
Akademin för Utbildning, 
Kultur och Kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ämnesintegrerad undervisning  
– 

Ur ett elevperspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sam Saidi                    Examinator: Anita nordzell 
Cathrin Wrigsell Handledare: Niclas Månsson 
HT 2008    



2 
 

Akademin för Utbildning, 
Kultur och Kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Examensarbete 
 15 högskolepoäng 
SAMMANFATTNING 

 
Sam Saidi & Cathrin Wrigsell 
 
Ämnesintegrerad undervisning 

- Ur ett elevperspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
2008 Antal sidor: 28 
 

 
Syftet med undersökningen var att belysa gymnasieelevers uppfattningar om 
ämnesintegrerad undervisning och om arbetssättet gynnar dem eller inte. Metoden 
som användes var en kvalitativ metod som bestod av ett antal intervjuer. Resultatet 
visade att eleverna uppfattade arbetssättet som mycket positivt och att det främjade 
deras motivation i skolan. Eleverna tyckte också att arbetssättet gav dem mer frihet 
och ansvar. Arbetssättet skapade även en god stämning på skolan mellan elever och 
lärare. Slutsatsen av det hela var att eleverna tyckte att detta arbetssätt passade dem 
och främjade deras motivation men att det kanske inte passar alla då arbetssättet 
kräver mycket eget ansvar och disciplin.    
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1 Inledning 
 
I läroplanen (Lpo 94) finner man riktlinjer som säger att läraren i sin undervisning 
skall utgå från elevernas egna erfarenheter och förutsättningar samt att eleverna ska 
få möjlighet att arbeta ämnesintegrerat. 
 

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
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.  
(Lpo 94) 

 

Vidare står det att läraren ska arbeta så att eleven: 
 
- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang. 
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.  
(Lpo 94) 

 

Vad betyder det i praktiken? Hur kan vi i vårt kommande yrke förankra teori i 
praktiken? Som blivande lärare har vi tvingats reflektera och fundera kring frågor 
som dessa. Hur får vi med oss alla elever och hur når vi fram till eleverna? Hur fångar 
vi deras intresse? Vad passar våra elever bäst? Dessa frågor finner vi svåra att 
besvara. Våra funderingar är därmed om och på vilket sätt ämnesintegrering kan vara 
ett bra sätt att arbeta på och om det i praktiken är ett bra arbetssätt som fungerar för 
alla elever.   
  
Då detta till synes är ett arbetssätt som diskuterats fram och tillbaka, mellan lärare 
och lärarstudenter på högskolan samt mellan verksamma lärare ute på skolorna 
undrar vi skribenter därmed vad eleverna själva tycker om att arbeta 
ämnesintegrerat. Att arbeta ämnesintegrerat har vi funnit både hyllat och sågat. I 
vissa fall finns argument emot detta arbetssätt som leder till motsättningar bland 
lärarna. Lärare som är emot detta arbetssätt, enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) 
hävdar att det är ”flummigt och tidskrävande” samt att det är svårt att tillgodose alla 
elever och få med sig allt som de bör lära sig. Medan de lärare som arbetar 
ämnesintegrerat och är positiva till arbetssättet hävdar något helt annat. De anser att 
eleverna istället utvecklar otroliga kvaliteter och får med sig en massa kunskap samt 
att det skulle höja elevernas motivation och intresse för sökandet av kunskap 
(Arfwedson & Arfwedson 2002).   
 
Än mer intressant blir detta examensarbete då vi två skribenter har helt olika 
synpunkter när det gäller ämnesintegrerat arbete i skolan. En av oss är väldigt 
positivt inställd och tycker att integrering av olika ämnen i skolan är bra och främjar 
motivation och lust till lärande. Medan den andra skribenten är av en helt annan 
åsikt och tycker att ämnesintegrerat arbetssätt enbart passar vissa elever och att det i 
det stora hela är traditionell undervisning att föredra. Detta har fått oss att fundera 
över hur bra ämnesintegrerad undervisning i verkligheten är. Finns det vinnare, 
förlorare eller både och? Det vill säga har alla elever att vinna på det eller fungerar 
detta arbetssätt i regel enbart för elever som redan är motiverade och 
kunskapslystna?  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att belysa gymnasieelevers uppfattningar om 
ämnesintegrerad undervisning gynnar dem eller inte och på vilket sätt eleverna 
upplever ämnesintegrerat arbete i skolan.  
 
1.3 Frågeställning 
 
Vad anser eleverna om ämnesintegrerad skolarbete? 
 
På vilket vis anser eleverna att deras motivation till lärande främjas eller hämmas? 
 
1.4 Begreppsdefinition  
 
Vi kommer i följande avsnitt kortfattat förklara och definiera de begrepp vi använder 
oss av i denna studie. 
  
Med traditionell undervisning menar vi en undervisning där fokus ligger i att uppnå 
målen inom det enskilda ämnet. Där läraren är den som styr och uppgifterna är 
konkreta, tydliga och klart avgränsade. 
  
Med ämnesintegrerat arbetssätt menar vi att man går över gränserna och integrerar 
olika ämnen med varandra. Detta kan även kallas tematiskt arbetssätt eller 
projektarbete. Dessa två skiljer sig dock något åt och vad gäller den skolan vi 
undersökte är det en väsentlig skillnad på projekt och tematiskt arbetsätt.  
De personer som vi kommit i kontakt med, på skolan där vi utförde intervjuerna, 
definierar begreppen på följande vis:  

 Tematiskt arbetsätt skiljer sig något åt från ämnesintegrerat arbetssätt på det 
viset att man i tematiskt arbetssätt arbetar inom ett ämne och gör en 
fördjupning inom det ämnet.  

 Projekt däremot, som denna undersökning avser att undersöka, är mer 
kopplat till ämnesintegrering. Man jobbar intensivt med ett projekt i ett visst 
antal veckor och i projektet ingår flera olika ämnen (Lindvall 2008). 

 
Med formell undervisningsteori, så kallad folkskoletradition med utpräglad 
progressiv inriktning, menas att eleven sätts i fokus. Det är lärarens uppgift att arbeta 
för att utveckla varje enskild elevs förmåga och kunskaper.  
  
I avsnittet Dynamiskt och situationsbundet lärande använder vi oss även av ett 
begrepp kallat traditionell eller materiell undervisning, en så kallad 
realskoletradition. Med detta menas att undervisningen inriktar sig mer på 
förmedlandet av kunskap. Det är undervisningsinnehållet som är i fokus, inte eleven 
(Arfwedson & Arfwedson 2002). 
  
Ämnesintegrering innebär att undervisningen arrangeras så att eleverna utifrån egen 
observation av ett fenomen, upplevelser eller problem ges möjlighet att sätta in fakta, 
kunskap och processer i ett sammanhang. Detta innebär också att flera ämnen så som 
naturkunskap, engelska, samhällskunskap och svenska integreras.  
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Homogen ämnesintegrering betyder att integrationen sker inom samma disciplin, det 
vill säga inom samma ämne eller ämnen som ligger nära varandra. Där läraren 
integrerar med sig själv (exempelvis kemi-biologi eller historia-samhällskunskap) 
eller om undervisningen är lagd i block som exempelvis SO eller NO. 
Heterogen ämnesintegrering betyder att integrationen kräver större samordning 
mellan olika ämnen och lärare. Där exempelvis samhällsorienterade ämnen 
samverkar med naturvetenskapsorienterade ämnen (Holmen 2008). 
 
Problembaserat lärande (PBL) liknar det ämnesintegrerade arbetssättet och innebär 
att undervisningen till stor del är ämnesintegrerad. PBL innebär även att 
verklighetsanknutna situationer utgör utgångspunkten för undervisningen och är 
därmed en bas för inlärningen. Eleven är aktiv under sitt lärande och tar eget ansvar 
för kunskapsinhämtning. Större delen av arbetet sker i grupp (Vernersson 1999). 
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2 Bakgrund 
 
2.1 Styrdokumentens utveckling 

 
Att arbeta ämnesintegrerat i skolan är inget nytt påfund. Snarare är det ett historiskt 
arbetssätt. Vi kommer i detta avsnitt att redogöra lite kort för läroplanernas syn på 
ämnesintegrering i skolan under 1900-talet. 
 
Hartman (1995) beskriver framväxten av pedagogiken i Sverige. Under 1900-talet 
kom en ny pedagogik att växa fram som kallades för aktivitetspedagogik. 
Pedagogiken växte fram som en effekt gentemot den äldre traditionella skolans 
ämnesundervisning. Den kom även att kallas för aktiv inlärning och projektmetod. 
Bakom framväxten till denna pedagogik låg John Deweys teorier som fick stor 
betydelse för det amerikanska skolväsendet. De svenska förespråkarna och 
grundarna till denna pedagogik var framstående pedagoger som Karl Nordlund, Anna 
Sörensen och Sven Wikberg.  
  
Aktivitetspedagogikens syfte var att barnet och dess utveckling skulle sättas i fokus. 
Läroplanen och det så kallade uppfostringsprogrammet skulle nu anpassas efter 
barnets behov. Barnets egen aktivitet sågs som grunden till lärandets mål och dess 
medel. Pedagogiken byggde på att arbets- och studievanornas utveckling var minst 
lika viktig som kunskapsinlärningen. Det aktiva arbetssättet skulle stimulera till 
självständighet, initiativ och samarbete. Vidare syftade pedagogiken till att eleverna 
själva skulle formulera uppgifterna. Eleverna skulle arbeta både kollektivt och 
individuellt. Lärarens uppgift skulle nu inte handla om att förhöra läxor utan istället 
stimulera, aktivera och hjälpa eleven samt elevgruppen till att planera och genomföra 
sitt arbete. Vidare innebar pedagogiken att eleverna själva skulle formulera 
uppgifterna och planera arbetet på längre sikt samt ansåg teoretikerna att i takt med 
att eleverna mognar behövs mindre tvång och övervakning. Denna 
aktivitetspedagogik fick dock till en början inget större utrymme i skolorna. Inte 
förrän 1946 års skolkommission lade förslag till en nioårig grundskola kom 
aktivitetspedagogiken att utgöra grund för arbetsformerna i den nya skolan. Då 
grundskolan sedan introducerades 1962 utvecklades denna pedagogik något gällande 
målen och i riktlinjer för medel och metoder vilka även de nyare läroplanerna till viss 
del fortfarande följer (Hartman 1995). 
  
Läroplanen som utvecklades under 1962, Lgr 62, visade sig innehålla idéer och 
riktlinjer som stämde överrens med aktivitetspedagogiken. Kort därefter, år 1969 
kom en ny läroplan, Lgr 69, som även den visade sig förespråka 
aktivitetspedagogikens grundprinciper. Lgr 69 innebar att i skolan skulle man nu 
eftersträva att elevernas arbete skulle utgå från deras egna iakttagelser, erfarenheter 
och upplevelser. Eleverna skulle arbeta ämnesöverskridande och man skulle ta 
tillvara på elevernas lust att upptäcka och ställa frågor.  Under 1980 kom så ännu en 
ny läroplan som även i detta fall var starkt influerad av Deweys teorier och det aktiva 
lärandet. Den förespråkade ämnesintegrerad undervisning på schemat och att 
eleverna själva skulle stå för planering och genomförande av större uppgifter 
(Hartman 1995). 
  
Under 1990 talet introduceras ytterligare en ny läroplan, Lpo94, som enligt 
Arfwedsson & Arfwedsson (2002) återupptar mycket av den ”gamla skolans” 
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riktlinjer. De menar att återigen lades nu en större fokus på att eleverna istället skulle 
uppnå målen inom varje ämne jämfört med att arbeta över gränserna. Men i Lpo 94 
kan stöd och riktlinjer för ämnesintegrering och aktivt arbetssätt ändå finnas. Dessa 
riktlinjer är: 
 

Läraren skall 
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
Och tänkande. 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda 
Olika uttrycksmedel. 
• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 
 organisera och genomföra arbetet så att eleven: 

 
Eleven skall 
• utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 
att använda och utveckla hela sin förmåga, 
• upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 
kunskapsutvecklingen går framåt, 
• successivt får fler och större självständiga uppgifter och 
ett ökat eget ansvar, 
• får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 
• får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 
(Utbildningsdepartementet (2008), Lpo94, s:12)  

 

Dessa riktlinjer har tolkats av oss på följande vis; som lärare innebär detta att denne 
inte enbart kan skapa ett material och endast utgå från det utan förbehåll. Materialet 
måste istället anpassas till olika elevers behov och förutsättningar. Vidare säger det 
också att man som lärare måste låta eleverna själva skapa och ta reda på kunskap så 
att kunskapen blir meningsfull alltså att eleverna förstår vad de har för nytta av 
kunskapen. Läraren måste ha förtroende för att eleverna kan och vill ta eget ansvar. 
Läraren måste därmed anpassa sin undervisning så att detta sker, exempelvis genom 
att använda sig av olika uttrycksmedel som innebär att undervisningen måste vara 
varierande så att flera material och verktyg används. Lärarens uppgift är också att 
uppmuntra eleverna till att vilja arbeta självständigt, under eget ansvar samt hjälpa 
eleverna så att de kan lära sig utifrån ett sätt som passar dem. Dessutom uppmuntras 
också läraren att samverka med andra lärare och arbeta så att flera ämnen integreras. 
Detta för att på bästa sätt kunna stimulera elevernas lärande och skapa möjligheter 
för eleverna att sätta kunskaperna i ett sammanhang.  
 
De ämnesintegrerade arbetssättet kan därmed vara ett sätt för läraren att skapa ett 
lustfyllt lärande och så att eleverna känner att de gör någon meningsfullt. Eleverna 
får då variation samtidigt som de kan använda och utveckla fler förmågor samtidigt. 
Arbetar man på detta sätt ska man också ge eleverna mer ansvar. Läraren måste våga 
överlåta en del ansvar på eleverna för att de ska känna sig något självständiga och 
våga stå på egna ben. Om man då samverkar med andra lärare kan man också genom 
detta skapa en större överblick på saker och ting och kan dessutom visa på ett större 
sammanhang mellan olika saker. Om man t.ex. integrerar historia med 
samhällskunskap och NO. Kan man ge en överblick på hur naturresurser har genom 
historien har använts och vem eller vilka tjänar pengar på detta. Vilket i sin tur leder 
till att det landet där resurserna hämtas får sämre regnskogar eller dylikt. På detta 
sätt använder man sig av flera ämnen, man får en överblick och ser ett större 
sammanhang. Sedan om man vill kan eleverna även välja att fördjupa sig i något som 
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har med detta att göra. Då får eleverna mycket mer valmöjlighet och frihet att 
fördjupa sig i någon inom något i dessa tre ämnen istället för ett ämne. 
 

2.2 Vikten av ett dynamiskt eller situationsbundet arbete 
 
Arfwedson & Arfwedson (2002) har skrivit en bok som heter Didaktik för lärare där 
de belyser vikten av ett dynamiskt och situationsbundet didaktiskt arbete. I boken 
beskriver författarna det komplexa arbetet med läraryrket med hänsyn till det 
didaktiska. Undervisningsideologier och teorier diskuteras och analyseras i boken 
och författarna belyser dess problematik. De poängterar betydelsen av att 
komplettera teorierna och hävdar att ett arbetssätt bestående av enbart en teori, 
ideologi eller pedagogiskt perspektiv inte skulle gynna eleverna. Författarna anser att 
det är en fördel att arbetet i skolan grundas i ett varierande didaktiskt tänkande, att 
arbeta utifrån både ett formellt arbetssätt, det vill säga när man integrerar ett eller 
flera ämnen i undervisningen och då elevens intressen och behov sätts i fokus. Samt 
utifrån materiella teorier, som innebär att det i stället är kunskapsförmedlande och 
undervisningsinnehåll som är i fokus.  
  
Vad författarna menar är att det inte går att utesluta någon av dessa två. De hävdar 
att en ”klassrumsundervisning som litar alltför mycket till arbetsmaterial i form av ett 
och samma läromedelspaket i ett flertal ämnen blir sövande och långtråkiga” 
(Arfwedson & Arfwedson 2002:86). Det säger författarna är ett arbetssätt som inte 
främjar elevernas lärande och motivation. Ett sådant arbetssätt fokuserar istället 
mycket på att förmedla kunskap i form av ren fakta och begrepp istället för att låta 
elevernas intressen, förutsättningar och behov ligga till grund för vad undervisningen 
ska handla om. Vilken form av kunskap som ska förmedlas bestäms av läraren själv 
och handlar i stor utsträckning om läroboksrelaterad undervisning samt att eleverna 
ska besvara instuderingsfrågor. Detta strider även till viss del mot läroplanens 
riktlinjer som pekar på att istället ska elevernas behov, förutsättningar och intressen 
utgöra grunden för verksamheten och undervisningen. Vidare anser författarna att 
enbart ett formellt arbetsätt (tematiskt/projekt/ ämnesintegrerat) också kan medföra 
risker och  bortfall.  De anser att vissa elever inte skulle klara av friare tyglar och att 
de istället för att främja sitt lärande skulle ”förstärka sin egen okunnighet och 
missuppfattningar” (Arfwedson & Arfwedson 2002:86). Författarna menar därför att 
det är av stor vikt att dessa två teorier kompletterar varandra och praktiseras 
situationsbundet, att det är att föredra en balansgång mellan dessa två didaktiska 
profiler. Det är därmed bra om undervisningen kan varieras så att det ger möjlighet 
till eleverna att arbeta under eget ansvar ibland genom att arbeta enskilt eller i grupp 
där eleverna själva väljer ett ämne de vill arbeta med och själva planerar och 
disponerar tiden samt ställer frågor som de själva får söka svar på, detta helt utifrån 
elevernas eget intresse och behov. Men att det även behövs ett arbetssätt som kräver 
viss styrning från läraren vad gäller avgränsningar i materialstoffet och 
undervisningssätt. Ett arbetssätt där det är läraren som väljer avsnitt eller ämne, 
planerar tid för arbete samt föreläser/informerar för eleverna. 
 
2.3 Motivationsteorier 
 
Styrs elevernas motivation utifrån en form av fysiologiska behov som drivkrafter, 
hunger och törst samt belöning och straff eller en sorts inre motivation i form av 
programmerade behov som Maslows behovstrappa beskriver det. Maslows 
behovstrappa är en teori om hur människan prioriterar sina behov. Det innebär enligt 
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Maslow att människan styrs utifrån fysiologiska behov, så som exempelvis törst och 
hunger, behov av trygghet, gemenskap och tillgivenhet samt behov av 
självförverkligande. Teorin innebär vidare att; för att en människa ska kunna uppnå 
de högre behoven, som exempelvis självförverkligande, måste denne först 
tillfredsställa de lägre mer grundläggande behoven, exempelvis törst och hunger 
(Stensmo 1997). Ska man som lärare arbeta med elever är det därmed kanske 
lämpligt att först definiera och reflektera kring hur man ser på individen när det 
gäller motivation och behov. I följande avsnitt kommer vi därför att redogöra för 
olika teorier kring motivation.  

Stensmo (1997) skriver att motivation är mycket gynnsamt för elevernas lärande och 
därmed påverkar inlärningen positivt. Motivation enligt Stensmo gynnar den 
psykiska aktiviteten positivt och därmed påverkas eleverna positivt när de studerar. 
Det är viljan att lära som påverkar hur elevernas intresse och uppmärksamhet ter sig 
till inlärning och studerande, viljan att lära främjar därmed lärandet och om inte 
viljan finns blir det svårare att ta till sig kunskap. Det är därmed lärarens roll att 
engagera och motivera eleverna. Det är också lärarens roll att stimulera till ett gott 
klassrumsklimat och stötta eleverna i deras sökande efter kunskap.  
 
En annan teori innebär att motivationen styrs bland annat mer av yttre motivation 
som exempelvis belöning och straff, när individen ser ett resultat av prestation. E. L. 
Decis har grundat självbestämmande teori som beskrivs i en artikeln Promoting self-
determinied education (1994) vilket är en teori som bygger på att det är individens 
egna verkliga jag som styr när denne handlar helt fritt. Det betyder att människans 
motivation ökar när människan gör det som den själv vill och är intresserad av. 
Teorin bygger vidare på tre olika motivationstillstånd som innebär att motivation 
styrs av inre, yttre och obefintlig motivation. Obefintlig motivation innebär att 
individen har gett upp, den ser inget samband mellan sin prestation och 
studieresultat vilket då skulle påverka elevens inlärning negativt. Inre motivation 
betyder att det är individens egen vilja och fria handlingarna som styr motivationen. 
Inre motivation styrd av de så kallade fria handlingarna och den egna viljan uppstår 
när eleven själv under eget ansvar får möjlighet att undersöka något som denne är 
intresserad av, vilket då skulle innebära att elevens motivation ökar och därmed 
främjar inlärningen. Den yttre motivationen innebär bland annat att individens 
motivation styrs av belöningar från exempelvis omgivningen som exempelvis beröm, 
uppskattning eller bestraffning. Detta innebär därmed att elevens motivation till 
lärande ökar då denne känner att den får uppskattning för det den gör exempelvis i 
form av beröm eller ett högt betyg. Vilket också skulle kunna innebära att elevens 
motivation sjunker något om denne exempelvis får ett dåligt betyg eller skäll för 
något. Teorin pekar också på att ett centralt begrepp för vår motivation är att 
motivation styrs av två olika typer av kontroll. Det ena är att individen själv får eller 
skapar sig kontroll genom att denne lär sig att handskas med en situation, exempelvis 
genom att lyckas med en uppgift i skolan. Det andra är när individen uppnår kontroll 
genom att själv få välja uppgift. Detta betyder att genom att läraren uppmuntrar och 
ger tillåtelse till att eleverna får arbeta självständigt så skapas individens kontroll av 
att själv få välja uppgift. Teorin visar på att detta ger upphov till ökad motivation, 
intresse och studieresultat (Deci & Ryan, 2004). 
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2.4 Ämnesintegrerade undervisningens ris och ros 
 
Att arbeta ämnesintegrerat har visat sig vara på både gott och ont. Det finns teorier 
och studier som pekar på att det skulle främja motivation och lust till lärande  
(Arfwedson & Arfwedson 2002). Men det finns också teorier och studier som säger 
att det är ett arbetssätt som inte passar alla elever (Hultqvist 2001). Vi kommer i 
avsnittet som följer att redovisa positiva och negativa röster kring ämnesintegrerad 
undervisning. Dock fann vi att ris gentemot ämnesintegrering inte var så omfattande, 
vilket innebär att vi därmed inte har så mycket att redovisa på den punkten under 
kommande avsnitt.  
 
 2.4.1 Ros 
 
Många filosofer och forskare har studerat och forskat inom pedagogik, exempelvis 
Dewey, Vygotskij och Piaget. Det har växt fram ett antal olika pedagogiska 
inriktningar och teorier under århundraden. Exempelvis finns den progressivistiska, 
den framstegsvänliga pedagogiken, som säger att under utbildningen bör eleven vara 
aktiv i sitt lärande och sökande efter kunskap. Undervisningen ska relatera till 
barnens behov och intressen och läraren ska inte ge direktiv utan vara en rådgivare. 
Man ska sträva efter samarbete mellan elever och inte tävlan (Hedin & Svensson 
1997). Författarna skriver vidare att läraren ska handleda eleverna som själva ska 
söka sin kunskap.  
 
Ett progressivistiskt tänkande med aktivt lärande och intresse för något är något som 
även förespråkas i de motivationsteorier som redogörs under avsnittet 
motivationsteorier. Dessa pekar på att eleverna måste vara intresserade för att bli 
motiverade till att lära. Detta är något som likaså förespråkas av den amerikanske 
filosofen John Dewey.  Dewey hävdade att elever lär sig bäst genom att vara aktiv i 
sitt eget lärande. Detta kom att kallas ”learning by doing”. Ett uttryck som innebär att 
elever lär sig bättre om de själva får vara aktiva i sitt eget lärande. Det är elevens 
lärprocess som är viktig, alltså vägen till kunskap som är viktig, inte vad eleven kan 
utan vad eleven lärt sig. Det vill säga att sättet inför skaffa kunskaper är viktigare än 
kunskaperna i sig (Dewey 2004) . 
  
I Dahlqwist (2000) står det att under tonåren minskar lusten och intresset till att lära 
sig saker i skolan. Andra behov och intressen tar över och fångar elevernas 
uppmärksamhet, som exempelvis intresset för det motsatta könet och festen på 
helgen. Det sker även stora förändringar med eleverna rent fysiologiskt då 
hormonerna svallar och kroppen växer. Det kan då vara svårt att fånga elevernas 
intressen. Dahlqwist ger några tips på vad man kan göra för att öka elevernas lust och 
intresse till att lära sig i skolan som stärker teorin om att ämnesintegrerat arbetssätt 
som fördelaktigt. 
              

 utgå från elevernas egna frågor och funderingar 

 dela med sig av varandras erfarenheter i klassen/gruppen 
 arbeta i temaform med verkliga problem 

 variera arbetssätt och undervisning 
 (Dahlqwist 2000). 
 

Gunilla Lindqvist (1999) redogör för Vygotskijs tre slutsatser gällande att väcka 
elevernas intresse i skolan. För att väcka intresse måste ett samband mellan ämnen 
ske, det innebär att man som lärare integrerar ett eller flera ämnen så att det skapas 
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ett sammanhang för eleverna. Kunskaperna eller fakta kan då sättas i meningsfullt 
samband som eleverna kan ta till sig och förstå. Först då blir det tal om bestående, 
djupt, stadigvarande och enhetligt lärande. Tanken klyvs då inte i flertal skilda bitar 
utan främjar istället till en enhetlig tanke. Den andra slutsatsen är att repetition är 
nödvändigt för att tillgodogöra sig kunskaperna. Men detta ska ske i form av en 
fördjupad repetition där nya fakta och slutsatser kan presenteras. Den sista slutsatsen 
är att skolan ska verka för att undervisa om det som barnen intresserar sig för och 
som barnen känner till (Lindqvist 1999). 
 
2.4.2 Ris 
 
Kritik till tematisk eller ämnesintegrerad undervisning finns i en studie som är gjord 
2001 av Elisabeth Hultqvist. Den undersökning som gjordes genomfördes på IV-
programmet på en gymnasieskola. Hon genomförde observationer och intervjuer i sin 
undersökning och fann att eleverna var emot en ämnesintegrerad undervisning. De 
undersökta eleverna upplevde att undervisningen var flytande. Hon upplevde att 
eleverna inte förstod vad de skulle göra med uppgifter som de fick och eleverna som 
undersöktes beskrev själva skolan som slapp. Vilket förvånade Hultqvist då hon 
trodde att det skulle vara tvärtom. Gränsen mellan ämnena och ämnesinnehållet var 
flytande och ingen lärobok användes. Hultqvist använder i sin studie begrepp så som 
osynlig och synlig pedagogik och hon refererar då till sociologen Basil Bernsteins 
definiering av dessa begrepp. Osynlig pedagogik innebär enligt Bernstein att mer 
material fodras, en större rörelsefrihet ges till eleverna och att fler lärare behövs. 
Samtidigt menar Bernstein att detta är en ”dyrare” pedagogik vilken även förmedlar 
tidsanvändning, kontroll och krav som är mer underförstådda till eleverna, än vad 
den synliga pedagogiken gör som istället innebär mer styrda och tydliga riktlinjer för 
eleverna att förhålla sig till. Hultqvist menar att detta därmed betyder att den 
osynliga pedagogiken, likt den som den ämnesintegrerade undervisningen 
förespråkar, ställer högre krav på att eleverna måste kunna förstå de underliggande 
koderna och det underliggande budskapet även om det inte är riktigt uttalat. 
  
Hultqvist slutgiltiga tolkning av detta är att elever som exempelvis går på IV kan ha 
svårt att läsa det underliggande budskapet. Detta hävdar han innebär att alla elever 
inte passar för en så kallad osynlig pedagogik, utan att det är elever som redan är 
studiemotiverade och kunskapslystna elever som klarar detta. De då så kallade 
skolsvaga eleverna däremot, skulle enligt Hultqvist ha lättare att fungera och ta till sig 
kunskaper genom en mer synlig pedagogik, som har tydligare och mer uttalade krav 
och regler. Detta menar han har att göra med att den synliga pedagogiken i motsatts 
till den osynliga pedagogiken innebär väl avgränsade och förklarade uppgifter och där 
läraren är styrande och inte eleven själv. Samt att syftet med arbetsuppgiften är inom 
en synlig pedagogik väldigt tydlig och har en hög grad av kontroll samt att det finns 
tydliga och klara gränser för lektionerna och rast liksom gränserna mellan ämnena. 
Han menar att elever som är ”svaga” lättare kan fungera i skolan under synlig 
pedagogik då de kan ha svårigheter att ta till sig valfrihet och flexibilitet (Hultqvist 
2001). 
 
2.5 Tidigare forskning 
 
När vi i vår undersökning sökt efter tidigare forskning har vi insett att det varit 
ganska svårt att hitta avhandlingar och vetenskapliga artiklar när det gäller 
ämnesintegrerad undervisning. Vi har dock funnit och studerat ett antal uppsatser 
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och avhandlingar, men dessa är i större utsträckning gjorda kring tematisk 
undervisning, vilket skiljer sig något från den ämnesintegrerade undervisningen. 
Vilket vi i denna studie avsett att undersöka (se avsnitt Begreppsdefinition).  De 
uppsatserna och avhandlingarna har också, till skillnad från denna studies syfte, till 
stor del också belyst arbetsmetoder eller syn på undervisningen utifrån lärarnas 
perspektiv. De uppsatser och avhandlingar som vi har valt att använda oss av i vår 
tidigare forskning visade sig också referera till gammal litteratur. Större delen av 
litteraturen som vi hittade inom detta område ligger runt årtalen 1993-1994. Detta 
torde innebära att det saknas aktuell och uppdaterad forskning inom området. 
  
I Björn Anderssons avhandling Om kunskapande genom integration (1994) har man 
undersökt och gjort jämförelser, mellan lärare och elever som arbetar 
ämnesintegrerat med lärare och elever som arbetar mer ämnesinriktat, denna 
undersökning visade på att blocklärare och ämneslärare hade olika uppfattningar 
gällande trivsel och stimulans av arbetet. Blocklärarna hade över lag mera positiva 
upplevelser än ämneslärarna. Samma sak visade sig i jämförelser mellan eleverna. De 
elever med blockbetyg (ämnesintegration) upplevde genomgående att de kände sig 
mer motiverade och aktiverade på lektionerna än vad eleverna med ämnesbetyg 
gjorde.  Studien visade också att det fanns skillnad i vilket program man valde att 
söka efter högstadiet beroende på om man arbetat ämnesintegrerat eller inte. Det 
visade sig då att elever med rena ämnesbetyg var mer benägna att söka till natur eller 
teknisk linjen än de med blockbetyg (integrerade ämnen). I resultatet framgick också 
att majoriteten av eleverna med ämnesbetyg var bättre på alla kemi- och 
fysikuppgifter. Detta resultat pekar på att eleverna med ämnesbetyg hade bättre 
resultat än de med blockbetyg när det gällde faktafrågor. Blockeleverna var dock i 
betydande utsträckning bättre på en uppgift om blodomloppet som enligt resultatet 
innebar frågor som istället krävde mycket tankemöda för att få rätt (Andersson 1994). 
  
Sandström (2005) skriver att de lärare som undervisar ämnesövergripande anser att 
eleverna med detta arbetssätt utvecklas till ansvarsfulla medborgare. De lärarna 
anser även att de som förespråkar mer ämnesfokuserad undervisning är 
bakåtsträvare. På andra sidan har vi ämnesförespråkarna som menar på att det är 
goda baskunskaper som ger goda medborgare. Dessutom ger det baskunskaper till 
högre akademiska studier. Vidare skriver Sandström att ämnesövergripande 
arbetssätt är mycket lättare i lägre åldrar då elever från och med årskurs 7 kan se 
ämnesövergripande metoder som störande moment. Sandström skriver vidare att de 
skolor som implementerar ett ämnesövergripande arbetssätt har en större ”vi” känsla 
i skolan. De skolorna har oftast en större intimitet på grund av att lärarna är mer 
delaktiga i utformningen av undervisningen. När en skola har en speciell inriktning 
och alla hjälper till att utveckla och sprida den inriktningen bildas det ofta en stark 
”vi” känsla. Med alla menas skolledning, lärare, elever, städare och kökspersonal. 
 
Säljö (2000) skriver om att den bästa miljön för lärande är och kommer alltid att 
förbli den vardagliga interaktionen. Han skriver att man får alla viktiga interaktiva 
färdigheter för framtiden genom samtal. Färdigheter som att kunna uppfatta budskap 
i samtal men även att kunna bidra själv med något till samtalet. Vidare skriver han 
även att det ”är genom socialt samspel som vi kommer i kontakt med omvärlden”. 
Genom interaktion får man samtala med andra människor och genom interaktion 
kan man ta del av andras erfarenheter och andra sätt att se på saker och ting. Detta 
leder i sin tur till att man själv får bredare erfarenheter och kan använda sig av 
andras erfarenheter och samtal.  
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Vernersson (1999) redogör för både för och nackdelar med att arbeta utifrån 
problembaserat lärande (PBL), som i stor utsträckning kan likställas med det 
ämnesintegrerade arbetssätt som skolan vi undersökt arbetar efter. PBL innebär att 
verklighetsanknutna situationer utgör utgångspunkt för undervisningen och är en bas 
för inlärningen. Inlärningen är självstyrd och eleven själv är aktiv och tar eget ansvar 
för sitt lärande. Arbetet sker i grupp. Vernersson gjorde en undersökning som visade 
att fördelar med arbetssättet övervägde totalt sätt. En av fördelarna som lärarna 
uttryckte var att arbetssättet ledde till att eleverna fick lära sig att själv söka reda på 
fakta och kunskap, eleverna lärde sig också att kritiskt granska media och litteratur. 
De ansåg att eleverna blev motiverade, engagerade, nyfikna och därmed blev aktiva, 
kreativa och arbetssugna. Lärarna upplevde också att eleverna tyckte att arbetssättet 
var roligt och kändes mer meningsfullt. Lärarna uttryckte också att arbetssättet 
främjade elevernas inlärning så till vida att elevernas kunskaper var mer varaktig det 
vill säga bestående och att eleverna hade en djupare, större och tydligare förståelse. 
Lärarna ansåg också att arbetssättet ledde till att den kunskap som eleverna 
tillägnade sig var deras egen, inte något som läraren hade tvingat på dem.  
 
Nackdelar med arbetssättet som kom fram i Vernerssons (1999) undersökning visade 
på att lärarna upplevde att det ibland kunde vara svårt att anpassa det 
problembaserade arbetssättet till olika elevgruppers skiftande förutsättningar och 
behov. Det vill säga att det var svårt att anpassa arbetssättet så att de passade alla 
elever. Dessa lärare ansåg att de svaga eleverna kunde få vårt att hänga med, att barn 
med koncentrationssvårigheter lätt tappade tråden och att en del elever hade en 
förmåga att smita undan. Detta ansåg lärarna ledde till att arbetssättet krävde att 
höga krav ställdes på läraren. Att lärarens roll under arbetets gång var oerhört viktigt 
för att eleverna inte skulle ha svårt att arbeta på egen hand, ställa frågeställningar 
eller formulera problem. De undersökta lärarna uttryckte att arbetssättet kunde 
innebära större klyftor mellan ”svaga och starka” elever, det vill säga att arbetssättet 
enbart skulle gynna de elever som redan var starka och inte gynnade elever som var 
svaga. Lärarna menade att de svaga eleverna hade svårt för arbetssättet eftersom 
riktlinjerna var relativt ”luddiga”. Lärarna uttryckte också att arbetssättet krävde en 
viss inskolning, att det var ett arbetssätt som krävde tid till att vänja sig vid det 
(Vernersson 1999). 
  
Vi måste även ta upp det faktum att efter genomgången av den tidigare forskningen 
har vi kommit fram till att det är alldeles för lite forskning gjord kring 
ämnesintegrerad undervisning. Det finns inte många undersökningar som visar på 
hur eleverna upplever att det är att arbeta integrerat. Det finns inte heller mycket 
forskning som mätt hur arbetssättet gynnar eller inte gynnar elevernas inlärning. De 
flesta som skrivit böcker och avhandlingar kring ämnet har dock visat sig ha ett 
positivt förhållningssätt till arbetssättet och att väldigt lite forskning visar på 
nackdelar med arbetssättet.  
 
Sammanfattning 
 
Syftet med vår undersökning var att belysa elevernas uppfattningar gällande att 
arbeta ämnesintegrerat. Vi ville också veta om eleverna upplevde att det främjade 
deras motivation eller inte. Vad gäller upplevelser av arbetssättet har vi kommit fram 
till att den tidigare forskningen vi studerat pekade på att ämnesintegrerad 
undervisning till stor del ledde till att elevernas motivation främjades och att eleverna 
upplevde att de blev mer aktiva på lektionerna tillskillnad mot elever som läste mer 
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ämnesinriktat. När det gäller om arbetssättet kunde gynna eleverna eller inte anser vi 
att den tidigare forskningen visade att de olika arbetssätten faktiskt påverkar 
kunskapsförmågan. Så till vida att den tidigare forskningen till stor del pekade på att 
den ämnesintegrerade undervisningen gav eleverna bristfälliga faktakunskaper men 
däremot ledde den ämnesintegrerade undervisningen till att eleverna istället 
utvecklade kunskaper gällande tankefrågor (Andersson 1994). Sedan måste man även 
ta upp att det inte alls finns mycket forskning där man tar upp ämnesintegrerad 
undervisning från elevernas perspektiv. Utan den forskning som går att hitta inriktar 
sig mer på hur en ämnesintegrerad skola är och hur lärarna upplever arbetssättet. 
Mer forskning behövs inom detta.  
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3 Metod 
 
3.1  Vetenskaplig ansats 
 
Då undersökningen genomfördes i form av intervjuer valde vi att göra en kvalitativ 
undersökning. En kvalitativ undersökning ansågs vara bäst lämpad för detta ämne då 
det var elevernas åsikter som var i fokus. Syftet var att ta reda på vad 
gymnasieeleverna tyckte och tänkte om ämnesintegrerad undervisning i skolan och 
för att få något djup i detta var intervjuer att föredra. Dock ska det sägas att när man 
gör intervjuer är det tolkningar och reflektioner från personer som kommer till 
uttryck och detta medför att man får en subjektiv bild (Stukát 2005). Om 
intervjuaren dessutom känner sig obekväm kan denne bli hämmad och detta kan 
medföra ofullständiga eller felaktiga uppgifter (Denscombe 2000). Att använda en 
kvantitativ metod som exempelvis enkätundersökning hade inte gett oss de djupa 
svar vi vill ha. Eftersom man i en kvalitativ undersökning kan ställa följdfrågor kunde 
vi gå in djupare på svaren och även be respondenten att förtydliga sina svar (Patel 
2003). 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Upplägget för intervjuerna var inte strikt. Vi valde att låta intervjuerna vara 
semistrukturerade då vi ville ställa följdfrågor och vara öppna för vidare diskussioner. 
Vi ville att respondenterna skulle kunna gå in på djupet med vad de menade och 
genom kortare diskussioner kunna precisera och förklara. Vidare valde vi att inte att 
ha någon tidsbegränsning när det gällde intervjuerna, detta med hänsyn till att vi ville 
få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Vi valde därefter att begränsa oss till 9 
intervjuer, för att få ut så mycket som möjligt. Intervjuerna spelades in. Dessa 
transkriberades inte i sin helhet utan vi valde att ta ut relevanta delar till vår analys. 
Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö vid ett tillfälle då respondenterna inte var 
stressade, allt för att uppnå ett lugnt och genomtänkt svar. Intervjufrågorna (bilaga 1) 
utarbetades sedan efter de frågeställningar vi arbetade fram för denna undersökning, 
men som nämnts ovan kan dessa ha kommit att frångåts i fall då intressanta 
diskussioner uppstod och som vi ansåg vara relevanta för syftet.  
  
Alla intervjuer, utom två, gjordes i en lugn miljö där det inte förekom några som helst 
störande moment. Detta medförde att eleverna i lugn och ro kunde tänka över sina 
svar utan att någon eller något störde dem. Två av intervjuerna gjordes i skolans 
cafeteria, på grund av brist av utrymme, vilket resulterade i att det blev en del 
störande moment och att ljudnivån var väldigt hög. Dock kan vi inte se att detta 
påverkade resultaten eftersom de intervjuade, trots den höga ljudnivån, behöll fokus 
väldigt bra och svarade seriöst och fokuserat. Varje enskild intervju tog mellan 25-40 
minuter att genomföra. Vi var båda närvarande under intervjuerna och dessutom 
bandades intervjuerna in. 
 
3.3 Avgränsningar 
 
De avgränsningar som gjorts i denna studie gäller antalet intervjuade i 
undersökningen, det vill säga antalet deltagare. Detta valde vi för att det tar lång tid 
att intervjua samt att sammanställningen av intervjuerna skulle bli väldigt 
tidskrävande. Vi valde även att avgränsa oss till att enbart studera elevernas 
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uppfattningar och upplevelser kring detta arbetssätt, med tanke på uppsatsens 
tidsramar samt omfattning. Vi ansåg att en undersökning som även skulle belysa 
lärarnas syn på ämnesintegrerat arbete i skolan då tenderade att bli två uppsatser. Vi 
valde därmed att inte fokusera på de aspekterna. 
  
Undersökningen fokuserar heller inte på att belysa vad ämnesintegrerad 
undervisning är eller hur ämnesintegrering fungerar (det vill säga: tid, struktur, 
innehåll, vilka ämnen som integreras, vilka inlärningsmetoder eller dylikt) utan avser 
endast att belysa elevernas upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor kring att 
arbeta i projekt eller ämnesintegrerat. 
 
3.4 Urval 
 
Denna undersökning är gjord på en gymnasieskola i Mellansverige. Vi har valt att 
göra undersökningen på en friskola som har en uttalad ämnesintegrerad profil. Vi 
kom i kontakt med skolan genom en elev som vi kände på skolan. Varpå vi skickade 
ett missivbrev till rektorn samt till en av skolans klasslärare. Efter att missivbreven 
var utskickade fick vi svar från rektorn samt läraren att det var okej att vi kom till 
deras skola och gjorde intervjuer med deras elever. Samma klasslärare tog sedan 
emot oss och visade oss runt på skolan samt introducerade oss för klassen. Vi fick då 
presentera oss för klassen samt presentera syftet med vår undersökning.  
  
Vi fick först sitta med under en lektion där eleverna introducerades för ett nytt 
projektarbete. Därefter tillfrågades hela klassen om de ville ställa upp på intervjuer 
och sedan tog vi ut 9 frivilliga elever för att göra intervjuerna med. Innan vi påbörjade 
intervjuerna med eleverna förklarade vi på nytt varför vi gjorde detta och vi var också 
mer specifika och förklarade mer exakt vad det är eleverna bidrar med till vår uppsats 
samt förtydligades uppsatsens syfte. Genom tydlig förklaring om uppsatsens syfte, 
elevernas roll i undersökningen samt vikten av deras svar så menar Patel (2003) att 
kvaliteten på intervjuerna ökar.  
  
För att få elever till intervjuerna som har arbetat på detta sätt under en längre tid så 
har vi valt ut elever från årskurs 2 på gymnasiet. Vi har inte för avsikt att göra en 
jämn könsfördelning av eleverna då vi anser att antalet intervjuer är alldeles för få för 
att ens kunna se någon tendens till skillnader mellan könen. Vi är väl medvetna om 
att vårt urval är litet och att det därför är svårt att generalisera detta för hela skolan 
eller alla skolor som använder sig av ett tematiskt arbetssätt dock är inte detta vår 
avsikt att göra. Efter att intervjuerna var gjorda mejlade vi läraren samt rektorn och 
tackade för att vi fick komma och göra dessa intervjuer samt att vi återkommer med 
resultaten när de är klara. 
 
3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Fullständig reliabilitet kan inte eftersträvas vid någon kvalitativ forskning eftersom 
forskaren utgör mätinstrumentet själv blir den kvalitativa forskningen subjektiv. 
Alltså att forskaren tolkningar till exempel kan medföra en viss förenkling av 
informationen som man samlat in (Denscombe 2000). Reliabilitet kan sänkas då det 
som sagt kan förekomma feltolkningar av både svaren samt frågorna. Reliabiliteten 
handlar också om att man kan genomföra samma studie igen och få samma resultat. I 
detta fall så är studien kvalitativ och i och med det är inte syftet att det ska vara 
generaliserbart. Alltså skulle upprepade undersökningar förmodligen få annorlunda 
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resultat. Det kan även skilja sig från skola till skola, ålder, könsfördelning och så 
vidare. 
  
När det gäller validiteten handlar det om ifall vi har mätt det vi haft för avsikt att 
mäta. Denna undersöknings syfte var att mäta elevernas upplevelser vilket vi anser 
att vi som undersökningsledare har gjort. Validitetens styrka kan däremot 
ifrågasättas då man kan fråga sig om det svar vi fått från eleverna varit hundra 
procent ärliga svar. Vi har gjort det vi kunnat för att höja validiteten då vi förklarat 
syftet med vår undersökning. Vi har utfört intervjuerna i en lugn miljö utan att de kan 
bli påverkad av yttre faktorer. Dessutom har vi även förklarat väldigt tydligt att vid 
flera tillfällen att deras svar kommer att vara anonyma och att inget de säger kan 
komma tillbaka till dem Stukat (2005). Dessutom anser vi att validiteten stärks 
eftersom vi sitter ansikte mot ansikte med alla våra intervjupersoner och kan då 
förtydliga om man ser att personen ser lite osäker ut och på samma sätt ställa 
följdfrågor. Detta stärks än mer också av att vi sitter två stycken undersökningsledare 
under intervjuernas gång. Vi får då ett par extra ögon som kan vara med att se hur 
personerna reagerar medan den andra personen antecknar och för protokoll. 
 
3.6 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Etiska aspekter har beaktats i undersökningen. Det innefattar att vi som 
undersökningsledare har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 
utformats av vetenskapsrådet. Dessa är; samtyckeskravet, nyttjandekravet, 
konfidentialitetskravet samt informationskravet (Vetenskapsrådet 2002). 
Informationskravet uppnåddes genom att vi skickade ut information om dessa 
forskningsetiska principer i ett missivbrev till de som var ämnade att deltaga i 
undersökningen. I brevet förklarades och redogjordes för undersökningens syfte. 
Vidare uppgavs kontaktuppgifter till skribenterna utifall deltagarna hade fler frågor 
eller önskade ta del av undersökningen vid ett senare tillfälle. Samtyckeskravet 
uppnåddes genom information till alla deltagarna om att undersökningen var frivillig 
och att de närhelst de ville kunde välja att inte delta i intervjuerna. Då alla de 
undersökta eleverna var över 15 år behövde vi som undersökningsledare inte kräva 
målsmans medgivande. Konfidentialitetskravet nåddes genom att vi 
undersökningsledare behandlat deltagarnas personliga uppgifter konfidentiellt. 
Dessutom har all information enbart använts i forskningssyfte vilket medför att 
uppsatsen även följt nyttjandekravet.   
 
3.7 Presentation av sammanställningen 
 
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer vi gjort med eleverna. Intervjuerna 
har inte transkriberats i sin helhet utan de delar som varit relevanta för 
undersökningen har tagits ut, sammanställts och kompletterats med citat. 
Sammanställningen är uppdelad tematiskt, alltså i varje huvudrubrik ingår ett par av 
våra intervjufrågor och diskussioner. Varje huvudrubrik börjar med en kort 
sammanfattning av det som diskuterades under intervjuerna. Därefter följer ett 
avsnitt där vi går in lite djupare på vad eleverna tyckte och tänkte samt kommer ett 
citat att inleda varje stycke efter sammanfattningen, detta för att förtydliga exakt vad 
eleverna tycker och tänker. 
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Disposition av sammanställningen nedan: 
 
Under rubriken Arbetssätt redovisas intervjufråga 1,2 och 3. 
Under rubriken Motivation och lärande redovisas intervjufråga 4, 5 och 6. 
Under rubriken Traditionell undervisningen kontra ämnesintegrerad undervisning 
redovisas intervjufråga 7 och 8. 
Under rubriken Handledning och planering redovisas intervjufråga 9, 10 och 11. 
Under rubriken Ett arbetsätt för alla? redovisas intervjufråga 13. 
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4 Undersökning 
 
Vi har i vår undersökning intervjuat nio elever i årskurs två på en gymnasieskola i 
Mellansverige. Gymnasieskolan har en utpräglad ämnesintegrerad profil vilket 
innebär att alla eleverna är väl medvetna och introducerade i arbetssättets 
tillvägagångssätt och metod. Arbetssättet innebär att man arbetar väldigt fritt och 
gränsöverskridande. Eleverna arbetar i mindre grupper, basgrupper, där de 
tillsammans planerar sin tid och hur arbetet ska genomföras. De arbetar sedan 
tillsammans fram en idé om hur arbetet ska se ut och vad de ska undersöka eller 
arbeta med. Arbetssättet som vi benämner ämnesintegrerat arbetssätt kallar eleverna 
för ”projekt”. Detta projekt pågår sedan under en period på mellan 4-5 veckor. 
Projektarbetet innebär att eleverna arbetar mycket på eget ansvar och även mycket 
praktiskt. Några ”traditionellt lärarledda” lektioner är i regel under dessa 
projektperioder inte vanligt att eleverna har. 
 
De intervjuade eleverna har under intervjuerna i vissa fall jämfört sig själva med 
andra elever på skolor som inte har ämnesintegrerad undervisning, så kallad 
traditionell skola. De drar då vissa paralleller samt jämförelser med dessa elever. 
Dock ska det sägas att eleverna inte baserar sina uttalanden på någon forskning utan 
de jämför sig själva med sina kompisar på de andra skolorna samt saker de kan ha 
hört. 

4.1 Arbetssätt  
 
Majoriteten av eleverna tyckte att det var mycket givande och roligt att jobba på detta 
sätt medan en elev tyckte att det däremot fanns hög risk för orättvisa bedömningar 
när man jobbar i projektform. Alla elever tyckte att arbetssättet gav övergripande 
kunskaper så som social kompetens och ansvarskänsla och de tyckte att de saker de 
lärde sig fastnade bättre. De tyckte även att det var bättre att vara ute och träffa 
människor och kunna röra sig fritt än att enbart sitta i klassrum och lyssna på 
läraren. Dessutom ansåg de att möjligheten att arbeta i basgrupper till stor del var 
bra då detta innebar att de fick chans att arbeta med samt träffa olika och nya 
personer. En elev däremot uppgav att det fanns negativa följder om man skulle 
hamna i en basgrupp som inte hade samma intressen eller ambitioner som en själv 
vilket då ledde till att det kunde ha negativ inverkan på ens eget betyg. 
  
”Det är ett mycket roligare och varierande arbetssätt”                                  
När det gäller för- och nackdelar med arbetssättet hade eleverna i stort sett liknande 
åsikter. De tyckte att det var kul, varierande, mer verkligt och att de blev mer 
förberedda inför arbetslivet än vad de skulle ha blivit i en mer traditionell skola. 
Eleverna upplevde arbetssättet som annorlunda och friare på så sätt att de inte enbart 
behövde sitta och lyssna på föreläsningar: ”Här får man gå ut och träffa människor”. 
De upplevde därmed att arbetssättet blev mer fritt och de fick då möjlighet att göra 
det de själva ville göra. Ett annat svar på fördelar med arbetssättet var att eleverna 
upplevde att de inte hann tröttna på ämnet eller skolan: ”arbetet blir varierande och 
det fastnar bättre”. Något som var en återkommande beskrivning på denna fråga var 
just att arbetssättet var roligare än mer traditionellt arbetssätt. Eleverna upplevde att 
de ”jobbade som på riktigt”.  

”Ibland finns det dom som bara glider med och inte gör någonting”         
Att man ibland riskerade att inte blir rättvis bedömd var en av de saker som kom upp 
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på frågan om vad det finns för nackdelar med arbetssättet. Eleverna sa att det fanns 
en risk med detta på grund av att en del elever inte arbetade med samma ambition 
som andra och som enbart kunde ”glida med” under projektets gång vilket i 
slutändan ändå ledde till att eleverna i gruppen fick samma betyg oavsett hur mycket 
var och en hade bidragit med. Detta uppgav en elev troligtvis hade att göra med att 
det inte fanns riktigt handledning eller loggböcker och därför kunde då lärarna inte 
ha koll på vem som gjort vad.  En annan sak eleverna upplevde var negativt med 
arbetssättet var att det ibland tenderade bli så att eleverna gjorde allt i sista sekund, 
detta på grund av det var svårt ibland att arbeta disciplinerat med den frihet och eget 
ansvar som arbetssättet innebär. En elev svarade att hon tyckte att arbetssättet var 
”ganska dåligt”. Hon syftade då på att projektet ofta pågick under 5 veckor och sedan 
skulle allt arbete vara klart och att den tiden inte alltid räckte till.   
 
4.2 Motivation och lärande 
 
Alla de intervjuade eleverna tyckte att man blev mer motiverad av att arbeta i 
projektform. Dock tog en elev upp en problematik gällande motivationen nämligen 
påverkan av gruppens motivation. Eleverna jämförde också detta arbetssätt med den 
traditionella skolans arbetssätt, eleverna kom fram till att de ansåg att i den 
traditionella skolan kunde man nästan alltid veta hur skoldagen skulle komma att se 
ut, detta var något eleverna upplevde var tråkigt och därmed sänkte motivationen. 
Medans motivationen istället steg då eleverna inte visste vad de hade att förvänta sig 
under dagen.  
 
”Här får man gå ut och träffa människor och jobba fritt”                              
Alla de elever vi intervjuade svarade ja på frågan om de upplevde sig mer motiverade 
av att arbeta i projekt eller ämnesintegrerat, speciellt motiverade kände eleverna sig 
om det var ett projekt som de tyckte var roligt. Sedan tyckte eleverna också att man 
blev mer motiverad beroende på gruppens motivation. Alltså om man hamnade i en 
grupp där motivationen inte var så hög så smittade det av sig och motivationen sjönk, 
om gruppens motivation istället var hög så höjdes den egna motivationen. Sedan 
tyckte samtliga elever att man blev mer motiverad eftersom arbetssättet krävde att 
eleverna själva var aktiva, att motivationen steg av att de fick möjlighet att gå ut och 
träffa människor och jobba mer fritt. En elev uttryckte att ”man är mer vuxen här och 
utvecklas mer”.  Samma elev sa också att ”Måste man fixa någonting så måste man 
göra det själv, vill man få tag i en person måste man ta luren och ringa själv, så man 
pushas liter mer”. Några av eleverna uppgav också att i en traditionell skola visste 
man exakt vad som skulle hända under dagen och under nästa lektion vilket de ansåg 
var tråkigt och att de istället var motiverande att under projekten inte veta vad de 
hade att förvänta sig av dagen. ”När man går upp på morgonen och går till den 
traditionella skolan vet man att man kommer ha matte, engelska, historia och idrott 
idag och på de lektionerna ska de göra si och så” vilket eleverna upplevde inte 
förekom när man arbetade i projektform. Dessutom uttryckte eleverna att de blev 
mer motiverade av att arbeta ämnesintegrerat på grund av spänningen inför ett nytt 
projekt ”man hela tiden går och väntar på att få se vad nästa projekt kommer att 
handla om, vilket gör att man får upp förväntningar och vill framåt.”  
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4.3 Traditionell undervisningen kontra ämnesintegrerad 
undervisning 
 
Eleverna tyckte lite olika när det gällde svaret på denna fråga. Vissa tyckte att man 
lärde sig mer genom att jobba på detta sätt jämfört med på en traditionell skola. 
Eftersom man enligt eleverna på en traditionell skola bara ”nöter in prov efter prov” 
för att få in så kallade fakta och baskunskaper. Ämnesintegrerad undervisning 
däremot gjorde att man lärde sig andra mer övergripande saker. Så som beskrivits 
tidigare: social kompetens, lära sig ta eget ansvar och mer verklighetsbaserade 
kunskaper. De flesta av eleverna tyckte dock att när det gällde att lära sig ren råfakta 
och baskunskaper så lärde man sig mindre genom integrerat arbetssätt. Det alla 
däremot var överens om var att de lärde sig olika mycket och på olika sätt och att det 
inte behövdes mer traditionell undervisning på deras skola. 
 
”Vi får mer övergripande kunskaper”                                                                         
På den här frågan varierade svaren, i jämförelse med de tidigare frågorna. Vissa av de 
intervjuade eleverna tyckte att de inte blev lika allmänbildade jämfört med elever på 
en traditionell skola. Dessa elever upplevde också att deras egen skola var lite 
slappare än den traditionella skolan, det var inte lika mycket ”plugg” som i den 
traditionella skolan. Medan några andra elever däremot tyckte att man lärde sig mer 
genom att arbeta ämnesintegrerat och att de istället för fakta kunskaper fick mer 
övergripande kunskaper.  

Eleverna upplevde att på den traditionella skolan går man in mer på djupet inom 
ämnet medan det är mer övergripande kunskaper som lärs ut inom den 
ämnesintegrerade undervisningen. Sedan svarade eleverna också att hur mycket de 
lärde sig berodde dock på hur mycket ansvar man själv var villig att lägga ner och ta 
för sitt lärande och arbete. Dessutom tyckte eleverna att när de lärde sig något hade 
de lättare att komma ihåg det, jämfört med de elever på en traditionell skola, 
eftersom det integrerade arbetssättet gjorde att de ofta fick arbeta med ett projekt 
under en längre tid. ”Allting återkommer i intensiva 5 veckors perioder och då fastnar 
det bättre”.  Den sociala kompetensen som eleverna uppgav att de fick genom att 
arbeta integrerat var en positiv konsekvens och till deras fördel i arbetslivet. Detta 
menade eleverna hade att göra med att vissa människor kunde mycket 
faktakunskaper och var väldigt allmänbildade, men att det i slutändan inte hade 
någon betydelse om man inte hade social kompetens. De ansåg att det istället var en 
fördel om man hade en balans mellan dessa två kunskaper. Två av eleverna uppgav 
att man däremot lärde sig mindre på en traditionell skola eftersom man då hade mer 
press och förväntningar där. De upplevde att på den traditionella skolan så lärde sig 
eleverna kanske något som läraren sa att eleverna skulle lära sig, att lärandet var för 
att kunna något på ett prov, vilket eleverna tyckte var negativt och kunde då leda till 
att en del elever fick svårigheter att prestera. En elev sa att en sådan situation kunde 
leda till att man ”får en blackout och lär sig istället ingenting”. 
  
”Det är ett arbetssätt man växer in i.”                                                                       
När eleverna tillfrågades om de önskade mer traditionell undervisning var svaren på 
denna fråga genomgående nej. Ingen av eleverna tyckte att det behövdes eller 
önskade sig inte mer traditionell undervisning. Någon elev tyckte dock att projekten 
kunde vara mer strukturerade men att arbetssättet ändå var bättre än den 
traditionella skolans.  Någon annan elev sa att det inte alltid var lätt att arbeta 
ämnesintegrerat, att det är något man växer in i.  
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”Vi är inte förberedda för högskolan”                                                                          
På frågan om vilka som skulle var mer förberedda för högskolestudier respektive 
arbetslivet varierade även här svaren något. Två av eleverna tyckte att de var mer 
förberedda för arbetslivet jämfört med en traditionellt skolad elev, som de snarare 
ansåg var mer förberedd för högskolestudier. Detta eftersom den traditionellt skolade 
eleven hade för vana att plugga hårdare samt var mer van vid att plugga in råfakta 
och skriva prov. Medan eleverna på denna skola istället ansåg sig ha mer 
socialkompetens som skulle gynna dem i arbetslivet.  En annan åsikt som uppkom 
var att det integrerade arbetssättet mycket väl kunde vara fördelaktigt för 
högskolestudier eftersom de ansåg sig vara bättre på att planera och ta eget ansvar. 
Eleverna upplevde att deras arbetssätt främjade eget ansvar och frihet och därmed 
kunde underlätta för dem både i arbetslivet och på högskolan. 
 
 
”Här är det mer att du ska göra det här, det här ska ni kunna, men vi 
kommer inte att tjata på dig att du ska göra det. Det är mer på eget 
ansvar” 
Eleverna poängterar även att arbetssättet inte bara är fritt och att eleverna släpps helt 
utan någon som har koll på dem. En elev hävdade att det inte alls är ”slappt på deras 
skola, utan att de sliter minst lika mycket som på en traditionell skola trots vad alla 
tror”.  Två elever uppgav också att de inte enbart är de olika arbetssätten som styr 
över deras kunskapsförmågor, men att de olika arbetssätten däremot gjorde dem 
förberedda inför olika saker. Med detta menade eleverna att skillnaderna i hur 
högskoleförberedande eller arbetslivsförberedande de var berodde till stor del på 
vilket eller vilka program eleverna läste. Om någon läste natur för att bli läkare så 
vore det bättre för den personen att gå på en mer traditionell skola för att få en bättre 
grund. Om man däremot skulle bli journalist eller designer så vore det bättre att välja 
en skola likt denna skola eftersom man då blev mer förberedd rent praktiskt. 
  
4.4 Handledning och planering 
 
Majoriteten av de intervjuade var överens om att de fick hjälp av lärarna om de 
behövde hjälp. Vad gällde planering av tid var de alla eniga om att det var en svag 
punkt. De flesta höll med om att tidsplaneringen sällan höll som den var tänkt från 
början, utan att man istället gjorde det mesta av arbetet sista veckan. När det gällde 
handledningen tyckte eleverna att detta arbetssätt medförde att eleverna kom lärarna 
väldigt nära, jämfört med andra skolor. De hade skapat ett förtroende mellan lärare 
och elever som enligt eleverna var väldigt unikt och viktigt att ha med sin handledare 
eller mentor. Det fanns dock en elev som uppgav att lärarna inte tog sitt ansvar utan 
att det var upp till var och en att klara sig.  
 
”Vi står lärarna väldigt nära”                                                                                    
Majoriteten av eleverna sade att handledningen fungerade bra. Handledningstiderna 
var obligatoriska och man satt då ner gruppvis och pratade igenom saker och ting. 
Till exempel var dessa möten till för att ta upp om det var någon eller några i gruppen 
som inte gjorde det som de borde göra. En elev sa ”vi står lärarna och varandra 
väldigt nära, så vågar man också säga om någon inte gör lika mycket, vi säger vad vi 
tycker”. Utöver handledningen så berättade eleverna också att de dessutom hade 
mentorstid varje vecka utifall man behövde motivation eller feedback från sin lärare. 
En elev höll inte med om vad de övriga eleverna ansåg gällande handledning eller 
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mentorstid. Denne elev uppgav att lärarna inte hade koll på hur elevernas arbete 
fortlöpte.   

Lärarna har inte koll på hur långt man kommit i projektet heller och om man behöver hjälp så måste 
man gå till handledaren det är inte så att de kommer till oss och frågar hur det går. Vi har ingen 
handledning eller mentor möten heller vilket jag tycker vi borde ha. 

Däremot höll flera av eleverna med om att det kunde vara skillnader i hur 
mentorsmötena var beroende på vilken mentor man hade. Vissa mentorer var enligt 
eleverna ambitiösare än andra. När det gällde lärarnas roll i projekten yttrade några 
elever att lärarna bara gav dem grundfakta för att sedan låta resten vara upp till 
eleverna själva. Lärarna skulle finnas på plats för att guida eleverna i rätt riktning 
men att det sedan var elevernas eget ansvar att sköta arbetet och projektet tills att 
detta var klart. Eleverna beskrev att lärarna fungerade mest som bollplank under 
projektets gång. 

När det kom till planeringen tyckte eleverna att de hade ganska god tid på sig att göra 
klart sina projekt. De hade ingen obligatorisk planering och ibland ledde detta till att 
de gick till cafeterian och tog det lugnt, istället för att sätta igång med arbetet direkt. 
Det mesta av arbetet utfördes under sista veckan eller sista veckorna. Vilket också 
bekräftar att mycket av det som arbetssättet grundar sig i innebär att eleverna måste 
klara av att ta eget ansvar för att klara av denna arbetsform. Som också är en av de 
aspekter som eleverna själva tagit upp som dilemma eller som nackdel till 
arbetssättet. Eleverna uppgav därmed att det är av stor vikt att man måste sätta sig 
ner gruppvis och göra en planering för att sedan dela upp arbetet. Detta hävdar alla 
elever är något vissa elever inte klarar av. De menade att de som inte klarar av detta i 
slutändan också lärt sig mindre av arbetet. En del av eleverna tycker också att det 
borde ligga ett större ansvar på läraren att se till så att eleverna inte ”slappar” genom 
projektet. Lärarna måste kunna se vilka som inte gjort något och direkt ta tag i det för 
att sedan se till att det fungerar bättre. Enligt alla elever var det också en stor 
skillnad, i hur bra eleverna var på att arbeta under eget ansvar och planera så att 
arbetet blir klart i tid, beroende på vilken årskurs det handlar om. Eleverna uttryckte 
att under årskurs ett tog alla generellt mindre ansvar jämfört med i årskurs två. Detta 
på grund av att det i årskurs ett var ett nytt arbetssätt och många hamnade därmed 
lite efter i planeringen. Till årskurs två började eleverna däremot att komma in i 
arbetssättet och det flöt då på mycket bättre för de flesta elever och de kunde själva se 
att de blev mer och mer ansvarstagande.  
  
4.5 Ett arbetsätt för alla? 
 
”Men det är inte ett arbetssätt som passar alla för man måste kunna ta en 
hel del ansvar”                                                                                                                     
Avslutningsvis så frågade vi även om detta var ett arbetssätt som passade alla elever. 
Nästan alla de elever som intervjuades tyckte inte att detta var ett arbetssätt som var 
lämpligt för alla elever. Eleverna upplevde att eftersom detta arbetssätt kräver att 
man måste kunna ta eget ansvar så fungerar det inte för alla elever. Elever som har 
svårt att arbeta under eget ansvar och att själv planera sin tid är därför, enligt de 
intervjuade eleverna, inte lämpliga för detta arbetssätt. På denna fråga lyfte även 
några av de intervjuade eleverna fram vikten av att kunna kommunicera i gruppen för 
att kunna planera sitt arbete och så att alla gör sin del.   
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”Men det är inte ett arbetssätt som passar alla för man måste kunna ta en hel del ansvar. Men å 
andra sidan så brukar man ha svårt för detta under årskurs ett sen så har de flesta lärt sig till 
årskurs två. Sen så är det inte så slappt som man kan tro på en sådan skola utan vi sliter en hel del 
också, om man tar sitt ansvar”. 

 
4.6 Sammanfattning av undersökningen 
 
För att sammanfatta undersökningen kan man säga att alla eleverna tyckte, trots 
åsikter om projektens utformning, att jobba ämnesintegrerat eller i projekt var kul. 
De tyckte att det var mycket bättre än att sitta timme efter timme i en och samma sal 
och ha traditionell undervisning. De gillade det faktum att de fick ta mer ansvar, röra 
sig fritt och att de inte riktigt visste vad som väntade dem när de kom till skolan på 
morgonen. Detta arbetssätt var mer verklighetsbaserat, än den traditionella skolans 
arbetssätt, eftersom de fick ta kontakt med näringslivet runt om i staden och de fick 
arbeta mer ute i verkliga livet. Dessutom ansåg eleverna att det inte är någon som 
fixar saker åt eleverna utan de får stora möjligheter att se till att ordna med saker 
själva vilket enligt eleverna gav dem en extra skjuts när det gällde att lära sig ta 
ansvar. Detta tyckte eleverna höjde deras sociala kompetens till en nivå dit de 
traditionellt skolade eleverna inte når genom deras skolgång. Varierande svar och 
åsikter var det dock över de rena ämneskunskaperna. Vissa tyckte att de hade bättre 
och bredare ämneskunskaper medan en större del trodde att de inte hade de 
ämneskunskaper som de hade haft i en traditionell skola. Alla eleverna värdesatte 
ändå den sociala kompetensen högre. De var också fullt medvetna om att i en 
jobbmarknad där det är individen som räknas så är den sociala kompetensen som de 
besitter en klar fördel gentemot de traditionellt skolade eleverna. 
  
Dock ska det sägas att det ändå fanns en del negativa röster när bedömning kom på 
tal. Eftersom det mesta arbete sker fritt betyder det även att det inte finns exakt svart 
på vitt vem som gjort vad eller vem som gjort hur mycket. Detta kan leda till orättvisa 
bedömningar. En annan negativ aspekt var att då allt arbete sker i grupp kan det leda 
till att elevens resultat är beroende av att andra i ens grupp också presterar. Om som 
gruppen misslyckas totalt med en uppgift kan ett betyg sänkas trots att den enskilde 
eleven gjort sitt absolut bästa och jobbat stenhårt. Det kan då bli en situation där det 
är en för alla och alla för en. Tvärtom kan det också höja betyget om hela ens grupp 
presterar på topp medan en elev inte gör lika mycket som de andra i gruppen. Det 
uppstår då ett dilemma i form av en ”glida med” situation. Åsikterna om detta 
varierade dock lite. Vissa tyckte att det inte gick till på detta sätt medan en majoritet 
ändå tyckte att det på någon nivå ändå kunde ske. 
  
Blir man då mer motiverad av detta arbetssätt? Som nämnts ovan tyckte eleverna att 
vetskapen om att inte veta vad som ligger på agendan för dagen varje dag var en rejäl 
motivationshöjare. De kom alla ihåg tiderna från högstadiet då de gick upp på 
morgonen och visste exakt att idag är det matematik, no, idrott och engelska. På 
engelskan gör vi det och på matten gör vi det, vilket vi ska fortsätta med idag. Enligt 
två av eleverna var detta något som tog otroligt hårt på psyket och man var trött på 
dagen redan innan man klev in på första lektionen. Medan de nu kunde komma till 
skolan och inte riktigt veta vad som kommer att hända. De vet att de ska fortsätta 
med sina projekt men i det projektet kan allt hända och det är otaliga kontakter som 
måste tas och många olika människor de ska träffa. Eleverna poängterar även att de 
gillar att det är så pass fritt. Är man väldigt trött en dag kan man välja att ta ett 
lugnare spår, det är ens eget ansvar. Nackdelen som de flesta tog upp här var att man 
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ibland utnyttjar detta lite för mycket. När man vet att man har 5 veckor på sig att göra 
klart ett projekt kanske man tar en vilodag i skolans cafeteria istället för att sätta 
igång direkt. Vilket leder till en del sista minuten arbete. Trots detta skulle de aldrig 
vilja välja bort det de har nu: det fria arbetet och planeringen, den nära kontakten 
med handledare, klasskamrater och mentorer. Att också få vara ute i verkligheten och 
jobba och ta så mycket eget ansvar. Allt detta bidrar till en motivation som de känner 
att de inte skulle få i en traditionell skola. Med detta har vi fått svar på våra 
frågeställningar och har dessutom uppfyllt vårt syfte.    



27 
 

5 Analys  
 
En analys av vårt resultat ha lett till att vi konstaterat; de undersökta eleverna, som är 
urvalet för undersökningen, upplevde att den ämnesintegrerade undervisningen var 
stimulerande och gjorde att eleverna kände sig mer motiverade och aktiva på 
lektionerna jämfört med att arbeta traditionellt. De flesta av de intervjuade ansåg 
därmed att arbetssättet var roligare än den traditionella undervisningen samt 
upplevde dessa att arbetssättet gav dem övergripande kunskaper. Vidare gav 
arbetssättet eleverna möjligheter till att arbeta mer praktiskt jämfört med ett 
traditionellt undervisningssätt. Resultatet vi fick fram stämde väl överens med de 
fördelar och den positiva kritik till arbetssättet som litteraturen och avhandlingarna 
presenterade i vår tidigare forskning visat på. Bland annat fann vi att Björn 
Anderssons (1994) forskningsresultat pekade på, precis som vår undersöknings 
elever, att eleverna med blockbetyg (ämnesintegrerad undervisning) upplevde att de 
kände sig mer motiverade och aktiverade på lektionerna jämfört med vad eleverna 
med ämnesbetyg (traditionell/ämnesinriktad undervisning) gjorde.  
Detta var något som även lärarna i Vernerssons (1999) studie upplevde, de fann att 
eleverna uppfattade ett problembaserat arbetssätt, som likställs med de arbetssätt vi 
undersökt, var roligt och meningsfullt. 
 
Vidare i analysen fann vi att de elever vi intervjuat var positivt inställda till att arbeta 
ämnesintegrerat medan endast en elev var negativt inställd till arbetssättet och tyckte 
att arbetsformen var dålig. Bland annat på grund av arbetssättet inte alltid ledde till 
en rättvis bedömning av det slutgiltiga arbetet. Denne elev höll dock med om att 
bortsett från dilemmat med den orättvisa bedömningen att arbetssättet var roligt. 
Elevernas positiva upplevelser av att arbeta ämnesintegrerat grundade sig i att de 
tyckte det var ett varierande och friare arbetssätt, än den traditionella 
katederundervisningens arbetssätt, i och med att den friare arbetsformen gav 
eleverna utrymme att ta eget ansvar och planera sin egen tid. Vernerssons (1999) 
undersökning pekade också på att arbetssättet ledde till att eleverna lärde sig ta eget 
ansvar och att de blev mer aktiva. Som en elev beskrev att arbetssättet ibland kunde 
innebära orättvis bedömning upplever vi undersökningsledare var svårt att hitta stöd 
för i den tidigare forskningen. Men problematiken med bedömning kan enligt vår 
tolkning ha att göra med de svårigheter som läraren ställs inför då man arbetar 
ämnesintegrerat och i grupp, att det blir svårigheter med att individualisera 
arbetssättet och anpassa det efter alla olika elevers behov och förutsättningar. Detta 
är enligt vår uppfattning då svårt som lärare att se vem som gjort vad. Vilket också 
Vernersson (1999) tar upp i sin undersökning. Han belyser att lärarnas uppfattningar 
kring att arbetssättet ställer höga krav på läraren. 
 
Eleverna upplevde också att arbetssättet gav möjligheter till att arbeta mer praktiskt, 
som i verkligheten och arbetslivet, vilket de också ansåg bidrog till att de fick 
övergripande kunskaper. Verklighetsanknutna situationer är något som Vernerssons 
(1999) studie avhandlar och som enligt de undersökta lärarna hävdar ledde till att 
eleverna fick ett meningsfullt lärande där kunskapen blir en helhet. Eleverna 
upplevde också att de lärde sig att arbeta i olika grupper med olika personer precis 
som det fungerade i arbetslivet. Säljö (2000) skrev att man lärde sig bäst genom 
interaktion och samtal vilket också stämmer in på vad de intervjuade eleverna kände. 
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Eleverna uppgav flera gånger att de tyckte de lärde sig mer av samtalen med andra 
människor då de var ute och träffade olika människor.  

       
Eleverna vi intervjuat ansåg dock att om man skulle jämföra elever som arbetar 
ämnesintegrerat med elever med mer traditionell ämnesundervisning skulle man 
upptäcka skillnader i deras kunskaper. Våra elever var övertygade om att 
ämnesintegrerade studier inte gav lika mycket ”faktakunskaper” jämfört med elever 
med mer traditionell ämnesundervisning. Eleverna utryckte att den traditionella 
undervisningen istället var mer högskoleförberedande för att dessa elever var vana 
att studera hårdare. Den ämnesintegrerade undervisningen gav istället, som 
beskrivits ovan, övergripande kunskaper som förberedde eleverna bättre för 
arbetslivet, bland annat genom träning i att samarbeta i grupp, ta mer eget ansvar 
och att planera. Något som också uttrycks i Vernerssons (1999) studie av lärarnas 
uppfattningar kring kunskaperna. Lärarna uttryckte att arbetssättet ledde till att 
elevernas kunskaper blev fördjupade och mer varaktiga. Detta anser vi också kan 
liknas vid det resultat som Andersson (1994) kom fram till i sin avhandling.  I det 
resultatet framkom skillnader mellan ämneseleverna och blockeleverna vad gällde 
kunskaper. Det visade sig att eleverna med ämnesbetyg hade bättre resultat på alla 
kemi- och fysikuppgifter, så kallade ”faktafrågor”, jämfört med blockeleverna som i 
betydande utsträckning istället hade bättre resultat på uppgifter som krävde mycket 
tankemöda, så kallade ”tankefrågor” (Andersson, 1994). Vilket vi därmed anser 
stämmer med vår undersöknings resultat, med hänvisning till att de intervjuade i vår 
undersökning uppgav att de själva inte ansåg sig ha lika fördjupade baskunskaper 
som elever vid skolor av mer traditionell prägling. Vidare bekräftelse för detta hittar 
vi i Sandström (2005) som också skriver att ämnesförespråkare anser att goda 
baskunskaper förbereder bättre för högre akademiska studier. Detta håller alla de 
eleverna vi intervjuade med om, de anser att en traditionell skola är mer 
högskoleförberedande. Även Anderssons (1994) resultat pekar på detta. Dennes 
resultat visade att eleverna som läste i block/integrerat i mindre utsträckning sökte 
till (i vår mening) tuffare linjer som natur eller teknisk jämfört med de som läste 
ämnesinriktat. 
  
Att ämnesövergripande arbetssätt på något sätt skulle uppfattas som störande 
moment, som Sandström (2005) hävdar, fick vi inga indikationer på i vårt resultat, 
utan alla elever tyckte det var ett bra arbetssätt.  Dock ska det sägas att de elever vi 
intervjuat hade själva valt detta arbetssätt och denna skola. Men de elever som hon 
talar om hade också gjort det valet. Hon talar också om en slags ”vi” känsla som ofta 
återfinns på skolor med ett ämnesövergripande arbetssätt. Detta såg vi bevis på 
under alla våra inledande samtal med lärarna och under intervjuerna med de 
undersökta eleverna. De pratade väldigt starkt och väl om sin skola och sina lärare. 
Eleverna upplevde att de hade en jättebra och vänskaplig relation med sina lärare 
(Sandström 2005).  
   
Vårt resultat pekade också på att eleverna inte trodde att arbetssättet var något som 
passade alla elever. Detta är något som också Arfwedson & Arfwedson (2002:86) 
belyser i sin bok. De anser att vissa elever inte skulle klara av friare tyglar, att de 
istället för att främja sitt lärande skulle ”förstärka in egen okunnighet och 
missuppfattningar”. Detta är något som även lärarna i Vernerssons (1999) studie lyfte 
fram. Deras uppfattning var att klyftan mellan svaga och starka elever blir större med 
detta arbetssätt därför att de svaga eleverna har svårigheter att arbeta under ett fritt 
arbetssätt som bygger på eget ansvar. Vernerssons (1999) undersökta lärares 
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uppfattningar om nackdelarna med arbetssättet var också att arbetssättet krävde en 
inskolning, att det var ”något man växer in i” vilket även visade sig i vårt resultat. 
Flera av de elever vi intervjuade upplevde att det tog en tid innan man kom in i 
arbetssättet. 
 

De intervjuade elevernas uppfattningar om att arbeta ämnesintegrerat visade sig även 
peka åt samma håll som läroplanens riktlinjer och mål. När det gäller läroplanens 
riktlinjer för arbete i skolan anser vi att mycket talar för ett ämnesintegrerat 
arbetssätt. Det står i läroplanen att läraren skall arbeta så att eleverna:  
 
     får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang. 
     får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Lpo 94) 
    
 

Vilket vi anser pekar på att skolor som inte arbetar ämnesintegrerat strider mot 
läroplanen.  Vidare visade de intervjuade elevernas uppfattningar på att de ansåg sig 
få kunskaper de skulle ha nytta av i verkligheten, det vill säga meningsfulla kunskaper 
som även detta liknar det som står i läroplanen nämligen att ” … kunskap är 
meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt”.  Eleverna upplevde 
att de genom den ämnesintegrerade undervisningen därmed fick möjlighet att arbeta 
självständigt och under eget ansvar. Vilket också är ett av målen i läroplanen, skolan 
ska sträva efter att eleverna ”successivt får fler och större självständiga uppgifter och 
ett ökat eget ansvar”. Även detta menar vi alltså tyder på att läroplanen stödjer ett 
integrerat arbetssätt (Lpo 94). 
 

6 Diskussion  
 
Undersökningsresultatet har lett fram till att alla de undersökta deltagarna visat att 
de var positivt inställda till att arbeta ämnesintegrerat. Eleverna upplevde att 
arbetssättet var roligare, än den mer traditionella undervisningen, på grund av att det 
var ett friare arbetssätt som innebar mycket eget ansvar och möjlighet att få arbeta 
mer praktiskt. Eleverna upplevde också att arbetssättet främjade deras motivation 
mer än den traditionella undervisningen. Eleverna hävdade dock att arbetssättet 
möjligtvis inte var lämpat för alla elever. Detta på grund av att arbetssättet kräver att 
man är en person som kan ta eget ansvar.  
 
I resultatet kom det fram att endast en elev, av de 9 intervjuade, var negativt inställd 
till att arbeta i projekt/ämnesintegrerat. Det den eleven klagade på var att man inte 
alltid fick en rättvis bedömning ofta beroende på att lärarna inte alls hade någon koll 
på vem som gjort vad eller som inte gjort något alls. Vilket vi, som blivande lärare, 
anser innebär att ett stort dilemma uppstår vad gäller bedömning och betyg. Om man 
tänker sig att man som lärare på en sådan skola förbereder ett arbete som skall 
utföras i grupp, vilket det nästan alltid är, sedan får de frihet att göra klart denna 
uppgift under 5 veckor.  Under dessa 5 veckor kommer de att ha handledning någon 
gång i veckan, resterande tid kommer de att vara där de vill vara som exempelvis 
datasal, arbete hemma, bibliotek och så vidare. Vilket betyder att läraren omöjligen 
kan hålla ett vakande öga på alla eleverna under dessa veckor. Hur vet läraren sedan 
vem som har gjort vad? Detta kan mycket väl fungera om det finns ett stort 
förtroende mellan lärare och elever men även om den finns där, kvarstår ändå frågan 
om läraren verkligen kan göra en rättvis individuell bedömning? Vi vill dock klargöra 
att vi innan undersökningens start fick ta del av grovplanering och underlag för det 
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pågående projektet på skolan vi undersökte. Detta underlag och planering anser vi 
dock visa på att den undersökta skolan hade ett systematiskt och välplanerat 
underlag till hands för lärare och elever så att sådana eventuella brister som 
exempelvis felbedömning och tidsplaneringsbrist inte skulle kunna ske. Underlaget 
hade god struktur och visar på välplanerade och utformade handledningar och 
mentorstider där avsikten var att hjälpa, stötta och coacha eleverna samt se till att de 
följde sin tidsplanering och att samarbetet i basgrupperna fungerade bra. Vi anser 
därför att det ändå fanns en tanke bakom varje projektarbete från lärarnas sida och 
att lärarna inte lät eleverna arbeta så fritt att ingen lärare kunde ha koll på dem och 
veta vem som gjort vad eller inte. Men självklart anser vi att elevernas upplevelser 
och uppfattningar är viktiga och att det var deras åsikter kring arbetssättet vi hade för 
avsikt att undersöka, så vi anser att man trots ett strukturerat och välorganiserat 
underlag måste ha elevernas negativa upplevelser i åtanke och fundera kring hur 
många av eleverna som egentligen enbart ”glidit med” sin grupp. Samt hur många av 
eleverna som riskerar att ha fått för lågt betyg för det arbete de egentligen lagt ner? 
Detta är den största problematik när det gäller att arbeta på detta sätt. Vilket vi även 
upplevde att de elever vi intervjuade också lyfte fram som problematik. 
  
En annan sak som framkom under intervjuerna var att eleverna fick en mycket större 
social kompetens genom att arbeta på detta sätt. Även om vi inte genomfört några 
intervjuer på en traditionell skola måste vi ändå säga att det är på det viset. Vi 
uppfattade eleverna på denna skola som väldigt mogna för sin ålder. De satt under 
intervjuerna och svarade på frågorna helt oblygt och utförligt. De visade inga tecken 
som helst på att de var hämmade på grund av att vi var okända vuxna som ville ställa 
en massa frågor till dem, vilket ofta varit fallet när man intervjuat elever i tidigare 
arbeten. Om vi har två personer som ska söka samma jobb och en av personerna har 
gått traditionell skola och den andra i en ämnesintegrerad skola. Då måste vi nog 
säga att vi tror att den senare av dem skulle få jobbet. Detta på grund av att de är 
vana att vara ute och prata med folk, framförallt vuxna, och de är inte rädda för att 
verkligen tala för sin sak. Nu säger vi inte att alla traditionellt skolade eleverna är 
blyga och inte kan tala för sin sak men de är nog inte tränade på samma sätt i att ta 
sig frihet och ansvar och vara lite mer framåt som eleverna på en ämnesintegrerad 
skola.  
 
Det vi också fann då vi studerade vårt resultat var att eleverna jämförde sig väldigt 
mycket med traditionella skolor och då vanligtvis jämfört med andra kompisar som 
går på mer traditionella skolor. Deras uttalanden bygger därmed inte på någon 
forskning utan enbart på ”andra elevers” yttranden. Dess uttalanden och jämförelser 
har vi dock funnit intressanta och vi anser efter att ha analyserat resultatet att vi 
måste förhålla oss kritiska till dessa uttalanden då det inte finns någon ”sanning” 
baserad på fakta bakom åsikterna och jämförelserna utan det är jämförelser och 
uttalanden enbart ”hört av andra”.  
 
De intervjuade eleverna ansåg sig också vara mindre högskoleförberedda jämfört 
med elever från traditionella skolor. Detta fann vi väldigt intressant då vi 
undersökningsledare själva läst ett antal år på högskolan och insett att 
högskolestudier faktiskt kräver att man är van att planera sin tid och ta eget ansvar 
när det gäller sina studier. På högskolan är det ingen som talar om vad du ska göra 
eller när du ska göra det, mycket handlar om att ta reda på saker själv och på eget 
ansvar se till att man är påläst och veta vad som förväntas av en. Därmed anser vi att 
de eleverna vi intervjuade mycket väl kunde var väl förberedda inför högskolan. Detta 
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var även något vi efter intervjuerna diskuterade med eleverna och då visade det sig 
att eleverna själva aldrig hade tänkt eller sett det på det viset. 
. 
 En sak som då är lite konstigt, enligt oss, är varför man i skolorna inte kombinerar 
dessa två arbetssätt ännu mer? Nu har vi dock inte gjort någon vetenskaplig 
undersökning bland alla skolor i Sverige och någon forskning kring detta var svår att 
finna men det verkar som om att de flesta skolor väljer att antingen arbeta utifrån 
ämnesintegrerad undervisning eller så väljer man att enbart arbeta utifrån ett 
traditionellt arbetssätt. Vi har svårt att hitta skolor där man försöker kombinera 
dessa arbetssätt vilket vi då anser vara märkligt med tanke på läroplanens riktlinjer 
och mål. Sedan är också frågan, vad är det skolan ska utbilda eleverna i? Är det att 
vara sociala och träna deras sociala kompetens eller är det att ge dem baskunskaper? 
Det hela slutar ändå med frågan, vad är kunskap?  
 
6.1 Metoddiskussion  
 
Som undersökningsledare bör vi förhålla oss något kritiska till dessa resultat. 
En aspekt vi bör ta hänsyn till är att det inte går att generalisera eller dra någon större 
slutsats utifrån detta resultat. Det går därmed inte att säga att alla elever upplever 
detta arbetssätt som positivt eller att det på något vis skulle främja motivationen. 
Undersökningens urval är för litet för att en sådan slutsats skulle kunna göras. 
Resultatet vi fått fram kan enbart kopplas till de intervjuade som denna 
undersökning avsett att intervjua. Vi hade även kunnat genomföra kompletterande 
observationer för att eventuellt på så vis kunna stärka elevernas uppfattningar. Men 
detta var något vi på grund av tidbrist var tvungna att välja bort. Undersökningen 
kunde också ha varit mer av kvantitativ metod med en mer omfattande 
enkätundersökning, men vi upplevde att det var elevernas egna upplevelser och 
uppfattningar vi hade för avsikt att undersöka och därmed begränsade oss till att 
enbart genomföra intervjuer. Med detta menar vi att vi ansåg att enkätfrågor inte 
skulle ge eleverna samma möjlighet att förklara och ge utförliga svar kring hur de 
tänkte och tyckte kring frågorna. 
 
En annan aspekt vi måste beakta i vår analys är att alla de elever som intervjuades går 
på en skola med en utpräglad ämnesintegrerad profil, vilket mycket väl kan innebära 
att eleverna därmed sökt till skolan för att de redan är positivt inställda till att arbeta 
ämnesintegrerat vilket vi också anser kan ha påverkan på resultatet. Det vill säga att 
elevernas positiva inställning kan ha att göra med att eleverna själva valt arbetssättet.  

6.2 Framtida forskning 
 
Efter att genomfört denna studie anser vi att det hade varit av intresse att exempelvis 
jämföra två skolor med skiljda profiler. Det vill säga en skola med ämnesintegrerad 
profil jämfört med en med mer traditionell profil för att få ett mer fördjupat resultat. 
En sådan undersökning anser vi dock skulle kräva mer omfattande arbete och mer 
tid. En sådan undersökning kunde även utgå från både en kvalitativ och kvantitativ 
ansats. Det hade varit intressant att undersöka de olika skolornas resultat i någon 
form, samt att göra fler jämförande intervjuer.  
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6.3 Pedagogisk relevans 
 
Som vi nämnde i inledningen var en av skribenterna mer positiv till detta arbetssätt 
medan den andra var mer negativt inställd. Då kan man se genom att läsa denna 
uppsats att det gäller att mötas i mitten. Ingen av oss kan säga att ”mitt sätt är bättre 
än den andres”. Vi har nu sett och fått undersöka själva att eleverna behöver lite av 
båda skolorna. De behöver den fria ämnesintegrerade undervisningen på grund av att 
vi dels sett hur mycket ett sådant arbetssätt motiverar eleverna samt dels därför att 
eleverna upplevde att det gav dem förberedelser för arbetslivet och social kompetens.  
 
Den traditionella skolan skulle enligt våra elever leda till mer bas- och 
faktakunskaper samt att den var mer högskoleförberedande. Om man enbart går på 
egna erfarenheter av skolan och de elever vi stött på i våra traditionella skolor kan vi 
dra slutsatsen att de elever vi intervjuade uppfattades som mer mogna än de 
traditionellt skolade eleverna. Vi kan även se av de undersökningar vi har tagit del av 
att trots deras sociala kompetens så är deras ämneskunskaper kanske inte alltid de 
bästa. Därför är det viktigt att man kombinerar dessa arbetssätt eller integrera 
arbetssätten bättre. Istället för att ha en skola som enbart använder sig av 
ämnesintegrering, tematiskt, projektarbete eller katederundervisning så kanske man 
borde integrera alla dessa arbetssätt. Vilket vi tror starkt kan främja eleverna 
skolgång och i deras sökande efter kunskap. Vi anser att för den pedagogiska 
relevansen är det viktigt att vi nu tar till oss de kunskaper vi fått av den undersökning 
vi gjort. Vi behöver beakta det resultat och sedan reflektera över detta.  

6.4 Slutsatser 
 
Vår slutsats är att vi anser att eleverna vi intervjuat tycker att ämnesintegrering och 
projektarbete främjar deras motivation och gör skolarbetet mycket roligare. Att det 
ger eleverna bredare kunskaper så som att träna samarbete (arbete i basgrupper), 
social kompetens och möjligheter att arbeta mer verklighetsbaserat. 
Men att eleverna också till viss del anser att det inte ger dem lika mycket 
faktakunskaper som exempelvis det mer traditionella arbetssättet strävar efter.  
Undersökningen visar också att eleverna anser att arbeta ämnesintegrerat eller i 
projekt inte passar alla elever. Främst är det ett arbetssätt som passar elever som kan 
arbeta under eget ansvar och har förmåga att följa en tidsplan.  
  
Vi skribenter upplever efter den här undersökningen att vi inte direkt kommit fram 
med något nytt eller banbrytande, vilket inte heller var syftet med undersökningen. 
Snarare anser vi att vi däremot fått kännedom om arbetssättets fördelar och 
nackdelar utifrån elevernas egna perspektiv, som vi anser vara viktigt för vår egen del 
som blivande lärare. Det är dock svårt att säga om någon av oss egentligen skulle 
tycka annorlunda nu efter undersökningen än innan, snarare ger det oss kanske bara 
ytterligare en bekräftelse för hur och varför vi tyckte som vi gjorde kring dessa frågor 
innan undersökningen. Vad vi anser om detta arbetssätt grundar sig nog snarare i 
vilken typ av kunskapssyn vi skribenter har. Alltså att vi påverkas i vårt tyckande 
kring ämnesintegrering beroende på vad vi själva anser svaret är på frågan: Vad är 
kunskap? Vad är viktig att eleverna har med sig när de lämnar skolan? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1: Hur tycker du tematiskt arbetssätt påverkat dig och hur du känner för ämnet, 
positivt/negativt/eller neutralt?  
 
2: Vad tycker du om arbetsformen?  
 
3: Upplever du att arbetsformen är varierande? På vilket sätt?  
 
4: Ange för och nackdelar med tematiskt arbetssätt. 
 
5: Hur hittar man motivation till teamarbetet? 
 
6: Påverkar ditt eget inflytande på uppgiften hur kul du tycker att det är att arbeta 
med den? Bättre eller sämre motivation?  
 
7: Känner du att du når ditt mål genom att arbeta på detta sätt? Eller kan du 
uppleva att du inte lär dig det du borde lära dig? 
 
8: Tycker du att lär dig mer/mindre/ eller lika genom att arbeta på detta sätt 
jämfört med traditionell undervisning? 
 
9: Vad spelar läraren för roll i ditt engagemang, motivation och intresse för 
uppgiften?  
 
10: Fungerar handledning/coachning bra? 
 
11: Hur tycker du att det fungerar med planering och arbetande med arbetet? 
Disciplin och tidsplanering? 
 
12: Önskar du att ni hade mer ”traditionell” undervisning? Med traditionellt menar 
vi i stort sett katederundervisning.  
 
13: Tror du detta arbetssätt passar alla? 
 
 


