diskutera tankar som har dykt upp under arbetets gång. Diskussionskapitlet innehåller ingen 

metoddiskussion då uppsatsen är strukturerad på så sätt att denna istället finns att läsa i slutet 

av metodkapitlet (se kapitel 4.9), under rubriken metodkritik, direkt efter att undersökningars 

metoder har presenterats. I slutet av resultatdiskussionen kommer tankar och idéer om 

eventuell framtida forskning, inom området ämnesintegrering, att tas upp och diskuteras. För 

att underlätta för läsaren kommer resultaten från de kvalitativa intervjuerna med lärarna att 

diskuteras i det första avsnittet, och därefter följer diskussion kring enkätundersökningens 

resultat. Dock förekommer på vissa ställen, i de båda avsnitten, diskussioner som innehåller 

jämförelser av lärarnas syn på ämnesintegrerad undervisning, och av elevernas syn på sättet 

att arbeta i skolan. 

 

7.1 Resultatdiskussion – intervjuer 
 

Resultaten av uppsatsens två kvalitativa intervjuer visar att lärarna ser möjligheter med att 

undervisningen bedrivs ämnesintegrerat, men de poängterar samtidigt olika hinder som de 

upplever kan ställa till det när de vill genomföra ämnesintegrerad undervisning med sina 

elever. Intressant, och som framgår i analysen (se kapitel 6.1), är att när det gäller möjligheter 

med ämnesintegrering, betonade båda lärarna som deltog i undersökningen, oberoende av 

varandra, att ämnesintegrering medför att elever kan se helheter och kopplingar mellan saker 

och ting, som till exempel hur skolan, och livet utanför denna, egentligen hänger ihop. Innan 

jag hade studerat den tidigare forskningen och teorin som hör till ämnesintegrering och som 

var relevant för den här uppsatsen, visste jag inte alls att detta var något som de flesta 

förespråkarna för ämnesintegrering, grundade sina argument på, när de motiverar varför en 

ämnesintegrerad undervisning i skolan är att föredra framför enbart ämnesindelad 

undervisning. Att de båda lärarna uttrycker samma sak, blir särskilt intressant i den här 

uppsatsen eftersom det stämmer överens med tidigare forskning, vilket därmed gör att det är 

möjligt att se ett mönster.  
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I uppsatsens problemformulering (se kapitel 1.1) framgår i debatten om skolans timplaner, att 

argumentet om att ämnesintegrad undervisning, leder till att elever i skolan får bättre 

helhetssyn på det som studeras, och därmed kan dra paralleller till vardagslivet, används i stor 

utsträckning. De som är emot timplanernas existens menar att dessa utgör hinder för att 

undervisningen ska kunna bedrivas ämnesintegrerat. Den här uppsatsens 

undersökningsresultat visar dock inte att skolans timplaner hindrar lärarna att bedriva en 

ämnesintegrerad undervisning. I samband med detta är det intressant att diskutera hur det 

skulle se ut om skolornas timplaner togs bort helt och hållet, för att istället låta lärarna avgöra 

hur mycket alla elever behövde arbeta med skolans olika ämnen, samt på vilket sätt. Är det 

säkert att ämnesintegrerad undervisning skulle kunna bedrivas i ännu större utsträckning, och 

på ett ännu bättre och enklare sätt?  

 

Att alla elever har olika behov och därför behöver olika mycket undervisning i skolans alla 

ämnen håller jag helt med om, men jag tror inte att den allra bästa lösningen på detta, är att 

slopa skolans timplaner helt och hållet. Jag tror att det är möjligt, att trots timplanernas 

existens, bedriva en ämnesintegrerad undervisning. Utifrån det jag själv har upplevt när jag 

har varit ute och undervisat, finns det elever och då framförallt de svagare, som behöver mer 

struktur i undervisningen än andra. För dessa kan det bli för tufft att ha många saker på gång 

samtidigt. Ska själva ämnesintegreringen måhända ses som en valmöjlighet i skolan? I den 

bästa av alla världar kanske det till och med skulle vara möjligt att dela upp klasserna, de som 

vill läsa mer ämnesintegrerat och de som inte vill? Som lärare är det också möjligt att smyga 

in den ämnesintegrerade undervisningen på ett naturligt sätt, så att eleverna inte i första hand 

vet om att de arbetar med ett ämnesintegrerat moment och därigenom begränsas. Det finns 

många tankar och lösningar, och utöver de styrdokument och ramar som finns, förmodar jag 

att det bara är lärarna själva som sätter gränserna. 

 

I det här avsnittet anser jag att det här också är lämpligt att diskutera ämnesintegrering till 

dess ytterlighet. Om de olika skolämnena ständigt blandades och studerades i olika 

kombinationer, och på olika sätt, finns det troligen en risk för att läraren inte skulle få med sig 

alla elever, det vill säga strukturen skulle förmodligen brista tillslut. Jag tror det att finns 

elever som nog skulle uppleva en sådan undervisning som ”flummig”, där de dessutom lätt 

kan känna sig osäkra gällande vilka ämnen som deras förmågor faktiskt bedöms i. Jag 

bedömer det lika intressant att fundera över det omvända, det vill säga hur det vore om all 
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undervisning i skolan var ämnesindelad hela tiden. Jag förmodar att om det enbart bedrevs 

ämnesindelad undervisning i skolan finns viktigt undervisningsstoff som riskerar att hamna i 

skymundan. Utifrån tidigare forskning, och även utifrån denna uppsats resultat, är det tydligt 

att många av skolans ämnen hänger ihop på olika sätt. Genom att de studeras tillsammans, 

kan elever i större utsträckning förberedas för vuxenlivet utanför skolan där de förväntas delta 

aktivt i samhället, vilket också Skolverket (2011) uttrycker i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. 

 

Den här uppsatsens resultat av de två kvalitativa intervjuer visar sammantaget att bristande 

ämneskunskaper, avsaknaden av läromedel, och tidsbristen ses som de största hindren för att 

som lärare kunna bedriva ämnesintegrerad undervisning. Av intresse här är dock att de båda 

lärarna som intervjuades i denna fråga inte hade samma syn på hindrena (se kapitel 6.2) som 

nämndes i föregående mening, utan beroende på deras erfarenheter och på hur 

förutsättningarna på deras respektive skolor ser ut, kan den ena läraren uppleva att det som är 

ett hinder är för den andra, är för denna istället en möjlighet. Jag anser att det här resultatet 

visar på att vi människor verkligen är olika, vi ser problem på olika sätt och har även olika 

sätt att lösa dem på. Trots att intentionen med undersökningar i form av intervjuer, och 

enkäter med mera, ofta är att kunna finna mönster och generalisera, är det minst lika intressant 

att komma fram till ett resultat som visar något helt annat. 

  

7.2 Resultatdiskussion – enkätundersökning 
 

I analysen under kapitel 6.3, beskrivs slutsatsen, om det är troligt att elever uppfattar att 

begreppet tematisk undervisning främst har med större temaområden att göra, och att 

majoriteten av eleverna arbetar med detta någon gång per termin. Avsikten med 

enkätundersökningen var att ta reda på hur eleverna upplevde den ämnesintegrerade 

undervisningen. I enkäten användes dock begreppet tematisk undervisning, vilket förklaras i 

kapitel 4.4, tidigare i uppsatsen, med förhoppning om att eleverna skulle känna att detta 

begrepp var lättare att ta till sig och förstå, än begreppet ämnesintegrering. Det hade dock 

varit intressant att få veta om resultatet hade sett annorlunda ut om ett annat begrepp än 

tematisk undervisning hade använts i enkäten. När det kommer till hur undervisningen 

bedrivs rent konkret i skolan, tror jag att eleverna arbetar mer ämnesintegrerat än vad de 

själva upplever att de gör. Lärarna kan under lektionerna medvetet, eller omedvetet, glida in 
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på andra ämnesområden än sina egna och därmed består undervisningen många gånger av fler 

än ett skolämne och blir därför ämnesintegrad. 

 

Av intresse att diskutera under detta avsnitt är också det som nämns i analysen (se kapitel 

6.1), att lärarna upplever att ämnesintegrering leder till att eleverna blir mer engagerade och 

därför också lär sig mer. Detta stämmer väl överens med hur eleverna har svarat i uppsatsens 

enkätundersökning. I kapitel 6.4 presenteras tolkningen av resultaten till två enkätfrågor som 

rör elevers inställning till ämnesintegrerad undervisning, samt hur mycket de anser att lär sig 

genom sättet att arbeta. Slutsatsen som dras är att de två frågorna hänger ihop, det vill säga att 

eleverna anser att ämnesintegrering är bra eftersom de lär sig mycket av det. Att både elever 

och lärare har en samsyn på ämnesintegrering som undervisningsprincip är intressant. Om den 

här uppsatsens två undersökningar hade genomförts i ännu större skala, och fortfarande hade 

kunnat uppvisa samma resultat, tror jag att elevers och lärares samsyn på ämnesintegrering, 

om dess fördelar, skulle kunna användas som ett starkt motiv för skolor att arbeta mer 

ämnesintegrerat. 

 

7.3 Framtida forskning 
 

Som nämnts i föregående avsnitt (kapitel 7.2), hade det varit intressant att än en gång 

undersöka elevers erfarenheter av, och inställning till ämnesintegrerad undervisning. Detta 

eftersom jag tror att det finns en möjlighet att bryta ner begreppet tematisk undervisning ännu 

mer, så att elever förstår att det också kan handla om enstaka undervisningsmoment och om 

enstaka lektioner, likväl som det kan röra sig om stora tema- och projektarbeten. Efter att ha 

undersökt både lärares och elevers inställning till, och erfarenheter av ämnesintegring, hade 

det varit intressant att undersöka hur den ämnesintegrerade undervisningen fungerade på 

detaljnivå, det vill säga, undersöka hur två eller fler specifika ämnen rent konkret kan fungera 

ihop. I den här uppsatsen nämns i samband med de två kvalitativa intervjuerna, på en mer 

generell nivå, olika sätt att ämnesintegrera rent konkret. Det skulle vara möjligt att undersöka 

något av dessa sätten på ett djupare plan. 

 

Möjligheterna är många, och bara fantasin sätter gränser för vad som är möjligt att undersöka 

vidare. I inledningen till detta examensarbete (se kapitel 1), beskriver jag hur jag fick upp 
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ögonen för undervisningsprincipen ämnesintegrering, när jag vid ett par tillfällen fick 

möjlighet att integrera spanska, som är ett av mina undervisningsämnen, i olika 

arbetsområden inom geografin, som är mitt andra undervisningsämne. Om jag hade fått 

möjligheten att forska vidare inom området ämnesintegrering, hade jag valt att undersöka 

olika praktiska sätt att som lärare i undervisningen på högstadiet och gymnasiet, kombinera 

spanska och geografi. 
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Bilaga A – Intervjuguide 

 

Fråga 1-4 är bakgrundsfrågor. 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

4. Vilken/vilka årkurser undervisar du? 

 

5. Hur skulle du beskriva begreppet ämnesintegrering? 

 

6. Kan du ge några exempel på ämnesintegrerad undervisning inom just dina ämnen? 

 

7. Kan du beskriva undervisningsprocessen vid ett tillfälle där du tycker att den 

ämnesintegrerade undervisningen blev lyckad? 

 

8. Kan du beskriva ett undervisningstillfälle där den ämnesintegrerade undervisningen 

inte blev som det var tänkt? 

 

9. Om det finns ett samarbete på skolan lärare emellan när det gäller ämnesintegrering, 

kan du beskriva hur det ser ut? 

 

10. Hur tror du att elevers lärande påverkas vid ämnesintegrerad undervisning? 

 

11. Hur tror du att elevers lärande påverkas vid ämnesindelad undervisning? 

 

12. Vad tror du att dina elever överlag har för inställning till ämnesintegrering? 

 

13. Hur tror du att annat material än läroböcker kan användas för ämnesintegrerad 

undervisning? 

 

14. Kan du beskriva några undervisningstillfällen där du insåg att en diskussion flöt iväg 

och berörde andra ämnen och därmed blev ämnesintegrerade moment? 

 

15. Vilka möjligheter upplever du att ämnesintegrering för med sig? 

 

16. Vilka hinder tycker du att du kan stöta på när du vill undervisa ämnesintegrerat?  



 

Bilaga B – Enkät om tematisk undervisning 

 

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kommer att vara anonym. Vänligen svara 

på alla frågor. Tack för att du vill medverka! 

 

/Jessica Jacobsson, lärarstudent vid Linnéuniversitetet. 

 

Information om undersökningen att läsa innan du besvarar frågorna: 

 

I skolan läser du olika ämnen som exempelvis matematik, slöjd, språk och musik. Den här 

enkätundersökningen handlar om undervisning i skolan då fler än ett ämne studeras på samma 

gång. Du kanske har varit med om att ni på skolan har arbetat med tematisk undervisning i 

olika ämnen, där du har varit tvungen att använda dig av olika slags kunskaper för att kunna 

lösa problem. Har du någon gång behövt använda dig av matematiska uträkningar när du har 

skapat något i slöjden? Eller har du på lektionen i engelska pratat om någon speciell religion 

som hör ihop med ett engelsktalat land? Dessa två frågor är båda exempel på tillfällen då 

undervisning av fler än ett ämne har skett samtidigt. 

 

 

I hur stor utsträckning arbetar du med tematisk undervisning i skolan? 

 Nästan varje dag 

 Nästan varje vecka 

 Någon gång per termin 

 Aldrig 

 

I hur stor utsträckning anser du att läroböcker används vid tematisk undervisning? 

 I mycket stor utsträckning 

 I ganska stor utsträckning 

 I ganska liten utsträckning 

 I ingen utsträckning alls 

 

I vilken utsträckning anser du att du får en helhetsbild genom tematisk undervisning? 

 I mycket stor utsträckning 

 I ganska stor utsträckning 

 I ganska liten utsträckning 

 I ingen utsträckning alls 

 

 



 

I vilken utsträckning anser du att du får vardagskunskaper genom tematisk 

undervisning? 

 I mycket stor utsträckning 

 I ganska stor utsträckning 

 I ganska liten utsträckning 

 I ingen utsträckning alls 

 

Hur stor betydelse har lärarens insatser för att du ska lära dig saker genom tematisk 

undervisning?  

 Mycket stor betydelse 

 Ganska stor betydelse 

 Viss betydelse 

 Inte alls stor betydelse 

 

Enligt din uppfattning, i hur stor utsträckning samarbetar lärare inom olika ämnen för 

att lektioner ska innehålla fler än ett ämne? 

 I mycket stor utsträckning 

 I ganska stor utsträckning 

 I ganska liten utsträckning 

 I ingen utsträckning alls 

 

I vilken utsträckning anser du att grupparbete förekommer när ni arbetar tematiskt? 

 I mycket stor utsträckning 

 I ganska stor utsträckning 

 I ganska liten utsträckning 

 I ingen utsträckning alls 

 

I vilken utsträckning anser du att du som elev har möjlighet att vara med och planera 

tematisk undervisning? 

 I mycket stor utsträckning 

 I ganska stor utsträckning 

 I ganska liten utsträckning 

 I ingen utsträckning alls 

 

Vilken inställning har du till tematisk undervisning?  

 Mycket positiv inställning 

 Ganska positiv inställning 

 Inte särskilt positiv inställning 

 Inte alls positiv inställning 

 

 



 

Hur mycket anser du att lär du dig när undervisningen är tematisk? 

 Mycket 

 Ganska mycket 

 Ganska lite 

 Inget alls 

 

Kan du med egna ord beskriva ett tillfälle då du arbetade med tematisk undervisning i 

skolan och hur du upplevde det? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Har du andra synpunkter som inte framkom i enkäten får du gärna skriva dem här: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för Din medverkan!

 


