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Sammanfattning 
 

Jag vill med mitt arbete undersöka om det är negativt eller positivt att arbeta tematiskt, 

ämnesintegrerat sett ur ett lärarperspektiv.En fråga i undersökningen var också om lärarna kan se 

det som positivt för eleverna, om det kan höja deras motivation.  

Detta gjorde jag genom att söka relevant litteratur och läsa om vad olika forskare tänker om saken, 

samt genom att intervjua lärare med erfarenhet av både ämnesintegrerad undervisning och 

ämnesstrukturerad undervisning. Fokus låg på att försöka få fram om det skulle vara gynnsamt för 

de naturvetenskapliga ämnena att integreras och på så sätt höja elevernas intresse och kunskap kring 

dessa ämnen. Jag har själv under mina VFU-perioder varit verksam i undervisningen där de 

naturvetenskapliga ämnena integrerats och på så sätt fått en inblick i och börjat bilda mig en egen 

uppfattning kring mitt sätt hur jag vill  undervisa de naturvetenskapliga ämnena i mitt framtida 

yrkesliv. 
 

Nyckelord: 

Temaarbete, naturkunskap, undervisning, ämnesintegration 

 

Abstract 
 

With this work I want to investigate whether it is negative or positive to work thematically, with 

integrated subjects from a teachers perspective. One of the survey question was whether the 

teachers can see it as positive for the students, and if  it can increase their motivation. 

I did this by searching relevant literature and reading about what different scientists think about the 

matter, and by interviewing teachers with experience in both subject integrated teaching and subject 

structured teaching. The focus was on trying to find out whether it would be beneficial for the 

natural science subjects to integrate and thus increase students' interest and knowledge on these 

subjects. I myself during my internship periods worked in education where science subjects were 

integrated and that gave me an insight into and started to form my own opinion about my way of 

how I want to teach natural science subjects in my future career. 

 

 

Keywords: 

Thematic work, natural science, education, subject integration 
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1.Inledning 

 
1.1 Bakgrund 
 

För att få en helhet och ge allsidiga kunskaper och färdigheter måste skolan ge utlopp för många 

olika mänskliga behov. Att ha en god arbetsmiljö, att uppleva glädje och känna trygghet är viktigt 

för såväl elever som personal. Läroplanen (Lgr11), talar om värdegrunder där man skall respektera 

varje människas värde och respekt för vår miljö samt att den ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. 

Detta är något som jag tycker är viktigt, att få ett lustfyllt lärande med ett tydligt syfte och mål. Om 

vi kan motivera våra elever att lära för livet genom att visa den praktiska och nödvändiga 

betydelsen av kunskap har man nått sitt mål vad gäller lärande till stor del. Jag har valt att fördjupa 

mig i ämnesintegrerad undervisning då jag tycker att det ger läraren utrymme och verktyg att på ett 

bra sätt uppfylla delar av de mål och riktlinjer som finns i läroplanen. 

 

Jag kom i kontakt med detta sätt att arbeta på min partnerskola och där väcktes också intresset för 

detta sätt att undervisa .Det är en F-9 skola som arbetar uteslutande tematiskt och de har den danska 

skolan Bifrost som förbild. Detta att ha ett tema som har sitt ursprung i något som eleverna kan 

relatera till kändes för mig helt rätt. Hela min skolgång funderade jag ofta på varför man läste vissa 

saker. Vissa frågor har jag fått svar på, andra inte. Mig personligen hade det hjälpt om jag vetat 

varför jag läste just aktuellt ämne och vilken nytta jag skulle kunna tänkas ha av det. Motivationen 

hade definitivt varit högre. När man arbetar tematiskt försöker man i möjligaste mån att ha ett tema 

som är aktuellt och intressant för eleverna. Genom att förankra temat i elevernas vardag skapas en 

förståelse för ämnet då det känns aktuellt för dem att ta reda på mer, söka kunskap.  

 

Under min studietid har jag arbetat som vikarie på olika skolor och de har arbetat ämnesspecifikt så 

jag har verkligen haft möjlighet att uppleva och jämföra dessa olika arbetssätt. När man arbetar 

kring ett tema så arbetar man mot ett mål och en tidsgräns som inte bara innefattas av 45 minuters 

lektioner som håller på en termin i taget, Detta att eleverna kan färdigställa sina arbeten inom för 

dem ett överskådligt tidsperspektiv höjer prestationerna då målen blir greppbara. Flera konkreta 

delmål istället för ett betyg i slutet av terminen. Detta stärker än mer min uppfattning om att detta är 

framtidens sätt att bedriva undervisning. Undervisning är ju ett samspel där lärarnas sätt att lära ut, 

deras metodik måste anpassa sig till elevernas verklighet, alltså att bedriva undervisning utifrån ett 

elevperspektiv. 

 
 

1.1.1 Definition av ämnesintegrering och tematiskt arbete 
 

En definition är att ämnesintegrering är ett aktivt arbetssätt i skolan där man berör två eller flera 

ämnen som tydliggörs och som går mot samma mål. Integrera betyder  ju”sammanföra till en 

helhet”. I boken Naturvetenskap som allmänbildning, förklarar Sjöberg (2009) som är professor i 

naturvetenskapens didaktik, integrationsbegreppet på följande sätt; 

 

Att integrera betyder att samordna, blanda, koordinera, sätta i förbindelse… 

Ordet ”integration” innebär alltså att man sätter in fakta, kunskaper och 

processer i ett sammanhang . 

 

Tematisk undervisning – Här sätts det tematiska innehållet i fokus och undervisningen grundar sig i 

att den har en tydlig koppling till vardaglig förståelse av olika företeelser och förhållanden i 

samhället. Det är vanligt att man inte använder sig av traditionella läromedel, utan ofta används 
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olika typer av infomaterial, skönlitterära texter, studiebesök med mera i kunskapssökandet. Detta 

arbetssätt används ofta till ett större område än ämnesintegration och kommer inte att studeras 

ytterligare i detta arbete. 

Enligt Nilsson(1997), definieras tematiskt arbete enligt nedan följande punkter: 

 

1.I undervisningen skall olika ämnen integreras och bilda en helhet, genom att elevernas 

färdigheter tränas i funktionella sammanhang med det tematiska innehållet som 

centrum. 

2. Undervisningens innehåll ska ha en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter. 

3. Undervisningen är oberoende av traditionella läromedel och skönlitteratur har en 

central roll.  

 
1.1.2  Förankring i styrdokumenten 

 

Ur LGR11, 2.2 KUNSKAPER, RIKTLINJER 

 

Läraren ska 

• ta hänsyn till 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  

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,  

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och  

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande 

 

Detta framhåller  läroplanen,(Lgr11) vad gäller NO-ämnena: 

 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv 

och sin omvärld. 

 

 Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 

hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för 

att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

 

Syftet med undervisningen i ämnet biologi är att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska 

sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. 
  

Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som 

energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia 

får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 

 

Syftet med undervisningen i ämnet fysik är att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska 

sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 

 

Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, 

resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad 

och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. 
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Syftet med undervisningen i ämnet kemi är att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska 

sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 

 

 

1.2  Syfte/Frågeställning 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares inställning till ämnesintegration mellan 

naturkunskap och övriga valfria ämnen i grundskolan.  

Vidare kommer arbetet att undersöka om det finns några fördelar kunskapsmässigt och 

inlärningsmässigt för eleverna enligt lärarna och tidigare forskning, med en ökad ämnesintegration 

mellan naturkunskap och valfria ämnen. 

 

Frågeställningar 

 

1. Vilka fördelar ser lärarna med ämnesintegrerad undervisning? 

2. Finns det nackdelar med denna typ undervisning? 

3. Hur anser lärarna att elevernas inställning/motivation är gällande ämnesintegrerad undervisning  

kontra ämnesspecifik undervisning?  

4.Kan man kunskapsmässigt se en skillnad vid ämnesintegrerad undervisning? 

 

1.3 Avgränsning 

 
Detta examensarbetes avgränsning är att arbetet studerar ämnesintegrering ur ett lärarperspektiv och 

hur lärarna tolkar att den kan påverka eleverna och deras inlärning och motivation kontra det 

traditionella ämnesspecifika sättet att undervisa . Arbetet inriktar sig på grundskolan och den 

empiriska undersökningen kommer att innefatta fyra stycken intervjuer med grundskolelärare. 

 

En begränsning är också tiden, jag har valt att begränsa antalet intervjuer och antalet intervjufrågor 

då tiden har varit knapp.Detta har av naturliga själ gett arbetet en avgränsning då detta ämne kan bli 

hur stort som helst om tid finnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Litteraturstudie/Tidigare forskning 
 

Sohlman(2000) översatte boken ”Bifrostskolan och mötet med Leonardo da Vinci”, som beskriver 

hur Bifrostskolan i Danmark bedriver sin undervisning. Denna skola har blivit en förebild för 

många skolor genom sitt revolutionerande sätt att arbeta tematiskt och ämnesövergripande. Skolans 

kännetecken är att arbetsformens utgångspunkt och ledord är begreppet helhet. Skolan arbetar 

utifrån ett begrepp ”kvalitativa lärprocesser”, som definieras enligt fyra delar: 

 

- Upplevelse 

- Dialog 

- Det goda arbetet 

- Insikt i nödvändigheten-den nödvändiga insikten 

 

 

Detta innebär i praktiken att kvaliteten på arbetet står i relation till det sätt man är tillsammans på 

och det innehåll man är tillsammans om. God form och gott innehåll är ledord och delaktighet och 

medbestämmande gör eleverna till aktiva med-och motspelare i undervisningssituationer. Eleverna 

skall genom den kvalitativa lärprocessen  genomgå upplevelse-dialog-det goda arbetet,  som en hel 

process för att uppnå nödvändig insikt. Givetvis ligger läroplanerna som grund för planeringen av 

kursinnehållen. Grundläggande färdigheter i basämnena är viktiga för elever, inte bara i ett 

temainnehåll. (Bifrostskolan och mötet med Leonardo da Vinci 2000) 
 

Nilsson, J, Wagner, U. & Rydstav, E.( 2008)skriver om hur ett tematiskt arbetsätt stimulerar 

begreppsbildningen och ger eleven en bättre helhetssyn på världen och skapar därigenom ett 

sammanhang. De menar också att detta sätt stöder Vygotskijs teorier om den proximala 

utvecklingszonen då det tematiska arbetet ofta mynnar i grupparbeten i någon form där eleverna kan 

lära av varandra. Oftast skiljer sig kunskapsnivån och även kunskapsområden inom en grupp vilket 

då möjliggör denna typ av utveckling.Nilsson et al(2008) menar också att det tematiska arbetssättet 

främjer elevernas metakognitiva förmåga. Genom att skapa ny kunskap som som blir till vardaglig 

sanning synliggör vi deras kunskapsutveckling, de blir själva medvetna om sin egen 

kunskapsutveckling. Vidare menar de att det som driver en ämnesövergripande undervisning är 

strävan att undersöka och förstå det samhälle man lever i. 

 

I en artikel skriver Persson(2011) om synen på ämnesitegrerat arbetssätt. Hon menar att avsikten 

med detta arbetssätt är att ge eleverna en helhetssyn på det naturvetenskapliga innehållet och genom 

detta kunna tillämpa relevanta kunskaper i sina vardagsliv. Hon menar vidare att lärarna använder 

detta sätt att undervisa då de själva finner det vara ett mer stimulerande sätt att arbeta på. 

Persson(2011) anser vidare att detta arbetssätt harmonierar bättre med läroplanen(Lgr11), som 

trycker på att eleverna skall värdera och analysera fakta och begrepp. 

 

Nilsson(2007) anser att skolan förändrats från att skolan tidigare skapade reproducerad kunskap till 

att eleverna idag skall producera kunskap de sedan ska reflektera över och förhålla sig till ur olika 

perspektiv.Slutsatsen Nilsson(2007), drar är att innehållet i det som produceras ska ha tydliga 

kopplingar till deras vardagserfarenheter.Vidare menar Nilsson(2007), att tematisk undervisning 

utmärks av att olika ämnen integreras från delar till en helhet och att detta leder till att olika 

kunskaper då tränas i funktionella sammanhang. Undervisningen har då en tydlig koppling till 

elevernas förståelse av sin vardag och sina vardagserfarenheter. 

 

Vidare anser Nilsson(2007), att undervisningsinnehållet bör styra val av litteratur med tyngdpunkt 

på elevernas utgångspunkt i vardagen. Genom detta kan man uppnå en högre grad av naturlig 

nyfikenhet, intresse och aktivitet från elevernas sida vad gäller engagemang i undervisningen. 
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Genom detta sätt uppnår man enligt Nilsson(2007) en förståelse och inte bara en faktainlärning. När 

eleverna kan komma med egna synpunkter och åsikter kring ett ämne då har förståelse uppnåtts.  

 

Jönsson.K&Nilsson.J(2013), menar att grunden för ett bra och väl fungerande tematiskt, 

ämnesövergripande sätt att arbeta är byggt på ett lärarlag som samarbetar väl. Planering och enighet 

mellan lärarna är väsentligt. Grunden till detta är att man delar samma pedagogiska grundsyn på 

kunskap, undervisning och lärande. Vidare menar de att detta sätt att arbeta utmärks av att läraren 

strävar efter att skapa helheter, sammanhan och kontinuitet.De anser också att detta arbetssätt 

fungerar helt i linje våra styrdokument. 

 

Pramling–Samuelsson & Asplund-Carlsson( 2003),  menar att när vi tidigt får chanser att komma i 

kontakt med de naturvetenskapliga ämnena, redan i förskolan, leder detta till att skapa ett positiv 

förhållande till naturen och de vardagliga fenomenen omkring oss. Detta stimulerar också vår 

inbyggda nyfikenhet och lust till att skapa förståelse för vår vardag.  

 

Harlen(2009) menar att vi lär oss om omvärlden genom att få iaktta, utforska, prova på och 

reflektera över det som finns runt omkring oss. Det är positivt för inlärningen att få göra detta 

tillsammans med andra i grupp och där ges möjlighet att utbyta kunskaper och erfarenheter .  En 

positiv och tidig kontakt med de naturvetenskapliga ämnena formar elevernas fortsatta uppfattning 

om dessa ämnen menar Harlen( 2009). Vidare anser Harlen(2009) att genom ett gediget förråd av 

begrepp inom naturvetenskapen ökar elevernas förmåga att förstå sin omvärld och att det också 

förbereder dem på ett effektivt sätt att fatta beslut och lösa problem i sin egen omvärld. Det 

vetenskapliga arbetssättet inom naturvetenskapen lär eleverna en metod att samla in information, 

pröva ideer och söka förklaringar vilket i förlängningen fostrar eleverna till kritiska beslutsfattare i 

sin vardag. 

 

Tema och ämnesintegrerad undervisning förespråkas med argumenten att om inte världen är 

uppdelad i ämnen så borde inte heller skolan vara det, Carlgren.I(2011).Där menar man  i denna 

debattartikel att en blandning av faktaundervisning är nödvändig för att kunna uppnå förståelse. 

 

Sjöberg (2009) anser att vid integrerad undervisning ska undervisningen gå från delar till en helhet. 

Vidare menar Sjöberg (2009) att de pedagogiska argumenten för att integrera undervisningen, är att 

koppla undervisningen till elevernas verklighet och vardag genom att undervisa i det som är aktuellt 

och relevant för eleverna. Då har integrerad naturvetenskap många fördelar att erbjuda såväl lärare 

som elever. Sjöberg (2009) menar att genom att sätta ut ämnesgränser får vi fel bild av hur 

verkligheten egentligen är, då ämnesgränserna delar upp kunskapen. Sjöberg (2009) skriver vidare 

att de lärare som inte har en stark ämnesidentitet inte kan se de pedagogiska vinsterna med 

integrerad undervisning. Många lärare har inte själva fått integrerad undervisning utan har istället 

behörighet i enstaka ämnen. Lärarna har då inte behörigheten att undervisa i alla de 

naturvetenskapliga ämnena och kan därför inte heller dessa. 

 

En undersökning som Skolverket(2012) genomförde gällande undervisning i naturvetenskap och 

teknik visade att nyckeln till framgång är samarbete och helhet. Engagerade lärare som samarbetar 

bra ger en undervisning av hög kvalitet. Den visar även på att för att undervisningen skall vara 

begriplig måste elverna se sammanhanget. Detta gör att lärarna måste tänka ämnesövergripande 

kring sin undervisning för att på ett bra sätt beskriva våra samhälleliga system. 

 

En annan aspekt på ämnesintegrationens vara eller inte vara menar Sandström(2005), är hur 

styrningen/ledningen på skolorna ser ut. Hon menar att ledare som involverar lärarna i 

beslutsprocessen kring ämnesövergripande arbete skapar ett bättre klimat för denna arbetsform än 

ledare som helt sonika beordrar detta. Detta baserar Sandström(2005) på att detta arbetssätt kräver 
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ett gott samarbete och en öppen atmosfär, alltså väl fungerande arbetslag.Sandström(2005) skriver 

vidare om vikten av att ha eldsjälar i organisationen som välkomnar förändringar inom skolan. 

 

Dysthe (2003) skriver i sin bok angående lärande i sampel med andra om hur viljan att lära är 

beroende på om man ser en mening i det aktuella undervisningsområdet. Dysthe visar på några 

viktiga aspekter inom sociokulturell teori där det bl.a. lyfts fram att mycket av lärandet är 

situationsbundet. Detta innebär att lärandet kan vara olika beroende på i sammanhangen och de 

olika miljöerna där lärandet sker. Enligt Dysthe menar Vygotskij att det ska finnas ett klart syfte 

gällande skolundervisningen och att det ska finnas ett samband mellan skolan och det verkliga livet. 

Vygotskij angav ett perspektiv på kunskapsutveckling som han kallade socialkonstruktivism där 

han anser att omgivningen (samhällsstrukturen) och samspelet mellan andra (människor, 

omgivning, naturen, mm.) är avgörande för individens utveckling och prestation. 

Kunskapsutveckling sker alltså inte enskilt hos individen utan mellan individer i ett samspel.  

 

Det bästa sättet att lära sig menade Dewey var genom praktiska övningar som i möjligaste mån 

frångår ett konstruerat inlärningssätt. Kunskap ska inhämtas så att det liknar det verkliga livet så 

mycket som möjligt. (Lundgren Säljö Liberg 2010). 

 

Dewey ansåg också att kunskap måste ha verklighetsanknytning för att man ska kunna ha nytta av 

den både yrkesmässigt och personligt. Enligt Dewey lär man sig inte mycket om man inte aktivt 

experimenterar med de områden som man söker kunskap om. Dewey såg sin metod som en 

problembaserad metod där eleverna ska tänka själva hur uppgiften ska lösas och pröva själva vilken 

metod som passar bäst, så kallat problembaserat lärande. (Lundgren Säljö Liberg 2010). 

 

Doverborg&Pramling(1988) menar att ett temaarbete som pedagogisk metod skall sträcka sig kring 

ett bestämt område eller fråga. Utgångspunkten för temat skall vara något som är förankrat i 

elevernas tidigare kunskaper och intressen och genom detta kan det bidra till att  eleverna lär sig 

nya saker. 

Doverborg&Pramling(1988) stöder också Deweys teorier om att målet för undervisningen skall 

vara självförverkligande, alltså förståelse  för eleven skall stå i centrum inte enbart 

kunskapen,(ämnet), eleverna skall lära sig i tidig ålder att förstå sin omvärld.Detta menar de kan 

förverkligas genom att eleverna kontinuerligt dokumenterar sina arbeten och på så vis konkretiserar 

de sitt eget lärande. Läroprocessen blir som händelseförlopp tydligt. 

 

3. Metod 

3.1 Beskrivning av undersökningsområde/objekt 
 

Undersökningen grundar sig till en del på en kvalitativ metod med intervjuer av lärare men 

tyngdpunkten ligger i den tidigare forskningen, litterarturstudien av ämnet ämnesintegration och 

tematiskt arbete. 

 

Lärarna som intervjuades har arbetat både ämnesintegrerat och ämnesstrukturerat. I dagsläget 

arbetar tre av dem på en grundskola som arbetar tematiskt och till viss del ämnesintegrerat, dock 

inte fullt ut och den fjärde på en skola som arbetar ämnesintegrerat fullt ut. Målgruppen/området 

sträcker sig till grundskolan. 
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Intervju 

 

När man väljer metod till ett arbete är det viktigt att välja en metod som kan besvara de syften och 

de frågeställningar som finns. Stukat (2005) skriver i sin bok om kvalitativa intervjuer att val av 

metod skall ske i samband med val av teoretiska perspektiv och frågeställningar. Mina syften och 

frågeställningar handlar om lärares syn på ämnesintegrering. Syftena och frågeställningarna är 

öppna i sin karaktär vilket gör att kvalitativa intervjuer är den metod som känns mest relevant för att 

besvara dessa.  

 

Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa 

enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att alla 

intervjuer är utförda sitter med ett omfattande material i vilket man med tur och hårt arbete kan 

finna många intressanta vinklar, åsikter, mönster.  

 

Urval 

 

Mitt val av intervjupersoner har baserats på att det är lärare som idag arbetar 

tematiskt/ämnesintegrerat men tidigare har arbetat ämnesstrukturerat. Tre av lärarna arbetar endast 

delvis ämnesintegrerat medan den fjärde arbetar ämnesintegrerat fullt ut. 

 Mina val har också baserats på deras ämnen. I huvudsak är det Ma/No-lärare samt Sv/So-lärare. 

Tre stycken är Ma/No-lärare och en är Sv/So-lärare. Tre av dem är kvinnor och en man.Samtliga 

lärare har varit yrkesverksamma 7 år eller mer.  

 

Antalet respondenter har också begränsats av att tiden inte funnits att ha för många intervjuer. 

 

3.2 Etiska överväganden 

 

Stukat(2005), menar att forskningsetiken bygger på att forskaren visar respekt och hänsyn för de 

människor som deltar i undersökningen. Genom att följa dessa etiska principer, skapas ett 

förtroende för undersökningen, vilket ökar motivationen för de medverkande att delta konstruktivt. 

 

Principerna kan delas in i fyra stycken kategorier: 

 

- Informationskravet där: 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte”. 

 

- Samtyckeskravet där: 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

 

- Konfidentialitetskravet där: 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

 

- Nyttjandekravet där: 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”  

 

 

3.3 Genomförande 

 

Jag tog kontakt med berörda lärare via mail eller genom personlig kontakt. Vid dessa samtal 

informerade jag om syftet med intervjun och att ungefärlig tidsåtgång skulle vara ca 15-30 minuter. 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive skolor förutom en intervju där det geografiska 
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avståndet och det faktum att våra scheman inte passade oss i tid gjorde att jag mailade frågorna och 

fick utförliga svar via mail.  

 

Innan intervjuerna informerade jag om de forskningsetiska principerna enligt Stukat (2005), och då 

alla var införstådda med betydelsen av dessa så genomfördes intervjun. Genom dessa samtal 

uppfylldes de etiska kraven som redovisas i punkt 3.2. 

 

Respondenterna fick frågorna  att läsa några minuter innan själva intervjun. Jag förde anteckningar 

under intervjun och efter att jag renskrivit och sammanfattat svaren fick de läsa och godkänna 

respektive underlag. 

 

 

3.4 Reliabilitet/Validitet 
 

Den empiriska delen av detta examensarbete baseras på fyra intervjuer av lärare där frågorna och 

dess svar baseras på respondenternas individuella erfarenhet. Frågorna var inte av tydlig öppen 

karaktär utan styrda till att földfrågor inte gavs. Tillförlitligheten till dessa intervjuer får tillskrivas 

intervjuarens anteckningsförmåga då jag inte spelade in intervjuerna. Tanken med intervjuerna var 

inte att finna nytt revolutionerande forskningmaterial utan att se om verkligheten överensstämde 

med forskarnas teorier och slutsatser vad gäller ämnesintegrering. Då intervjufrågorna varit 

desamma tänker jag att validiteten är god. 

 

Vad gäller litteraturdelens val av litteratur så är den valda delar kurslitteratur från olika kurser under 

min lärarutbildning och min därtillhörande praktik. 

 

4 Resultat 
 

4.1  Lärarnas inställning 

 

Samtliga lärare som deltog i intervjuerna hade en positiv inställning till ämnesintegrerad 

undervisning. L1, L3 och L4 förklarar sin positiva inställning med vikten av att ge eleverna 

en helhetssyn i sin utbildning, att ämnena sammankopplas med något ur elevernas vardag. L2 och 

L4 säger att ett ämnesintegrerat arbetssätt behövs för att motivera eleverna samt att göra vissa av de 

ämnen som upplevs som svåra intressanta. L2 berättar hur ett samarbete kan göra så att 

ämneslärarna får en bättre förståelse för varandra beroende av ämnena i sin undervisning, en 

förståelse som sedan underlättar ett ämnesintegrerat arbete. 

 

Elevers olika erfarenheter, olika förförståelse när de kommer till skolan, kan då integreras i 

diskussioner eleverna emellan och bidra till ökat lärande. Flera av lärarna anser att för att kunna få 

förståelse för helhetsbilden gällande mer komplicerade frågor som t.ex. klimatfrågan eller 

fotosyntesen krävs att olika ämnen och kunskaper integreras. Lärarnas syn på integration skiljer sig 

lite såtillvida att de har olika grader av ämnesövergripande arbete beroende på temaämnet som är 

just då. Jag noterar dock att det var flera som nämnde integration mellan naturvetenskap och 

samhällsvetenskap. Detta kunde hänga samman med att bägge dessa ämnen kräver ett 

förhållningssätt till sin omvärld där integration mellan olika ämnen behövs för att man ska skapa en 

helhetsbild. Alla lärarna var överens om att integration främjar elevernas lärande, oavsett vilken 

form de pratade om, alltså svaret på en av intervjufrågan vad gäller fördelarna med detta arbetssätt 

är ju klart att lärandet blir bättre. 
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Tre av lärarna nämnde kopplingen mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Dessa två 

aspekter av vår vardag är sammanlänkad på många sätt. Samhällsvetenskapen beskriver produkter 

av människans utveckling, medan naturvetenskapen beskriver naturen som den är och hur den 

påverkas. Ett problem som är gemensamt för de två vetenskaperna är till exempel miljöförstöring 

och kan bara lösas genom samarbete mellan de två. Natur, teknik och samhälle måste verka 

tillsammans för att kunna lösa problem av den här sorten. Detta kopplade flera av lärarna till 

begreppet ”Hållbar utveckling” som mer och mer finns i våra kursplaner. Det handlar om att ge 

eleverna en förståelse för våra samhällsstrukturer och system med ett framtidsperspektiv. 

 

 

Ett perspektiv som framkom var att ämnet naturkunskap ses som en blandning mellan biologi, fysik 

och kemi, det har alltså inte status som ett ämne utan flera delar. Detta kan leda till att skolor 

anställer lärare som inte har behörighet i samtliga NO-ämnen utan kanske bara i ett vilket då 

resulterar i att komplexa frågor som kräver flera infallsvinklar ur respektive NO-ämne inte tas upp 

och diskuteras med ett helhetsperspektiv sett ur samtliga NO-ämnen. Ett exempel på detta kunde 

vara då man tar upp till exempel vattnets kretslopp där man enkelt kan integrera samtliga NO-

ämnen. 

 

En nackdel med detta arbetssätt tyckte egentligen ingen av lärarna att det fanns förutom det faktum 

att det kräver mycket tid och planering, alltså mer jobb för lärarna, ingen direkt nackdel för 

eleverna. 

 

Två av lärarna hade lång erfarenhet av naturkunskapsundervisning, och arbetar kontinuerligt på ett 

tematiskt, till viss del integrerat synsätt. Dessa lärare styrkte Nilssons(2007), syn på att planeringen 

för ett integrerat arbetssätt är tidskrävande.De använder inte läromedel, eftersom de vill ge en 

helhetssyn och sammanhang i undervisningen, vilket är svårt om undervisningen utgår från böcker 

där allt är indelat och upphackat i kapitel. De nämner också att det är svårt att komma åt elevernas 

vardagsföreställningar om man utgår enbart från böcker, eftersom alla svar finns där och det ges lite 

om inget utrymme till egna reflektioner och diskussioner kring aktuella ämnen.  

Läromedel är naturligtvis väldigt användbara, de kan med fördel användas som faktaverk och 

referens för eleverna i olika sammanhang. De kan även innehålla användbara övningar och 

frågeställningar. Det lärarna förespråkar är att man använder läromedlen kritiskt och sparsamt för 

att uppnå en så anpassad och omväxlande undervisning som möjligt. 

Detta menade samtliga lärare var en fördel för elevernas intresse och motivation när integrering 

sker, man kan lättare fånga elevernas intresse genom att skapa intressanta helheter i undervisningen 

som ger eleverna exempel på nyttan av det de läser. 

Den av lärarna som arbetade ämnesintegrerat fullt ut menade att när man kommit till insikt i det 

ämnesintegrearde sättet att arbeta med att utforma ”kurser” inom aktuella teman så underlättades 

arbetet betydligt. Planeringen blev enklare genom att alla lärare i de fem kärnämnena samarbetade 

så gjordes undervisningsmaterialet gemensamt. Upplägget var att man höll lektioner i ett 

kärnämne/vecka vilket gjorde att man undervisade samma upplägg i fem veckor för att sedan byta 

till nästa kurs. Detta underlättade både för lärare och elever då alla visste vilket ämne som gällde 

respektive vecka och eleverna hade tid att slutföra uppgifter inom ämnet utan att behöva avbryta för 

något annat. Denna lärare menade att detta arbetssätt minskade stressen både för lärare och elever 

samt att nivån på kunskaperna höjdes. 

4.2 Forskarnas syn och inställning 

 

Jan Nilsson(2007) skriver om tvärvetenskapliga projekt som förenas av ett huvudtema. I 

huvudtemat ingår olika ämnen, som bör vara förankrade i elevernas vardag och deras konkreta 

verklighet. Tematisk undervisning använder ofta skönlitteratur som kunskapskälla och där bör man 
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välja något relevant till sina elever. Författaren menar att litteraturen måste fånga läsaren för att få 

ett genomslag. Att bara läsa och därefter reproducera material (lära in om ett ämne och sedan skriva 

av citat) ger enligt honom, eleverna en bara ytlig kunskap. 

  

Tematisk undervisning som integrerar fler ämnen leder enligt Nilsson(2007), till att undervisningen 

blir oberoende av traditionella läromedel och att detta är en central del i det kunskapssökande 

arbetet. Eleverna får då söka och skapa kunskap, inte reproducera den. Ett vanligt problem med 

tematisk undervisning enligt Nilsson(2007), är att den av många lärare upplevs som tidskrävande 

och flummigt. Många har svårt att finna ett tema som får relevant innehåll enligt läroplanerna och 

som också kan sträcka sig över ämnesgränserna. Ofta blir temaämnet ett så kallat 

skolämnesorienterat ämne (t.ex.Vikingatiden, Afrika) istället för att välja ett ämne som utgår från 

elevernas kunskapsområden som relaterar till deras vardag och närmiljö. Traditionen får helt enkelt 

ta överhanden i val av ämne. Nilsson(2007), menar att om valda skönlitterära texter beskriver och 

berör de ämnen som just då finns med i kursplanen så upplevs inte litteraturen som reproducerande 

kunskap utan eleverna kan enklare relatera till texten och de fakta som beskrivs.  

 

Sohlman(2000) beskriver utförligt hur man kan gå tillväga för att bli inspirerad till att finna aktuella 

teman som man kan koppla till läroplanens syften och mål. Undervisningen skall genomsyras av att 

visa den praktiska nyttan av de nya kunskaperna. Bifrostskolans sätt att arbeta tar avstamp i det 

aktuella temat och med god förankring i läroplanerna. 

 

Traditionellt har skolan fokuserat på naturvetenskapen som produkt, undervisningen har präglats av 

ämnenas strukturer och begrepp. Ett färdigt koncept som innehåller lagar, teorier och definitioner 

skulle läras in enligt Sjöberg (2009). Idag skall undervisningen enligt kursplaner fokusera på hållbar 

utveckling, d.v.s. sammanhang, miljö och konsekvenstänkande. Hållbar utveckling är ett begrepp 

som kommit till i läroplanerna, och blivit allt mer framträdande under 2000-talet. Förutom att det 

har en framträdande position i naturkunskapsämnet, är det ett perspektiv som skall prägla all 

undervisning. 

 

 ”Generellt kan man emellertid säga att det handlar om en helhetssyn på människors och 

samhällens behov, förutsättningar och problem. Den bärande principen är att ekonomiska, sociala, 

och miljömässiga förhållanden och processer ingår i ett komplext samspel.” (Sjöberg, 2009). 

  

Perspektivet hållbar utveckling kan med fördel användas för att integrera både ämnen och delar 

inom naturkunskapsämnet. Hållbar utveckling utgör en integration av både naturvetenskapliga och 

samhällsvetenskapliga ämnen och miljöfrågorna ingår där som en naturlig del menar Sjöberg(2009). 

Sjöbergs(2009) syn på lärande är ett exempel på konstruktivism där han menar att lärande och 

kunskap blir till genom aktiva processer, de konstrueras. 

 

Naturvetenskapen har enligt Sjöberg(2009) fyra aspekter i samhället. Ett är ekonomiargumentet, där 

naturvetenskapen är grunden till ekonomisk och teknisk utveckling. Det andra är nyttoargumentet 

som talar om vikten av att klara av vardagen i det moderna samhället, men även att lösa de problem 

som ofta följer den nya tiden på olika sätt, exempelvis miljöfrågor. Det tredje är 

demokratiargumentet som mynnar ut i att vi har ett ansvar att skapa kritiskt granskande, 

ansvarsfulla medborgare som är aktiva i samhällsfrågor.Den fjärde aspekten är kulturargumentet 

som Sjöberg(2009) anser är grunden till vår västerländska kultur. Deesa fyra argument ger en klar 

bild av att man behöver integrera över ämnesgränserna för att uppnå en förståelse och därigenom 

öka intresset för naturvetenskapen hos eleverna. 
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4.3 Sammanfattning av resultat 

 

Flertalet lärare anser att det är lättare att arbeta ämnesintegrerat när man arbetar i arbetslag eftersom 

det är enklare att planera och hitta tid för samtal och planering. Ett problem kan dock vara att 

ämneslärarna växlar mellan olika arbetslag vilket inte ger någon kontinuitet. Minoriteten av lärarna 

säger sig se organisatoriska svårigheter med att arbeta ämnesintegrerat. Det mesta handlar då om 

enskilda lärares förhållningssätt gentemot detta sätt att arbeta De flesta lärarna tycker att 

kommunikationen mellan ämneslärarna och de olika arbetslagen fungerar bra gällande 

ämnesintegrering. Av de lärare som samverkar så anser tre fjärdedelar att kommunikationen mellan 

lärare och ledning fungerar bra gällande ämnesintegrering. 

Alla lärare har den uppfattningen att ett ämnesövergripande sätt att arbeta gynnar de flesta elever. 

Enskilda elever känner att de behöver mer av den styrning som den traditionella 

katederundervisningen ger.  

Vad gäller perspektivet hållbar utveckling så ansåg lärarna att integrerad undervisning var 

avgörande för förståelsen kring begreppet. Angående perspektivet hållbart lärande så ansåg lärarna 

att när kunskaperna sattes i ett sammanhang  och eleverna såg nyttan av kunskaperna så höjdes 

motivationen och intresset. 

 

Resultaten av intervjuerna visar då ganska tydligt att uppfattningen de forskare jag refererat till 

tydligt visar att kopplingen till elevernas vardag och lärarnas förmåga att samarbeta har en stor del i 

om detta arbetssätt uppfattas som lyckat eller inte. 

 

5 Diskussion 
 

Samtliga lärare som deltog i undersökningen hade en positiv inställning till ämnesintegrering och 

ämnesövergripande arbetssätt. 

Flera lärare uppmärksammade vikten av att ge eleverna en helhetsbild i utbildningen. Jag tror dessa 

lärare är helt rätt ute. Genom att visa på användningen av de ämnen man undervisar i tror jag att 

man bättre kan väcka elevernas intresse för ämnet. Detta ställer krav också på de lärare som 

undervisar att ha god kunskap i samtliga ämnen. Sjöberg(2009) menar också att det räcker inte bara 

med ämneskunskap utan det krävs ett engagemang och ett intresse från pedagogens sida för att 

kunna stimulera eleverna så att undervisningen får mening. Det resonemanget stöds också av 

Skolverket(2013), som menar att engagerade lärare är ett måste med detta arbetssätt. Detta har jag 

också sett på min VFU, där de arbetslag som har sina ”eldsjälar” får med sig eleverna på ett bra sätt 

genom att själva vara engagerade och intresserade.Även Skolverket(2012) stöder de resultat som 

gäller engagemanget och intresset hos de lärare som arbetar på detta sätt. 

 

Detta i motsats till det traditionella sättet med faktarutor och instuderingsfrågor som då medför att 

eleverna läser inte faktarutan, de söker svaren till frågorna vilket i förlängningen inte ger hållbar 

kunskap. Nilsson(2007) menar att undervisningsinnehållet bör styra val av litteratur med 

tyngdpunkt på elevernas utgångspunkt i vardagen. Detta styrker än mer min syn på att koppla 

undervisningslitteratur till relavanta ämnen som känns aktuella för eleverna. Genom detta kan man 

uppnå en högre grad av naturlig nyfikenhet, intresse och aktivitet från elevernas sida vad gäller 

engagemang i undervisningen. Nilsson(2007) styrker detta att det leder till en förståelse och inte 

bara en faktainlärning. När eleverna kan komma med egna synpunkter och åsikter kring ett ämne då 

har förståelse uppnåtts. Skola och samhälle(2011) understryker vikten av att underbygga den 

tematiska undervisningen med fakta, och där kan jag bara hålla med. Viss mängd av fakta krävs 

innan förståelse för en helhet kan uppnås. 

 

När förståelse uppnåtts, först då kan man diskutera kring ett ämne och ta del av diskussioner och 

dialoger som ständigt pågår i vårt föränderliga samhälle. 
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Sjöberg(2009) skriver om de fyra aspekterna av naturvetenskapen, och en del av dessa är just en del 

av målen och syften i våra läroplaner, vi skall i skolans värld fostra kritiskt granskande, 

demokratiska medborgare. För att man kritiskt skall granska information som berör vår världsbild 

och livsåskådning krävs det att man besitter en bred och god kunskapsgrund i just naturvetenskapen 

då den berör så många av våra vardagliga händelser.Etiska ställningstaganden ställs vi ofta inför 

och utan rätt kunskap hur skall man då ställa sig?  

 

Detta framhåller även läroplanen,(Lgr11) vad gäller NO-ämnena. Kunskaperna i NO-ämnena har en 

stor betydelse i elevernas vardag och de genomsyrar hela vårt sätt att leva. Utan naturvetenskapen 

skulle våra samhällen inte ha utvecklats till det där vi är idag. För att synliggöra detta på bästa sätt 

för våra elever, att få dem att inse att naturvetenskapen är viktig även till vardags tror jag och så 

även en del forskare,  att vi behöver visa på en helhet i vår undervisning. Ett verktyg i detta arbete 

är att ämnesintegrera. 

 

Det sociokulturella perspektivet bygger i stort på Vygotskijs idéer och innebär att elevens 

kunskaper och lärande växer fram genom samarbete i en kontext, till exempel ett tema. Det är en 

form av mänsklig kommunikation ”genom vilken lärande och utveckling äger rum. Kommunikation 

är länken mellan det inre tänkandet och det yttre (interaktion). Genom grupparbeten och 

gemensamma diskussioner i klassen så uppnår man ett lärande i samspel med varandra, den 

proximala utvecklingszonen. Detta stärker också min och de intervjuade lärarnas uppfattning om att 

det tematiska , ämnesövergripande arbetssättet är rätt väg att gå.  

 

Både det sociokulturella och det konstruktivistiska perspektivet tar hänsyn till 

vardagsföreställningar. Konstruktivismen utgår från att elevens vardagsföreställningar blir 

utmanade när nya teorier och ny kunskap införlivas med den gamla. Alla elever har olika 

erfarenheter och förförståelse, inlärningen blir således individuell och eleven själv utvecklar nya 

former av förståelse.  

 

Ett exempel på detta är under en lektion i biologi där ämnet genetik/genteknik avhandlades. 

Eleverna kunde inte riktigt förstå var för man läste detta och vad de skulle ha för framtida nytta av 

desa ämnen. Jag inledde då en diskussion med eleverna genom att ställa frågan om någon av dem 

ätit GMO-mat. Det hade ingen. När jag utvecklade diskussionen genom att tala om växtförädling, 

genmanipulerade grödor,  jag tog upp rasen nöt Belgian Blue som exempel, varför togs den fram, 

mådde den bra m.m. Helt plötsligt började det komma funderingar kring etiska ställningstaganden, 

hälsa kontra ekonomi. Ämnet fosterdiagnostik kom fram, rätt eller fel? När eleverna insåg att för att 

kunna ta ställning i svåra frågor så behöver man veta mer, då var diskussionen i full gång. Frågor 

ställdes och besvarades, denna lektion stärkte mig än mer i min uppfattning om att när man 

integrerar fler ämnen som här, SO och NO, kring ämnen som berör då höjs motivationen betydligt. 

Denna diskussion synliggjorde för eleverna den komplexa samhällsstruktur vi lever i som kräver att 

vi tar ställning, granskar kritiskt som till exempel genetikens faror eller möjligheter, miljöfrågor 

samt mycket mer. 

 

Lgr 11 talar om att:  

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i 

planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 

 

Dessa mål ovan anser jag att man enklare uppfyller genom att integrera undervisningen över 

ämnesgränserna. Genom att belysa dessa större frågor i aktuella sammanhang fostrar vi tänkande, 

kritiskt granskande, demokratiska medborgare. 
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Genom att göra eleverna delaktiga i sin undervisning som att till exempel få vara med och 

bestämma ett tema i skolan så kan man också uppfylla läroplanens riktlinjer om elevers delaktighet. 

Man kan utgå från att det tema som väljs av eleverna befinner sig i deras intresseområde och redan 

där  höjs motivationen per automatik då intresse finns. 

 

Ett annat exempel på att om eleverna kan relatera till sin verklighet så höjs motivationen är när jag 

på min Vfu-plats fick möjlighet att samarbeta med SO-läraren. Eleverna hade avsnitt om ekonomi 

och vad det kan bli för konsekvenser om  man inte har kunskap om hur saker och ting fungerar till 

exempel SMS-lån. Jag hade då matematik och detta var ett lysande tillfälle att visa eleverna den 

praktiska nyttan med matematik. Avsnittet vi avhandlade då var procent och procentenheter. Det 

var inte många elever till en början som kunde räkna hur mycket det egentligen kostar att låna dessa 

kortsiktiga lån men varefter de räknade och började få en förståelse så höjdes motivationen 

betydligt. Detta bekräftar både Nilssons(2007) och Sjöbergs(2009), teorier om vikten av att använda 

material som relaterar till elevernas vardag för att nå en djupare förståelse och ett sammanhang. 

 

Deweys syn på att konkreta handlingar vars inlärningsprocess bygger på aktivitet dvs. learning by 

doing, styrker också detta sätt att arbeta då aktiviteten direkt är kopplad till något eleverna kan 

relatera till. Detta synsätt styrker också tanken att laborationer som konkret visar teorin höjer 

motivationen och stärker förståelsen.Detta menade en av lärarna som talade om ett tillfälle då 

begreppet densitet avhandlades. Först när laborationen genomfördes där eleverna fick väga och 

mäta olika material kunde läraren se att många elever fick en bättre insikt i begreppet och vad det i 

praktiken kan användas till.Även Harlen(2009) menar att detta att praktiskt få utforska begrepp ger 

en bättre förståelse i förlängningen. 

 

För flertalet elever anser de tillfrågade lärarna att ämnesintegration  kan vara till stor nytta för 

förståelsen framförallt i naturkunskapen då den ligger till grund för många ämnen och dessutom är 

ständigt närvarande i vår vardag. Ämnesintegration kommer att ge en större förståelse för helheten, 

vilket också Sjöberg(2009) poängterar. Sjöberg(2009) anser vidare att skolan skall kunna förmedla 

en helhetssyn och då bör ämnesgränserna inte vara allt för uppdelade. Detta menar även tillfrågade 

lärare är en fördel när man förmedlar kunskap. Om gränserna är för uppdelade kan det lätt bli en 

splittring av den helhetssyn som skolan bör förmedla. Många elever i dagens skola ifrågasätter ofta 

nyttan med ett ämne och kan man då sätta ihop ett arbetsmaterial som berör kan man få med sig fler 

elever i undervisningen, även de som inte är alltför studiemotiverade. Om man kan lägga upp 

undervisningen som kurser/projekt så finns ju möjligheten att anpassa materialet till samtliga elever 

vilket ju också är en stor fördel för eleverna. Med detta kan man ju också uppnå en ökad 

kunskapsnivå för alla elever, inte bara de starka vilket ju är ett mål. 

 

Lärarna beskriver och ger exempel på hur man vidare kan använda den information man kan få från 

eleven till att planera den fortsatta undervisningen. Informationen kan också användas till 

utvärdering för att kunna se elevens kunskapsutveckling. Detta kan bli ett konkret material för att 

underlätta dokumentation för att visa elevens kunskapsutveckling i de olika kursplanerna (Lgr 11). 

Genom att eleverna blir medvetna om sin egen utveckling, metakognition, och därefter också får 

möjlighet att dokumentera, så synliggörs detta och blir tydligare för eleven. I dessa metakognitiva 

dialoger får eleven möjlighet till reflektion menar Pramling–Samuelsson & Asplund-Carlsson( 

2003). Detta att eleverna själva blir medvetna om sitt lärande ser de tillfrågade lärarna som en klar 

fördel och en motivationshöjare för många elever, dock inte alla. 

Jag anser att lärarrollen mer och mer frångår den traditionella förmedlingspedagogiken till att sakta 

övergå till att handleda, motivera och inspirera elever. 

Jag tror också på att arbeta tematiskt, ämnesintegrerat då det ger eleverna ett naturligt mål och syfte 

för att uppnå resultat. Detta tror jag även är ett led i att öka intresset för de naturvetenskapliga 

ämnena då de oftast upplevs som jobbiga och svåra. Om man på ett intressant sätt för eleverna kan 
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få dem att inse att naturvetenskapen är just en naturlig del av vår vardag på olika sätt så kommer 

förståelsen och därmed intresset för dessa ämnen att öka. Metoden att arbeta ämnesintegrerat med 

NO-ämnena i kombination med vissa övriga för uppgiften passande ämnen tror jag är ett effektivt 

sätt att just öka intresse och kunskap kring naturvetenskapen. 

 

 

 

M.Goldmann (personlig kommunikation, 18 februari, 2013), beskriver under sin föreläsning hur de 

bedriver undervisningen på Lorensbergaskolan i Ludvika kommun. Skolan arbetar ämnesintegrerat 

fullt ut, schemat är lagt så att de fem kärnämnena har en vecka vardera, alltså rullande fem-veckors 

schema. Detta gör att man frigör fler resurser som då finns att tillgå i klassrummet så att man 

enklare kan fånga upp de elever som har svårt att arbeta under friare former. Hon beskriver vidare 

att kunskapsnivån höjs, stressen minskar både för lärare och elever då alla elever får chansen att 

slutföra arbetat och inte ständigt bli avbrutna för att ändra fokus till ett annat ämne. 

 

Utifrån de intervjuer jag gjort, den littertur jag läst och egna observationer jag gjort under mina 

praktikperioder så kan jag dra den slutsatsen att ämnesintegrerad undervisning på många sätt 

främjer både elever och lärare både vad gäller lärande, planering och motivation. Om man har ett 

gott samarbete inom lärarlaget, alla inblandade är positivt inställda till detta arbetssätt så anser jag 

att man har mycket att vinna vad gäller hållbart lärande och en höjning av både intresse och 

motivation kring de naturvetenskapliga ämnena genom att arbeta på detta sätt. 
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