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Abstract 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur olika lärare inom grundskolan kan organisera och planera 

ett ämnesintegrerat arbetssätt och hur det ämnesintegrerade arbetssättet kan främja elevernas lärande 

och utveckling. Bakgrunden är att samhället har utvecklats och blivit styrt av mål, resultat och indivi-

dualisering. Vilket har gjort samhället till ett kunskapssamhälle som i sin tur påverkat lärarrollen. 

Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 

Vi har genomfört en kvalitativ studie med metoden intervjuer. Intervjuerna genomfördes på fyra olika 

skolor med åtta pedagoger, varav en av intervjuerna var en gruppintervju på tre personer.  

Av resultatet framgår det att lärarna anser att eleverna i ett ämnesintegrerat arbetssätt får en bredare 

kunskap som kan bidra till att eleverna blir självständiga och trygga samhällsmedborgare.  

Ämnesord: Arbetssätt; Dewey; Organisering; Planering; Ämnesintegrerat 
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Förord 
 

Vi vill tacka de lärare som vi har fått möjligheten att intervjua. Ni har gett oss intressant och 

djup kunskap kring arbetssättet ämnesintegration. Det har inspirerat oss till vår studie. Vi vill 

även tacka vår handledare Fredrik Svensson för ditt stöd, dina kommentarer och engagemang 

som har skett under mycket kort tid. Till sist vill vi tacka våra familjer och vänner för stöd och 

uppmuntran genom hela studien.  
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1. Inledning 

Hur ska en lärare organisera och planera den ämnesintegrerade undervisningen för att få ele-

ven att förstå vad den ska lära sig? Denna fråga aktualiserades allt mer under vår verksam- 

hetsförlagda utbildning (VFU) i lärarutbildningen då vi kom i kontakt med ett arbetssätt som 

kallas ämnesintegrerat arbetssätt. Vi valde därför att göra en studie kring frågeställningarna 

hur ett ämnesintegrerat arbetssätt kan organiseras och planeras, samt vad det är i det ämnesin-

tegrerade arbetssättet som kan främja elevens lärande och utveckling. 

 

Den svenska skolan och samhället har utvecklats och blivit styrt av mål, resultat och indivi-

dualisering. Detta har påverkat lärarrollen då lärandet har blivit i centrum (Fritzén, 2004). För 

att uppnå mål och resultat bör läraren enligt John Dewey (2004) ha en strukturerad planering 

med ett bra syfte. Eleven bör ha en förståelse för lärandet, istället för hur eleven ska lära och 

hur eleven ska förstå och inhämta kunskap (Fritzén, 2004).  

 

 

 

Lärandet involverar hela personen: det handlar inte bara om specifika aktiviteter utan om förhållandet till 
samhället i stort, att bli samhällsmedborgare. Kunskap handlar inte bara om att lära sig nya saker utan att 

lära sig nya regler och normer och utveckla sin identitet, dvs. att vara delaktig i samhället”(Lindqvist, 

1999, s. 280).  

 

 

Enligt Skolverkets (1994) läroplan ska skolan bidra till elevernas harmoniska utveckling. Ut-

forskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grund för undervisningen. Lärarna ska sträva 

efter att balansera undervisningen och integrera kunskaper i olika former. Undervisningen ska 

befästa en vana hos eleverna att självständigt formulera ståndpunkter. Ståndpunkterna ska va-

ra grundade i så väl kunskaper såsom i förnuftsmässiga och etiska övervägande. Hur ska lära-

ren lägga upp den ämnesintegrerade undervisningen för att få eleven att förstå vad hon eller 

han ska lära sig? 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur olika lärare inom grundskolan kan organisera och pla-

nera ett ämnesintegrerat arbetssätt och hur kan ett ämnesintegrerat arbetssätt främja elevernas 

lärande och utveckling? 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur kan ett ämnesintegrerat arbetssätt organiseras och planeras? 

 Hur kan ett ämnesintegrerat arbetssätt främja elevernas lärande och utveckling? 

 

1.3 Studiens upplägg 

Studien börjar med en definition av begreppet ämnesintegrerat arbetssätt, vilket följs av en lit-

teraturgenomgång. I metoddelen framkommer det hur vi gick tillväga med vår empiriska un-

dersökning. Resultatdelen bearbetar frågeställningarna hur ett ämnesintegrerat arbetssätt kan 

organiseras och planeras, utifrån den insamlade empirin. Samt hur ett ämnesintegrerat arbets-

sätt kan främja elevernas lärande och utveckling. Därefter följer en diskussion, där de berörda 

delarna diskuteras. Som avrundning finns en kort sammanfattning kring hela studien.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Definition av ämnesintegrerat arbetssätt 

Jan Nilsson (2007) avser med ämnesintegrerat arbetssätt att två eller flera skolämnen vävs 

samman. Eleverna kan se meningen med de olika ämnena genom att olika ämnen integreras. 

Kontexten kan skapa en förståelse, där eleverna med hjälp av sina egna tidigare erfarenheter 

och kunskaper kan bredda och fördjupa sina ämneskunskaper. Enligt Lena Fritzén (2004) kan 

eleverna beredas ett meningsfullt lärande genom olika praktiska och kreativa aktiviteter.  

 

2.2 Tidigare forskning 

I den här delen presenteras litteraturdelen som ligger till grund för undersökningen. Vad har 

tidigare forskning att säga om ämnesintegrerat arbetssätt? Vad säger styrdokument? Hur be-

skriver den sociokulturella teorin och progressivismen ämnesintegration? Vi börjar med en 

historisk återblick över förändringen av arbetssättet.  

 

2.2.1 Styrdokument 

Enligt Skolverket (1994) ska skolan ge eleverna en grundkonstruktion av fakta, underlätta ele-

vens kunskapsinhämtning och förbereda dem för att bli samhällsmedborgare, som är delaktiga 

i samhället. Skolan skall förmedla de varaktiga kunskaper som bildar en allmän grund som 

alla behöver i samhället. Eleverna ska kunna få med sig en sammanhängande helhet med 

mycket information och snabb förändring. Det är därför viktigt för eleverna att få möjligheter 

till olika tillvägagångssätt för att ta till sig nya kunskaper. (Skolverket, 1994) 

Det är enligt Skolverket (1994) även viktigt att eleverna lär sig att värdera fakta och villkor 

samt förstå följderna av olika valmöjligheter. Språk, pedagogik och varje elevs utveckling är 

nära sammankopplade. Genom att eleverna får resonera, tolka texter och anteckna så får alla 

eleverna förbättra sina chanser att samtala och få tillit till sin verbala förmåga. ”Kunskap är 

inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former, såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete 

måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa 

former balanseras och blir till en helhet” (Skolverket, 1994,s.6). Skolan skall underlätta ele-
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vernas utveckling, Detta skall ske genom att uppbyggnaden av innehållet och arbetsmetoderna 

är skiftande och harmoniska. Gemensamma kunskaper och den gemensamma och bildande 

tillvaro som skolan består av framkallar utrymme och kvalifikationer för undervisning och 

tillväxt, där olika former av lärande ska bilda en helhet (Skolverket, 1994). 

 

2.2.2 Arbetssättet – Då och Nu 

Enligt Johan Krantz och Pelle Persson (2001) fanns ordet ämnesintegration redan under 

tidsepoken då bondesamhällen existerade. Lärandet sammanfogades med arbets- och 

vardagslivet eftersom barnen då var mer eller mindre tvungna att hjälpa till i hemmet. Kyrkan 

stod för att lära barnen läsa och skriva (Säljö, 2008). Senare utvecklades och förändrades 

skolundervisningen till traditionell undervisning. Lärarna och läroboken fungerade som 

utgångspunkt i undervisningen. Kunskapen fanns i läroboken och eleverna skulle läsa in 

fakta. Idag har alla elever i svensk skola rätt till kunskap samt att eleverna ska vara i fokus i 

undervisningskontexten (Orlenius, 2010; Bråten, 2008; Strömqvist & Brusling, 2007). 

Sedan några år tillbaka har det svenska skolsystemet genomgått en omstrukturering. Den 

största förändringen enligt Fritzén (2004) är från att tidigare har varit ett regelstyrt 

skolsystem, där det framgick hur individen skulle lära, förstå och inhämta kunskap, så har det 

övergått till vad individen skall lära sig och att individen ska förstå innebörden av kunskapen. 

Lärarna har i samråd med övrig personal, som arbetar och verkar inom skolan, fått mer 

handlingsfrihet att bestämma riktlinjer och mål som ska uppnås (Fritzén, 2004; Strömqvist & 

Brusling, 2007). Därtill gäller det för lärarna att även få eleverna intresserade och motiverade 

för att öka förståelsen för sammanhanget. Det innebär att lärarna bör vara flexibla och 

variationsrika av arbetssättet i sin undervisning (Claesson, 2007).  

 

2.2.3 Ämnesintegration 

Till den traditionella undervisningen är ämnesintegrerat arbetssätt ett av många alternativa sätt 

att arbeta. Med hjälp av olika redskap som används i undervisningen blir synsättet av holistisk 

karaktär, hävdar Nilsson (2007). I ämnesintegrerat arbetssätt anser Karolina Österlind (2006) 

är det fler ämnen som ingår i undervisningen. Det vill säga att ämnesintegrerad undervisning 

inte är arrangerad ämnesvis utan undervisningen bedrivs sammanbundet av minst två 

skolämnen. Ämnena i sin tur bildar olika teman, där föreningen av ämnena kan bilda en helhet 
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(Nilsson, 2007; Österlind, 2006). Enligt Roger Säljö (2008) bör ämnena integreras i varandra 

av den anledningen att lektionerna skall bygga på verkliga problem som eleverna kan relatera 

till i sin egen vardag. Problemet ska kunna studeras på olika sätt, i flera ämnen, men 

undervisningen ska inte begränsas av ämnesgränser och inte heller utav att integrera många 

ämnen under samma område (Säljö, 2008).   

 

2.2.4 Läran om undervisningen 

Ämnesintegration ses som ett samband, där lärandet ska bilda en enhet mellan kultur och sam-

hälle för kunskapsbildning. Inom allmän didaktik bearbetar man och tar fasta vid det som är 

viktigt för alla ämnen istället för att dela upp ämnen i olika områden menar Lena Fritzén 

(2004). Fritzén (2004) hävdar vidare att skolundervisningen skall utgå från elevernas intresse 

och erfarenheter. Det kan hjälpa eleverna att binda samman de olika skolämnena så att de blir 

till en helhet och de kan få en bättre förståelse för lärande av ett avgränsat ämnesområde. 

 

Individen infinner sig på ett eller annat sätt i olika sociala och samhälleliga relationer där so-

cialt samspel existerar. Det sociala samspelet och individen bildar tillsammans med kultur en 

helhet. Det har påverkat lärarrollen och gjort samhället till ett kunskapssamhälle, där lärandet 

har kommit i fokus. Lärandet kan sammanfogas till eleverna som en verksam del med olika 

förkunskaper och uppfattningar. I lärandet används muntliga och skriftliga redovisningar i 

grupp eller enskilt (Fritzén, 2004). 

 

Medan andra institutioner i samhället har sina särskilda funktioner, uppfattas skolans övergripande 

uppgift vara att fördjupa demokratin genom fostran och bättre kunskaper bland de unga eller med-

borgarna i stort. Genom att eleverna får goda kunskaper så förstärks indirekt också deras demokra-

tiska kompetens och förhållningssätt i ett vidare samhälleligt och kulturellt perspektiv. Det är med 

hjälp av effektiv kunskapsförmedling som de demokratiska målen ska nås (Fritzén, 2004 s. 21). 

 

 

 2.2.5  Lärandets samspel   

 

Elevens lärande går via ett socialt samspel, ett yttre språk och en dialog, som i grunden omfor-

mar och påverkar tänkandet på ett mycket mer kraftfullt sätt än om eleven enbart är hänvisad till 

sina inre tysta tankar (Partanen, 2007, s. 75).  
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Språket är ett hjälpmedel för kommunikation (Bråten, 2008). Partanen (2007) anser att språket 

är ett verktyg för samtal mellan elever och elever eller lärare och elever. För att elevernas 

lärande ska få en meningsfull betydelse av kunskap bör kunskapen förankras genom olika 

redskap, exempelvis genom tal och skrift. 

 

När lärandet är socialt betyder det att eleverna får kunskaper när de samtalar med människor. 

Enligt Lev Vygotskij (2001), som intresserade sig av utvecklingen som sker i det språkliga 

och sociala samspelet mellan eleverna och lärarna, konstrueras språket och tänkandet i sociala 

situationer. Vygotskij (2001) anser att det är viktigt att lärarna möter eleverna och samtalar på 

deras nivå samt använder ord som eleverna förstår innan lärarna går in i skoluppgifterna. 

Eleverna är i behov av hjälp till att formulera mål och komma på frågor att arbeta med. Detta 

bör lärarna lära eleverna, för det är inget självklart som eleverna har med sig från uppväxten 

(Vygotskij, 2001). Bråten (2008) som hänvisar till Vygotskij anser att istället för att eleverna 

får tillrättavisningar när de gör fel, ska de hitta på egna lösningar på uppgifterna med stöd av 

lärarna.  Lärarna bör använda sig av de misstag som eleverna gör som utgångspunkt för frågor 

och uppgifter, för att lära eleverna att tänka på egen hand (Bråten 2008). Sociala aktiviteter 

ska enligt Bråten, (2008) vara grunden för undervisningen. Det krävs att lärarna anordnar en 

miljö där eleverna måste ta eget ansvar och fullfölja sina mål (Partanen, 2007). Av den 

anledningen bör lärarna göra uppgifter så att eleverna får lära sig att tänka självständigt, lägga 

fram argument och lösa uppgifterna på egna sätt. Bråten (2008) anser att kunskap utformas av 

eleverna själva. Eleverna lär sig på ett effektivare sätt när de själva får hitta sina kunskaper.  

 

Enligt Partanen (2007) är utvecklingen personlig och alla elever behöver stöttning på olika 

sätt. Stöttningen omfattar ett socialt samspel och kan vara från en vuxen eller en klasskamrat.  

Lärande och samverkan är förenade med varandra. Sandra Smith 2010 anser att 

undervisningen är mest till hjälp när den för eleven från det läge i utvecklingen där eleven 

finns just nu till det läge där eleven finns när den får stöd. Enligt Nordlinder (2001) lär 

eleverna på olika sätt och eleverna måste finna sina egna sätt att lära.  

 

Lärandet involverar hela personen: det handlar inte bara om specifika aktiviteter utan om förhållandet till 

samhället i stort, att bli samhällsmedborgare. Kunskap handlar inte bara om att lära sig nya saker utan att 

lära sig nya regler och normer och utveckla sin identitet, dvs. att vara delaktig i samhället (Lindqvist, 

1999, s. 280).   

 

 

 



 11 

Enligt Illeris (2001) är lärandet en helhet. Utgår man från elevernas erfarenhet så blir 

elevernas lärande mer djupgående. Det eleverna har egen erfarenhet av har de mött på ett 

personligt sätt och då blir lärandet annorlunda än om de har läst det i en bok.  Erfarenhet har i 

väsentligt mening ett personligt avseende. Det innebär att man får kunskap om något som 

betyder mycket för sig själv. Erfarenheterna har en grundläggande motivation och innebär att 

man är känslomässigt involverad i lärandet. Med hjälp av erfarenheter lär sig eleverna något 

som är viktigt för dem utanför det personliga. Det rör relationen mellan eleven, sociala 

omgivningar och samhälleliga samband.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet grundades av Säljö men hänvisar till forskaren och psykolo-

gen Lev S Vygotskij. Vygotskij levde under början av 1900-talet i dåvarande Sovjetunionen. 

Vygotskij’s idéer har som bas den skapande pedagogiken. Det var han som myntade begrep-

pet ”den närmaste utvecklingszonen” (Bråten 2008). 

  

Enligt Säljö (2010) kan människor med hjälp av språket utbyta information med varandra.  

Om något allvarligt händer oss eller vi behöver hjälp så kan vi fråga människor i vår omgiv-

ning. Då kan vi få tips och idéer om hur problemet ska lösas. ”Genom språket har vi också en 

– i jämförelse med andra arter – unik förmåga att dela erfarenheter med varandra” (Säljö, 

2010,s.34). Språket bidrar till att människor kan diskuterar det som händer i omgivningen och 

kan ge nya idéer och tankar som kan utveckla tänkandet.  

 

”Människor kan inte undvika att lära, och deltagande i olika former av verksamheter ger 

människor erfarenheter som de – på gott och ont - tar med sig.”(Säljö, 2010,s. 235) Enligt 

Säljö (2010) skulle inte samhället kunna behålla de nya kunskaperna och erfarenheter som vi 

får med oss om vi inte hade deltagit i olika sysselsättningar, aktiviteter och samtal. Detta för 

samhället och individen framåt.  

 

Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och hans 
eller hennes tänkande/handlande. Och sedan kommer den tillbaka i nya kommunikativa sammanhang 

(Säljö, 2010, s. 9). 

 

 

Ett begrepp som används inom den sociokulturella teorin är ”den närmaste utvecklingszo-

nen”. Med begreppet menar Säljö (2010) som hänvisar till Vygotskij sträckan mellan den ut-

vecklingsnivå som eleverna befinner sig på och nivån till den utveckling som eleverna skulle 

kunna nå med hjälp av stöd från vuxna. Eleverna befinner sig i en lärandesituation där det 

finns en rimlighet till att eleverna kan utvecklas. Lärarnas roll är att leda eleverna genom ut-

vecklingen och föra eleverna framåt. Om inte eleverna får stöttning av någon som vet mer än 

eleverna om kunskapen, så kommer inte lärandet att utvecklas utan står still anser Säljö 

(2010). Säljö (2010) hävdar vidare att människor tar till sig nya kunskaper med hjälp av den 

tidigare kunskapen och använder kunskapen som hjälpmedel för att göra något bättre.  
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Säljö (2010) anser att artefakter är viktiga redskap för lärande inom den sociokulturella teorin. 

Exempel på artefakter är språket och tänkandet, vilka används för att överföra ny kunskap till 

eleverna. I vår studie är språket en artefakt och fungerar som hjälpmedel när eleverna ska för-

medla kunskaper till varandra. Med hjälp av språket kan samhället utvecklas och föra vidare 

viktig information som behövs för att konstruera ny kunskap. Omgivningen har en stor bety-

delse för den sociokulturella teorin. Beroende på individer knyts kunskapen an olika. Det är 

uppväxtmiljön som avgör vilken kunskap eleverna tar till sig. Elever som lever på landet har 

andra kunskaper med sig än elever som lever i en storstad. Lärarna ska finnas som stöd och 

hjälpa eleverna oavsett deras uppväxtmiljö. Andra faktorer inom teorin som är viktiga är ”vad 

och hur eleven ska lära” metoden och i vilket sammanhang eleverna lever i (Säljö, 2010). 

 

3.2 Progressivismen 

John Dewey (2004) är grundaren till progressivismen och i den anser han att läraren ska utgå 

från elevens intresse och erfarenheter.  John Dewey föddes 1859 i Vermont i USA.  

 

Dewey (2004) anser att lärarna skall ge plats för eleverna att utvecklas på egen hand. Han an-

ser att ämnena inte ska vara indelade i ämnen. För elevernas inlärningsförmåga anser Dewey 

(2004) att elevernas sociala aktiviteter är viktigare än att skolämnena är ordnade ämnesvis 

som exempelvis naturvetenskap, historia eller geografi. Dewey (2004) hävdar vidare att prak-

tiska ämnen som hemkunskap, syslöjd och träslöjd är ämnen som ska integreras i undervis-

ningen och inte användas som variationsredskap till andra ämnen.  Undervisningen ska vara 

grundad på verkliga problem som eleverna kan stöta på i samhället. Dewey (2004) menar att 

lärarna ska utgå från elevernas intresse och erfarenheter och om lärandet får kopplas till ele-

vernas erfarenhet kan elevernas lärande utvecklas. Dewey (2004) anser även att om lärarna in-

troducerar för mycket ny kunskap för snabbt så blir det svårare för eleverna att ta till sig den 

nya kunskapen. Följden kan bli att kunskapsresultaten blir sämre för eleverna.  

 
Vi måste kunna återföra dem till deras sociala förflutna och se dem som ett arv från mänsklighetens tidi-

gare verksamhet. Vi måste också kunna projicera dem på framtiden för att se vad resultatet och målet kan 

tänkas bli (Dewey, 2004, s. 46). 

 

Dewey (2004) anser att pedagogik innebär att återge olika uppfattningar, insikter och förmå-

gor och föra vidare detta mellan olika människor. Detta är ett förlopp som eleverna är invol-

verade i och insikten blir större när Dewey (2004) eleverna experimenterar och undersöker sin 

omvärld. Med hjälp av kommunikation kan eleverna ta del av varandras tankar och känslor 
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och utveckla sin egen kognitiva förmåga. I sitt kunskapssökande behöver eleverna in-

spiration, stöd och uppmuntran från lärarna (Dewey, 2004). Lärarna ska finnas till hands och 

hjälpa eleverna och organisera samverkan mellan eleverna och deras omgivning. Om inte lä-

rarna anknyter lektionen till elevernas intresse så tvingas eleverna på kunskapen och detta an-

ses inte vara uppfostrande. Om kunskapen däremot kopplas till elevernas intresse får kunska-

pen en positiv inverkan.  

 
Sammanfattningsvis tror jag att den individ som skall uppfostras är en social individ och att samhället är 

en organisk enhet av individer (Dewey, 2004, s. 48). 
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4. Empiri    

4.1 Metod    

I detta kapitel har vi börjat arbeta med vår studie. Vi kommer här att klarlägga hur vi har gått 

tillväga med arbetet och på vilket sätt vi har angripit problemet. Valet av forskningsmetod 

utgjordes av två frågor, vilka vi ställde oss innan forskningsprocessen sattes igång. De två 

frågorna var med utgångspunkt från frågeställningarna; vilken forskningsmetod kan ge oss 

bäst svar på den? Vilket handlingssätt kan under tidsperspektivets ram ge oss något 

meningsfullt resultat (Patel & Davidson, 2003)?  

 

4.2 Kvalitativ studie 

En studie kan enligt Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte, (2003) innehålla både kvantita-

tiva och kvalitativa granskningar men vi har valt att göra en avgränsning genom att göra en 

kvalitativ studie med intervjuer. Syftet med kvalitativ granskning är att förstå och finna möns-

ter i frågeställningarna (Trost, 2010). I strävan mot att upptäcka mönster valde vi semistruktu-

rerade intervjuer. Det gjordes på den grundval att vi ville få fram hur den intervjuade perso-

nen kunde få sina uppfattningar och tankar om ämnesintegrerat arbetssätt att växa (Denscom-

be, 2009). Med hänvisning till Denscombe (2009) kan intervjuerna genomföras både grupp-

vis eller enskilt. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att göra vår studie i olika svenska grundskolor, där lärarna har blivit intervjuade. 

En av intervjuerna var en gruppintervju. I gruppintervjun fick inte alla komma till tals för att 

några av intervjupersonerna tog mer plats än andra. Lärarna har via telefonsamtal blivit tillfrå-

gade om de är intresserade och ville medverka i en intervju. Vid ett tillfälle besökte vi även en 

skola för att telefonkontakten inte nådde ända fram.  

 

Innan vi tog oss an lärarna för intervju, gjordes en provintervju (Denscombe, 2009). Den gjor-

des i syfte av att vi som skulle intervjua ville känna oss fram med intervjutekniken att ställa 

frågor (Trost, 2010). Frågorna ställdes till en förtrogen person som är lärare och hade erfaren-

heter av ämnesintegrerat arbetssätt.  
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I intervjuerna gavs det utrymme till flexibilitet (Denscombe, 2009; Patel & Davidson, 2003).   

Det vill säga att frågorna var uppbyggda med en huvudfråga, vilken följdes upp av följdfrå-

gor. Följdfrågorna var skapade för att få ut så mycket information som möjligt. I vårt fall hade 

vi gjort en mall på vilka frågor som skulle ställas, men efter en provintervju upptäckte vi att 

frågemallen inte kunde följas. Vi valde istället att ställa en del av frågorna för att sedan ställa 

följdfrågor, beroende på svaren vi fick från intervjupersonerna (Trost, 2010). Intervjuerna kan 

genomföras både gruppvis eller enskilt (Denscombe, 2009). En av våra intervjuer blev till en 

gruppintervju. Anledningen var att intervjupersonerna hade endast en timme att avsätta för in-

tervjun. Vi fick därmed inte tillgång till enskilda intervjuer. Övriga intervjuer blev enskilt ut-

förda. Intervjuerna hade ett tidsintervall mellan 20-40 minuter. 

 

Samtalen med de intervjuade personerna blev inspelade på inspelningsbara minnen (Patel & 

Davidson, 2003). Genom att vi använde inspelningsbara minnen kunde vi koncentrera oss mer 

på att utföra intervjuerna än att anteckna. Intervjuerna började med en öppen fråga där inter-

vjupersonerna fick berätta om sitt yrkesverksamma liv som lärare. Det gjordes för att skapa en 

avslappnande miljö och för att intervjupersonerna skulle känna sig lugna och avstressade un-

der intervjutillfället (Patel & Davidson, 2003). De intervjuade personerna kunde utveckla sina 

tankar och idéer och de semistrukturerade intervjuerna blev till djupare samtal. Det medförde 

att vi intervjuare kunde få ut mer detaljrik faktakunskap (Denscombe, 2009). 

 

4.4 Analys 

Efter intervjuernas genomförande gjorde vi en bearbetning och transkribering av 

informationen (Patel & Davidson, 2003). Vi lyssnade och skrev ner intervjuerna i sin helhet 

ord för ord. Nya kategorier skapades beroende på lärarnas olika svar. Vid bearbetningen och 

analyseringen av intervjuerna kom det fram annan information som intresserade oss mer än 

den information vi hade från början (Patel & Davidson, 2003). Utifrån frågeställningarna i 

syftet analyseras data.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Enligt Patel och Davidson (2003) handlar reliabilitet om det finns någon tillförlitlighet i data-

insamlingen. För att försäkra sig om att datainsamlingen är trovärdig kan man använda sig av 

inspelningar i ljud. Detta gjorde vi i vår studie. Med hjälp av inspelningar kunde vi lyssna på 
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informationen flera gånger och detta säkrade vår tillförlitlighet. Med validitet menas studies 

giltighet och det innebär att mäta det som avses att mäta. Informationen som delges ska vara 

äkta. (Denscombe, 2009). Vidare menar Denscombe (2009) att det härstammar från 

kvantitativ studie. Kvantitativ studie är svårt att tillämpa i vår studie av den orsaken att vi inte 

tänkt applicera mätning av något. Istället för att få så god validitet som möjligt i vår 

kvalitativa studie med intervjuer är det av vikt att ställa rätt frågor vid intervjutillfällena. Vi 

anser dock att utifrån våra frågeställningar räckte den empiri som vi gjorde via intervjuer. 

Med hänsyn till studiens korta tidsperspektiv har insamlingen av material gett oss information 

som vi hade som intention att samla in. Vi är dock medvetna om att hade stu-diens 

tidsperspektiv varit längre hade också innehållet varit annorlunda och mer tid hade fun-nits till 

en fördjupning av ämnesintegrerat arbetssätt.  

 

4.6 Urval  

4.6.1 Grundskolor 

Studien utgjordes på fyra olika skolor, vilka ligger i tre olika kommuner i Sverige. Två av 

skolorna ligger i ett mindre samhälle med skolår F-5 och F-9. De andra två skolorna ligger i 

ett större samhälle, där skolorna är i åren F-5 och F-9. I F-5 ingår förskoleklass upptill årskurs 

5 och i F-9 ingår förskoleklass upp till årskurs 9.  

 

4.6.2 Lärarna 

Vid urvalet av lärare ställde vi oss frågan – Var fanns de bästa förutsättningarna för att kunna 

göra ett bra urval av intervjupersoner. Vilka intervjupersoner kunde ge oss bra uppfattningar 

om hur ett ämnesintegrerat arbetssätt kan organiseras och planeras?  

 

Vårt tillvägagångssätt i urvalet av lärare var att vi tog hänsyn till två aspekter. För det första 

vilka lärare som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. För det andra vilka lärare som 

har eller har haft någon anknytning till att arbeta med ämnesintegrerad undervisning. Mot 

denna bakgrund har det gjorts ett strategiskt urval (Johannessen & Tufte, 2003).   

 

För att som läsare få en lättare överblick av de intervjuade lärarna har vi nedan i tabellform 

samlat alla våra intervjuade lärare och benämnt dem vid fingerade namn (Patel & Davidson, 
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2003). Fler kvinnor än män medverkade i undersökningen. Intervju fem, sex och sju är en 

gruppintervju och har markerats med fetare stil i tabellen. Orsaken till att en av intervjuerna 

blev en gruppintervju berodde på att intervjupersonerna hade enbart en timme att avsätta för 

intervjun. Vi fick därmed inte tillgång till enskilda intervjuer.  

 

Nummer på 

intervju 

Lärare Lärarroll Arbetat/har 

arbetat 

Skolform 

1 Anders Slöjdlärare Har arbetat F-9 

2 Anna Grundskollärare 

Sv/Bild 

Har arbetat F-9 

3 Lisa 

 

Lärare Sv/So Har arbetat F-5 

4 Malin Fritidspedagog Arbetar F-5 

5 Saga Lågstadielärare Arbetar F-5 

6 Sara Lågstadielärare Arbetar F-5 

7 Svea Resurslärare Arbetar F-5 

8 Viktor Lärare Ma/No Har arbetat F-9 

 

4.7 Etiska överväganden  

Efter provintervjun tog vi kontakt med lärarna. Den första kontakten skedde via telefon och 

vid någon situation kontaktades lärarna genom personligt besök på skolan. Det fördes ett sam-

tal med lärarna om vilka möjligheter och tider det fanns för genomförande av en intervju. På 

det sättet öppnades det även upp för den tillfrågade intervjupersonen att frivilligt medverka i 

intervjun. (Patel & Davidson, 2003) Vi presenterade också intervjuns mål, då innehållet i in-

tervjun skulle behandla ämnesintegrerat arbetssätt. Intervjupersonerna fick även upplysningar 

om att det är vi, vår examinator samt vår handledare i studien som har tillgång till råmateria-

let. Med hänsyn till anonymitet och konfidentialitet har vi valt att benämna intervjupersonerna 

med fingerade namn. Enligt vetenskapsrådet (2003) är det viktigt med anonymitet för att 
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skydda mot den personliga integriteten. Efter godkänt studiearbete kommer all grundmaterial 

förstöras (Patel & Davidson, 2003).    
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5. Resultat och analys 

Med utgångspunkt från frågeställningarna hur kan ett ämnesintegrerat arbetssätt organiseras 

och planeras och hur kan det ämnesintegrerade arbetssättet främja elevernas lärande och ut-

veckling har vi analyserat de intervjuade lärarnas utsagor i följande teman: lärarna, ramar, 

elevernas lärande, aktiv kunskapssökare och framtida samhällsmedborgare. 

 

5.1 Hur ämnesintegrerat arbetssätt kan organiseras och planeras 

5.1.1 Lärarna 

De intervjuade lärarna talar om att de startar med en arbetslagsplanering när de ska pla-

nera och organisera ett ämnesintegrerat arbetssätt. Lärarna sitter tillsammans och gör en 

tankekarta över hela arbetet, från start till mål över arbetsprocessen. De diskuterar vilka 

förmågor som eleverna ska utveckla samt vilka ämnen som ska samordnas i det ämnesin-

tegrerade arbetssättet. För att veta vilka förmågor som ska utvecklas pratar de intervjuade 

lärarna om att de lyssnar in eleverna. Vidare talar de om att lärarna sätter sig ner tillsam-

mans och resonerar kring vad eleverna ska lära sig och vad de behöver träna extra på.  

 

Nej, men när vi sitter och planerar, så är det ju det att man gör en tankekarta. Dels kring vilka förmå-

gor vi ska träna på, eh, hur kan vi få in dem? Men sen också, eh, vad, vilka olika ämnen får vi in och 

vilka, vad heter det, ja, tänk experiment och fåglarna ska vi lära oss kring. […] Var befinner de sig. 

Vad behöver de träna på? (Malin) 

 

Enligt de intervjuade lärarna är det positivt att arbeta i arbetslag. I arbetslaget uppkommer 

det många idéer. Det ges infallsvinklar från olika perspektiv, vilka lärarna sedan kan arbeta 

vidare med för att få hjälp med att utveckla elevernas egna förmågor. Lärarna arbetar uti-

från samma mål och får ta hänsyn till varandra i arbetslaget. Lärarna kan även utveckla si-

na egna tankeverksamheter.  

Man har ett mål och att man jobbar mot målet allihopa och att man får diskutera saker. Är man tre el-

ler ännu fler vuxna som sitter och spekulerar i vart kan detta leda så finns det många fler vägar än när 

man sitter själv och planerar. När man säger sina tankar högt så väcker det tankar hos den andre, och 

det väcker tankar hos en själv med (Lisa). 
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5.1.2 Ramar 

När lärarna sitter i arbetslaget och har kommit fram till hur organiseringen ska se ut, analyse-

rar de Skolverkets styrdokument (1994) för att koppla planeringen till dem. Lärarna talar om 

att de bryter ner olika strävansmål och sedan arbetar de fram sina egna mål för ämnesintegre-

rat arbetssätt. För att nå målen diskuterar lärarna vad eleverna ska lära sig av arbetet.   

[…] äh sen tittar jag i läroplanen för strävansmålen. Äh och sen äh försöker jag bryta ner så att vi har våra 

egna mål. Vad är det vi ska lära oss av det här? Och sen har vi ju gått i, inne i det här arbetet med mål och 
bedömning, sen konkretiserar jag hur ska vi göra för att nå de här målen (Lisa). 

 

Styrdokument från Skolverket (1994) ligger till grund för hela arbetet. Den är en gemensam 

utgångspunkt till att uppnå ett visst antal mål. Med hjälp av styrdokument pratar lärarna om 

att det är lättare att se vad eleverna har lärt sig och vad de behöver utveckla. De intervjuade 

lärarna anser att det är lättare att lägga upp en planering och sortera bort oväsentliga delar av 

planeringen.  

Och så får man jämföra då med strävansmålen. För en del saker… Åh, vi kan göra det och det och det 

men sen när vi tittar på strävansmålen så men det är ju inte alls det med målen att göra. Då får man liksom 

plocka bort det och till sist har man ju hela paketet klart med det som ska ingå (Malin). 

 

Enligt de intervjuade lärarna blir det ämnesintegrerade arbetssättet tydligare och mer konkret 

för både lärarna och eleverna när de utgår från Skolverkets styrdokument (1994) samt att de 

ligger till grund för bedömningar. Enligt en av de intervjuade personerna bör lärarna inte ha 

för många mål för det kan bidra till ett stressigare klimat och mycket mer arbete för lärarna. 

Kvalitén i arbetet blir sämre och eleverna ser inte helheten och kan inte koppla lärandet till sin 

omvärld.  

Genom detta arbetssätt så hoppas vi på att det ökar måluppfyllelsen [...] det är alltid en kamp mot klockan 

också att hinna med så mycket som möjligt. Åh ibland så hinner man med otroligt mycket på dom här ar-

betssätten det täcker stora områden. Många mål på en gång (Viktor).  

 

Som avslutning utvärderar både eleverna och lärarna det ämnesintegrerade arbetssättet. De in-

tervjuade lärarna anser att de lär sig saker när de utvärderar arbetet i efterhand. Då kan de ref-

lektera och bearbeta över hur arbetet gick till, om de gjorde som de hade planerat från början, 

och om det hände något särskilt på vägen. De funderar över frågor som vad missade vi, vad 
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fick vi med i arbetet, vad behöver eleverna arbeta mer med? Vidare funderar lärarna över vil-

ken kunskap eleverna fick med sig samt hur de ska göra vid nästa tillfälle för att nå målen? 

Eleverna får själva skriva sina egna utvärderingar och det kan bidra till att de får en djupare 

förståelse för sin egen kunskap. Eleverna får lagra den kunskap och material som de har 

samlat på sig under arbetsprocessen i till exempel bild eller skrift. Detta ligger sedan till grund 

för samtal mellan elever och lärare för att se elevernas utveckling.  

 

Alltså efter varje tema man har så lär man ju sig saker när man tittar tillbaka och utvärdera – hur gick det? 

Vad glömde, vad missade vi? Vad fick vi med? Vilket hade vi behövt jobba mer med och så och de har 

fått skriva ner egna utvärderingar och sen samlar man allt material som man har, bilder de har ritat och… 
Och sen också just att vi, sitter vi ner alla tre och pratar kring målen och med eleverna, varje elev. Och se-

dan får man skriva utifrån det (Malin). 

 

 

Det krävs tid för lärarna till arbetslagsträffar där de kan göra bra planeringar. Ämnena bör lä-

sas i block och det innebär att man läser ett och samma ämne under en längre tidpunkt samma 

dag, till exempel tre timmar istället för 40 minuter.  

 

Ja, man måste ju ha block för att kunna läsa,[…]om man skall kunna jobba ämnesövergripande så måste 

man ju utgå och lägga schemana på ett sånt sätt så man inte kolliderar med andra (Anders). 

 

5.2 Hur det ämnesintegrerade arbetssättet kan främja elevernas lärande 

och utveckling 

Under denna rubrik har vi analyserat frågan om hur ämnesintegrerat arbetssätt kan främja 

elevernas lärande och utveckling. De flesta svaren handlar om hur ämnesintegrerat arbetssätt 

kan främja elevernas lärande och utveckling inför framtiden samt ge kunskaper som eleverna 

kan använda sig av i samhällslivet.  

 

5.2.1 Elevernas lärande 

Enligt de intervjuade lärarna är det lättare att få elevernas nya kunskaper att fastna om de får 

göra något praktiskt. När de tillverkar något i slöjden så ser de hur det ska göras och tillver-

kas. De blir en upplevelse för eleverna. Intresset formar elevernas kunskap. Lärarna ska kopp-

la kunskapen till något som eleverna känner till eller har erfarenhet av. Detta kan bidra till att 

eleverna lättare tar till sig svårigheterna och möjligheterna som kan främja deras kunskapsut-



 23 

veckling. När eleverna tillverkar något praktiskt så kan de se resultatet av sin kunskap. Detta 

kan bidra till att kunskapen känns mer meningsfull, blir djupare och sitter kvar längre.   

Jag upplever att det är mycket lättare att få någonting att fastna om man gör det. Det är ju likadant i slöj-

den, om du tillverkar någonting så ser du ju hur du gör det. Du får den upplevelsen också att göra grejer-

na. Och då ser du ju vad du stöter till för svårigheter, det var ju inte så lätt kanske (Anders). 

[…] det som jag sa innan att man kopplar, man försöker koppla till något som barnen känner till redan 
(Lisa). 

 

5.2.2 Aktiv kunskapssökare 

De intervjuade lärarna menar att eleverna får ett bättre lärande när de får söka sin kunskap på 

egen hand. De utgår från sina intressen och tillsammans i grupper kan de diskutera och kom-

ma fram till hur de kan söka sin egen kunskap. Detta gör eleverna med hjälp av böcker, Inter-

net eller studiebesök. Kunskapen behöver en bas att stå på, som gör att lärandet blir levande 

för eleverna. Denna bas kan sedan fyllas med mer kunskap och till slut blir kunskapen en förs-

tåelse som kan fördjupas. Elevernas lärande blir mer meningsfullt när de kan koppla den nya 

kunskapen till sina tidigare erfarenheter. 

  

Dom i gruppen kan ju diskutera det och hjälpas åt att komma fram till, hur man söker kunskap. För många 

gånger söker de ju den kunskapen på olika sätt, böcker, internet, någon som berättar för dom (Anders). 

 

[…] jag tänker mig det är nånting som dom kan hänga upp, dom har redan nånting hos sig. Dom kan 

redan nåt som dom kan hänga upp den nya kunskapen på. De är det jag tänker att det gör, det blir mer 

meningsfullt (Lisa). 

 

5.2.3 Framtida samhällsmedborgare 

När lärarna utgår från elevernas intresse och eleverna tränas i att söka kunskap så förbereds de 

enligt våra intervjuade lärare för att bli tänkande och trygga individer som tror på sig själva. 

Eleverna får många olika verktyg som de kan använda för att se sammanhang och lösa olika 

problem i sin omvärld. Enligt de intervjuade lärarna behöver eleverna positivt stöd och myc-

ket uppmuntran från sin omgivning så att de vågar tro på sig själva och anta utmaningar i oli-

ka situationer. Eleverna kan få en bredare kunskap som de kan relatera sin tidigare kunskap 

till.  
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Åsså tror jag vi känner det allihopa här att dom går ju i skolan inför livet, vi är ingen isolerad företeelse 

liksom utan de är att, man vill få dom till självständigt tänkande och trygga att lita på sig själva, det tycker 

jag det är det viktigaste för mig att känna att dom duger på det dom kan och liksom va väldigt lyhörd med 

vad dom kommer med för någonting (Sara). 

 

För samhället idag det innebär ju så himla mycket för dem att de måste våga ta för sig. De måste våga och 

kunna prata inför… De måste kunna lösa problem. Alltså se, eh… Alltså det här är ett problem, kan jag 

använda matten till det för att lösa det? Eller kan jag läsa kanske något mer för att reda på det och lösa det 

genom det? Eller men hallå har jag inte hört något musiksång om det här va, innan. Det är ju de det 

handlar om tycker jag om att man, att man ger dem så många olika verktyg för att klara sig sen längre 

fram (Malin). 

 

Detta är viktigt eftersom världen kräver att eleverna skall kunna ta för sig och våga utmana 

sig själva. Eleverna skall själva kunna komma på lösningar till olika problem som kan dyka 

upp i deras vardagsliv eller i en arbetssituation. Det är viktigt att lärarna lyssnar på eleverna, 

de kan ha många bra, utvecklande tankar som behöver någon form av stöd för att komma 

fram.   
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6. Diskussion 

6.1 Resultat diskussion 
Vårt resultat visar att i ett ämnesintegrerat arbetssätt startar lärarna med att sitta i arbetslag 

för att tillsammans planera och organisera arbetet. Lärarna gör tillsammans en planering 

med utgångspunkt från en tankekarta som ger en överblick hela arbetsprocessen. 

Tillsammans i arbetslaget diskuteras de många bra och intressanta idéer om hur elevernas 

förmågor bör förbättras och vidare utvecklas. Lärarna lyssnar in eleverna och därefter tar 

de hänsyn till vilka ämnen som ska integreras för att utveckla elevernas förmågor i 

undervisningen. Lärarna resonerar tillsammans vad eleverna ska lära sig och vad de 

behöver träna extra på.  

 

Vårt resultat visar att lärarna anser att det är positivt att arbeta i arbetslag. Med arbetslaget 

till hjälp får de många idéer och infallsvinklar.  Det kan vi koppla till Fritzén (2004) som 

anser att individen på ett eller annat sätt infinner sig i olika sociala och samhälleliga 

relationer där socialt samspel existerar. Vi anser att lärarna får olika perspektiv som kan 

bidra till fler idéer och aspekter. Lärarna utvecklar egna tankeverksamheter i det sociala 

samspelet som uppstår i arbetslagsträffarna av planering.  

 

Vi anser att det positiva med arbetslaget är att det kan vara ett stöd för arbetsplaneringen, 

med många olika idéer. Det negativa är att det kan bli många personer att ta hänsyn till, 

som kan bidra till att alla lärarna inte får sin vilja igenom. Detta kan försämra 

gruppsammanhållningen och arbetes upplägg.  Vi anser även att det är viktigt att lärarna 

får den tid och utrymme som behövs för arbetslagsplanering, det är inte alla skolor som har 

den möjligheten. Enligt resultatet bör ämnena ligga i block för att alla lärare och elever ska 

kunna ha samma schemaupplägg. Anledningen är att de involverade samordnade 

lektionerna inte ska kolliderar med de ämneslektioner som ligger utanför det 

ämnesintegrerade arbetssättet. I resultat framkommer det att blockläsning måste beslutas 

av ledningen, därför har inte alla skolor möjlighet att arbeta på detta vis.  

 

Resultatet visar att det krävs en struktur och helhetssyn över arbetet för lärarna, eftersom de 

strävar efter att jobba mot samma mål. För att kunna arbeta mot samma mål har de ramar som 

utgångspunkt. Dessa ramar är styrdokument (Skolverket, 1994). Utifrån Skolverkets (1994) 

styrdokumentens strävansmål bryter lärarna ner sina egna mål och sätter sina egna ramar som 



 26 

underlättar arbetet med att nå målen. Enligt de intervjuade lärarna bör läraren inte ha för 

många mål att uppnå, det kan försämra lärandet för eleverna. När lärarna har styrdokumenten 

som utgångspunkt anser vi att det kan bidra till att oväsentliga delar av planeringen kan 

sorteras bort. Resultatet visar att lärarna inte ska ha för många mål att förhålla sig till, för det 

kan bidra till ett stressigare klimat och att kvalitén i undervisningen blir sämre. Det kopplar vi 

till Dewey (2004) som hänvisar till progressivismen, att om lärarna samordnar en mängd 

ämnen snabbt blir det svårt för eleverna att knyta an ny kunskap till tidigare erfarenheter. 

Följden kan bli att eleverna tappar motivationen och inte vill lära sig mer. ”Kunskap är inget 

entydigt begrepp.” ”Kunskap kommer till uttryck i olika former” (Skolverket, 1994,s.6). För 

att få eleverna intresserade ska lärarna enligt Claesson (2007) vara goda lyssnare, kunna sätta 

upp mål och hjälpa eleverna framåt i deras kunskapsutveckling. 

 

I resultatet kan det utläsas att lärarna utvärderar arbetet, de reflekterar över vad som var bra 

eller dåligt i arbetets organisation och planering. Det sker genom att lärarna ställer sig frågor 

som; vad fick vi med i arbetet, vad behöver eleverna arbeta mer med och vilken kunskap fick 

eleverna med sig? Och hur ska de göra vid nästa tillfälle för att nå målen. Eleverna får också 

vara delaktiga i utvärderingsarbetet genom att granska sitt arbete via bild och skrift. Med det 

menar vi att eleverna får en djupare förståelse för sitt lärande när de använder sig av olika 

sysselsättningar. Vi anser även att eleverna får ett annat perspektiv på sitt lärande genom att 

de gör lärarens arbete. Eleverna får rätta, bearbeta och analysera sina egna fel och brister i 

skolarbetena. Det är viktigt att eleverna får analysera och reflektera över den nya kunskap 

som de fått med sig under arbetet. Det blir då lättare anser vi för eleverna att ta till sig 

kunskapen och förstå sammanhanget, vilket vi kopplar till Illeris (2001) som menar att om eleverna 

är emotionellt involverade i sitt eget lärande får lärandet en annan betydelse för dem. Detta ökar 

motivationen till att vilja lära sig mer.      

 

Resultatet visar att kunskapen fastnar mer om eleverna gör något praktiskt. Det praktiska blir 

en upplevelse för eleverna och intresset blir utgångspunkten för lärandet. Dewey (2004) 

hävdar att praktiska ämnen som hemkunskap, syslöjd och träslöjd är ämnen som ska 

integreras i undervisningen och inte användas som variationsredskap till andra ämnen.  

Resultatet visar att lärarna ska koppla kunskapen till något som eleverna har erfarenhet av. 

Fritzén (2004) hävdar att skolundervisningen skall utgå från elevernas intresse och 

erfarenheter. Det kan hjälpa eleverna att binda samman de olika skolämnena så att de blir till 
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en helhet och de kan få en bättre förståelse för lärandet. Resultatet visar att det kan göra det 

lättare för eleverna att ta till sig svårigheterna och möjligheterna som kan underlätta elevernas 

kunskapsutveckling. Det gäller för lärarna att få eleverna intresserade och motiverade för att 

öka förståelsen för sammanhanget. Med detta anser vi att lärarna bör vara flexibla och 

variationsrika av arbetssättet i sin undervisning.  

 

Resultatet visar att när eleverna producerar något praktiskt så kan de lättare se ett resultat av 

kunskapen. Det kan göra att kunskapen känns mer meningsfull och sitter djupare kvar. 

 

Resultatet visar att eleverna får ett bättre lärande när de själva söker kunskapen. De utgår från 

sina intressen och diskuterar i grupper hur de ska hitta sin kunskap. Resultatet visar att 

eleverna söker kunskap genom böcker, internet eller studiebesök och att elevernas lärande blir 

mer meningsfullt när de kopplar kunskapen med sina intressen. Enligt Fritzén, (2004) kan 

lärandet sammanfogas till eleverna som en verksam del med olika förkunskaper och 

uppfattningar.  

Resultatet visar att när elevernas intresse får vara utgångspunkten i lärandet och eleverna 

tränas i att söka kunskap så förbereds de för att bli tänkande, trygga individer som tror på sig 

själva. Eleverna får redskap som de kan använda för att lösa problem i vardagen. Enligt Roger 

Säljö (2008) bör ämnena integreras i varandra av den anledningen att lektionerna skall bygga 

på verkliga problem som eleverna kan relatera till i sin egen vardag. Enligt resultatet har 

eleverna behov av positiv uppmuntran så att de vågar tro på sig själva. Lärarna bör använda 

sig av de misstag som eleverna gör som utgångspunkt för frågor och uppgifter, för att lära 

eleverna att tänka på egen hand (Bråten 2008). Resultatet visar att vårt samhälle kräver att 

eleverna ska våga ta för sig och själva kunna lösa problem. Därför anser vi att det är viktigt att 

eleverna tränas i detta från början. Det krävs att lärarna anordnar en miljö där eleverna måste 

ta eget ansvar och fullfölja sina mål (Partanen, 2007). Av den anledningen bör lärarna göra 

uppgifter så att eleverna får lära sig att tänka självständigt, lägga fram argument och lösa 

uppgifterna på egna sätt. 
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6.2 Metoddiskussion 
Med utgångspunkt på hur lärarna organiserar och planerar ämnesintegrerat arbetssätt har vi 

gjort en studie på olika svenska grundskolor. Efter vår empiriska studie har vi reflekterat över 

en del detaljer som kan ha haft en viss inverkan på vårt resultat.  

 

En detalj som har påverkat vårt resultat har varit ljudupptagningen. Trots att vi valde att börja 

intervjun med en öppen fråga för att få en avslappnad intervjumiljö, märkte vi att ljudupptag-

ningen med hjälp av inspelningsbara minnen gjorde intervjupersonerna nervösa. Vi tror att det 

berodde på att nervositeten gjorde att förmedlingen av information hämmades.  

 

En annan enskildhet som har gett eftertänksamhet har varit att under ett av de åtta intervjutill-

fällena var det tre lärare som blev intervjuade. Eftersom de var tre stycken intervjupersoner 

under en och samma intervjusituation, blev det en gruppintervju. Under intervjutillfället var 

det en av de tre lärarna som inte kom med så mycket information, eftersom de mer språksam-

ma intervjupersonerna tog över intervjun (Trost, 2010). Det blev i sin tur att de språksamma 

intervjuade personerna satt och lyssnade till varandras synpunkter och ifrågasatte dem. Följ-

den blev ett stort variationsunderlag av kunskaper och tankar till vår studie (Denscombe, 

2009). 

 

Efter genomförandet av intervjuerna har vi upptäckt detaljer som gjorts under utförandet. Det 

gäller första intervjukontakten och information kring ljudupptagning. Vid något tillfälle mis-

sade vi att ge upplysningar om ljudupptagning i förväg. På grund av missat kontaktnummer 

blev konsekvenserna att en av intervjupersonerna inte fick tag i oss vid ett av intervjutillfäl-

lena. Följden blev att vi besökte skolan utan att utföra någon intervju. Tätt därefter blev ytter-

ligare en intervju inställd. Det påverkade oss intervjuare till att bli stressade med att få tag på 

nya tilltänkta intervjuperson som kunde vara intresserade av att medverka i vår studie.  

 

Vi kunde ha haft med frågan om hur de intervjuade personerna kunde organisera och planera 

ett ämnesintegrerat arbetssätt och vi hade fått fler variationer av svar att bearbeta i vårt 

resultat. Det upptäckte vi när vi skulle sammanställa svaren. (Se bilaga 1) 
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6.3 Sammanfattning över diskussion 

Under vårt skrivande med examensarbetet har vi insett att de fem teman lärarna, ramar, ele-

vernas lärande, aktiv kunskapssökare och framtida samhällsmedborgare är viktiga faktorer i 

ett ämnesintegrerat arbetssätt. De leder in i varandra och bidrar till en helhet i arbetet. För att 

arbetet ska bli väl genomtänkt och organiserat på ett bra sätt behöver lärarna sitta i 

arbetslagsplanering och tillsammans planera upp arbetet.  I arbetets upplägg utgår lärarna från 

styrdokument och elevernas intresse. Detta för att eleverna lättare ska ta till sig och förstå 

innebörden av kunskaperna (Skolverket 1994). När arbetet är slutfört utvärderar både elever 

och lärare sina mål för att ta reda på vad de har lärt sig och vad de behöver arbeta vidare med. 

När eleverna tar till sig kunskaperna sker det ett lärande hos dem. Eleverna får själva söka sin 

kunskap som gör att de tränar sig i att ta eget ansvar och stå upp för sina kunskaper och 

åsikter. Detta kan leda till att eleverna blir självständiga samhällsmedborgare. Vi anser att 

ämnesintegrerat arbetssätt kan vara en tillgång för eleverna i undervisningen till att utveckla 

och stärka elevernas självförtroende.  

 

6.4 Slutsats 

Vi ser att den främsta uppgiften för skolor och lärare är att genom det professionella uppdra-

get forma fritt tänkande och självständiga elever. Eleverna ska vilja våga resonera och stå för 

sina åsikter i det kommande yrkes- och samhällsliv som rikt flödar av information och väntar 

runt hörnet utanför skolbyggnadens väggar. 

  

Som avrundning tror vi generellt på att lyfta fram de goda exemplen samt vikten av att skol-

ledningen skapar ett fundament, genom att tydliggöra skolans värderingar och ge lärarna fria 

tyglar till att testa alternativa undervisningsmetoder, där ett ämnesintegrerat arbetssätt förstär-

ker gruppkänslan och leder till ett gott samarbete. Det uppstår en trygghet som medför att det 

framkommer en ”vi-känsla” och det gör att vi känner vi hör ihop och kan påverka vårt demo-

kratiska samhälle. 

 



 30 

6.5 Fortsatt forskning 

Under analysarbetet med denna studie uppkom det att det var mer kvinnor än män som deltog 

i undersökningen. Följden av det vore från ett genusperspektiv intressant att forska vidare om 

hur män och kvinnor ser på ämnesintegrerat arbetssätt. Uppfattar män och kvinnor ämnesin-

tegrerat arbetssätt olika?    
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7. Sammanfattning 

Vi fick vår inspiration till detta arbete under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi hade 

praktik på olika skolor som använde sig av ämnesintegrerat arbetsätt. Under praktikperioden 

började vi reflektera över hur detta arbetssätt planeras och genomförs. Så vi bestämde oss för 

att undersöka hur ett ämnesintegrerat arbetssätt planeras och organiseras. Vi ville också ta re-

da på vad det är i ämnesintegrerat arbetssätt som kan främja elevernas lärande och utveckling. 

 

Syftet med undersökningen är att med hjälp av intervjuer belysa hur valet av respondenter or-

ganiserar och planerar ett ämnesintegrerat arbetssätt. Studien börjar med en genomgång av 

vad tidigare forskning säger om ämnesintegrerat arbetssätt, kunskapsinhämtning och olika 

teorier som kan ligga till grund för elevers lärande och utveckling. Studien har genomförts på 

4 olika svenska grundskolor. Vi har använt oss av intervjumetoden. Vi intervjuade 8 pedago-

ger i cirka 20-40 minuter med hjälp av diktafon.  

 

I vårt resultat har vi kommit fram till, när det gäller lärares organisering av tematiskt 

arbetssätt, att lärarnas mål är att eleverna ska vara delaktiga, utforskande och nyfikna. Därför 

ska de utgå från eleverna i organiseringen av undervisningen. I ett ämnesintegrerat arbetssätt 

samarbetar lärarna i ett arbetslag, där de kan få olika infallsvinklar till hur lärarna kan 

utveckla elevernas individuella förmågor. Lärarna arbetar utifrån samma mål och får då ta 

hänsyn till varandra i arbetslaget. Med utvärdering som redskap får lärarna och eleverna ta del 

av sina gamla kunskaper och utöka dem med nya kunskaper. Böcker, internet och studiebesök 

är material som eleverna har nytta av när de ska träna sig i att tänka självständigt. Det är av 

vikt eftersom världen framför krav på att eleverna ska våga utmana sig själva, ska kunna ta för 

sig och komma på lösningar på olika problem som kan uppstå i deras omvärld.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

1. Hur ser din lärarbana ut? Berätta lite om ditt yrkesliv som lärare? 

 Hur många år har du arbetat? 

 När tog du din lärarexamen? 

 Vilka skolor har du utfört arbete för/i? 

 Vilka klasser har du jobbat i? 

 Har skolan förändrats? Hur? 

 

2. Varför pedagogerna har valt att arbeta med tematiskt ämnesintegration i 

undervisningen?  

 Vilka arbetssätt arbetar ni med här på skolan? 

 Vad är tematiskt ämnesövergripande arbetssätt? 

 Hur kom ni in på detta arbetssätt? 

 Vad var det som intresserade er för detta arbetssätt? 

 Vad var det som gjorde att ni valde detta arbetssättet?  

 Vad innebär tematiskt ämnesövergripande arbete för dig? 

 Hur definierar du tematiskt ämnesintegrerat arbetssätt? 

 Hur kan arbetssättet främja pedagogens utveckling och undervisning? 

 Vad är det i arbetssättet som kan främja pedagogens utveckling och 

undervisning? 
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 Vad är speciellt med detta arbetssätt? Ge exempel… 

 Fördelar? Nackdelar? 

 Är det ett arbetssätt som du kan rekommendera till andra?  

 Varför slutade ni med detta arbetssätt? 

3. Hur ser pedagogerna på hur arbetssättet kan bli lustfyllt och meningsfyllt för 

eleverna? 

 Vad är det i arbetssättet som gör att det blir glädjefyllt för eleverna? 

 Vad är det i arbetssättet som gör att det blir meningsfyllt för eleverna? 

 

 Hur kan arbetssättet främja elevernas lärande? 

 

 

 


