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Detta arbete syftar till att kartlägga vad lärare i grundskolans senare del, årskurs 
6-9, och gymnasiet i Västerås stad anser om ämnesintegration. Den metod som 
användes var en enkätundersökning som riktade sig till samtliga lärare i 
populationen. Genom att statistiskt undersöka de inkomna svaren har ett antal 
resultat hittats. De flesta lärare är positiva till ämnesintegration. De skulle också 
vilja arbeta mer ämnesintegrerat. Lärarna håller med om de fördelar, nackdelar 
och hinder som enkäten tar upp. Kvinnor är mer positiva än män till 
ämnesintegration, yngre och mindre erfarna lärare är mer positiva än äldre och 
mer erfarna lärare. De lärare som arbetar på friskola är mer positiva än de som 
arbetar på kommunal skola. Variationen är stor kring hur och i vilken 
utsträckning lärarna arbetar ämnesintegrerat. 
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1 Inledning 

I grundskolans (Skolverket, 2011b) [LGR11] och gymnasiets (Skolverket, 2011a) [GY11] 
läroplaner i kapitlet om kunskaper står att läsa att: ”Läraren ska organisera och 
genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.” (GY11 
s.10-11, 2011). Detta innebär att ämnesövergripande arbetssätt ska finnas tillgängligt 
för eleverna i grundskolan. Men hur ser lärare på att arbeta ämnesövergripande eller 
ämnesintegrerat? Vilka fördelar för eleverna ser de och vilka nackdelar? Vad är 
fördelarna respektive nackdelarna med ämnesintegration ur ett lärarperspektiv? 
Möjliggör läroplanen ett ämnesintegrerat arbetssätt? Vet lärare vad ämnesintegration 
innebär? Detta är frågor som intresserar mig och jag hoppas i denna studie få svar på 
några av dessa frågor. 
 
Ämnesintegrerad undervisning är något som intresserar mig. Jag ser flera tänkbara 
fördelar med ett sådant arbetssätt. För mig är allmänbildning något viktigt, att ha 
breda kunskaper inom många olika områden är värdefullt och jag menar att 
ämnesintegration bidrar till det. Att sedan se sammanhang och kopplingar mellan 
olika områden är också viktigt. Jag tror att ämnesintegration kan bidra till att elever 
lättare kan förstå samband mellan olika ämnen och också se helheten bättre. Vidare 
menar jag att ämnesintegration kan göra att eleverna kan se att skolans kunskaper har 
användning i verkligheten. Verklighetsförankringen, som många elever tycker sig 
sakna, kan bli tydligare med ämnesintegration. Jag tror att ämnesintegration kan öka 
elevers motivation att lära sig och jag tror också att det kan bidra till bättre skolresultat.  
 
För lärarens vidkommande tror jag den främsta fördelen är att det kollegiala 
samarbetet ökar. Lärare kan lära sig mer av varandra och lärares motivation i yrket 
kan öka. Dessutom blir sambedömning ett naturligt inslag, vilket kan ha många 
fördelar som gynnar både elever och lärare. 
 
Vissa ämnen kanske gynnas extra mycket av ett ämnesintegrerat arbetssätt, men jag 
tror dock att de flesta ämnen kan användas i ett sådant arbetssätt. Mina ämnen, 
matematik och fysik, är två ämnen som passar utmärkt för ämnesintegration dels med 
varandra och dels med andra ämnen. Fysik har en tradition att ämnesintegreras med 
biologi, kemi och teknik. Matematik är ett sådant ämne som både är ett ämne i sig men 
också ett redskap eller verktyg i många andra ämnen. Naturvetenskap och ekonomi är 
två discipliner som inte klarar sig utan matematiken. Att undervisa i hållbar utveckling 
är också något som jag tror gynnas av ämnesintegration. En hållbar utveckling 
behandlar ekologisk, ekonomisk och sociokulturell rättvisa och det är väldigt svårt att 
få några helhetsperspektiv på det utan att integrera flera ämnen.  
 
Nackdelarna med ämnesintegrerad undervisning som jag ser det är huvudsakligen 
beroende av organisatoriska faktorer. Skolan är uppbyggd för att organiseras i ämnen. 
Timplaner och scheman är ämnesspecifika, kunskapsmålen är ämnesspecifika och det 
krävs organisatoriska förändringar, som kan vara praktiskt svåra Vidare kan 
tidsåtgången vara ett problem då planeringen av ämnesintegrerad undervisning kan ta 
mer tid och även sambedömning kan ta mer tid än normalt. 



2 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Jag har under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vikariat träffat på både skolor 
och enskilda lärare som arbetat ämnesintegrerat, men min erfarenhet tyder på att det 
är fler lärare som är positiva till arbetssättet än de som faktiskt arbetar med det i 
praktiken. Men hur ser det egentligen ut? Studier undersöker ofta hur enskilda lärare 
eller skolor arbetar ämnesintegrerat men då är ofta frågorna ställda till ett fåtal lärare 
som arbetar med det. Jag saknar en helhetsbild. Hur ser lärare på ämnesintegration? 
Genom att titta på den generella synen på arbetssättet kan förhoppningsvis andra 
slutsatser dras. Slutsatser som på ett annat sätt kan bidra till en positiv skol- och 
undervisningsutveckling. Detta leder mig till studiens syfte.  
 
Syftet med föreliggande studie är att kartlägga vad lärare i grundskolans senare del 
(årskurs 6-9) och gymnasiet i Västerås stad anser om ämnesintegration. 

1.2 Frågeställningar 

Denna studies forskningsfrågor är: 
 

• Vad anser lärare, i årskurs 6-9 och gymnasiet, om för- och nackdelarna med 
ämnesintegrerad undervisning?  

• Vilka lärare är mest positiva till ämnesintegrerad undervisning?  
• Hur, och i vilken utsträckning, arbetar lärare ämnesintegrerat? 
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2 Ämnesintegration – en bakgrund 

I detta avsnitt ämnar jag beskriva hur tidigare forskning ser på begreppet 
ämnesintegration. Jag kommer att redogöra för min definition av begreppet och 
skillnader och likheter med andra begrepp. I övrigt ska jag göra en historisk 
tillbakablick och redogöra för för- och nackdelar med ämnesintegration. Dessutom 
kommer jag redogöra för hur ämnesintegration kan kategoriseras.  

2.1 Begreppet ämnesintegration och andra närliggande 
begrepp 

Begreppet ämnesintegration är ett svårdefinierat begrepp som kan ha många 
betydelser. Förvirringen kring detta begrepp är inget nytt, redan Arfwedson (1989) 
skrev om detta. Ett av problemen är att det finns många närliggande begrepp som har 
en snarlik betydelse. Sådana begrepp är till exempel ämnesövergripande, 
ämnesöverskridande, ämnessamverkan, tvär-vetenskaplig, och tematisk 
undervisning. I detta avsnitt ska jag försöka redogöra för skillnaderna mellan dessa 
begrepp, visa hur ämnesintegration kan definieras och slutligen hur jag valt att 
definiera begreppet. 

Om jag börjar med ordet ämnesövergripande, som är ordet som läroplanerna 
använder (Skolverket, 2011) se inledningen, betyder ordet övergripande enligt 
Nationalencyklopedin något ”som täcker ett större område eller många områden”. 
Vilket då innebär att ämnesövergripande arbetssätt kan tolkas som att arbeta med ett 
större område som täcker in många, eller åtminstone flera, skolämnen. Den tolkningen 
håller till exempel Carlsson och Udd (2007) med om. En delvis annan tolkning av 
begreppet ämnesövergripande gör Sandström (2005) som när hon pratar om 
ämnesövergripande kunskapsområden menar kunskapsområden som ligger utanför 
de specifika skolämnena, som hållbar utveckling eller sex- och samlevnad. Ämnes-
överskridande har med verbet överskrida att göra som enligt National-encyklopedin 
betyder att flytta sig över en gräns, det vill säga när undervisningen sträcker sig över 
det aktuella skolämnets gräns och in på andra territorier. Ämnessamverkan är ett 
annat relaterat och liknande begrepp. Samverka betyder enligt Nationalencyklopedin 
att ”gemensamt handla för visst syfte”. Alltså om det finns ett speciellt syfte kan 
ämnessamverkan ske mellan olika lärare och skolämnen. Syftet kan förstås vara 
mycket men kanske framförallt att elever ska lära sig något bättre. 

Nilsson (2007) skriver om tematisk undervisning: 

Tematisk undervisning utmärks bland annat av att olika ämnen integreras till en enhet, att olika 
färdigheter, som att läsa och skriva, övas i funktionella sammanhang och att det tematiska 
innehållet sätts i centrum. Tematisk undervisning utmärks också av att innehållet i 
undervisningen har en tydlig koppling till elevernas vardagserfarenheter och vardagliga förståelse 
av olika samhälleliga förhållanden och företeelser. (s. 15) 

 
Detta är alltså en form av ämnesintegration. Nilsson (2007) talar också om kopplingen 
till vardagserfarenheter, vilket ofta är ett av syftena med ämnesintegration. Vidare 
skriver Nilsson: 
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I en sådan här undervisning suddas ämnesgränserna ut. Det intressanta är inte vad som står på 
schemat utan vilka frågor som ska behandlas i undervisningen vid olika tillfällen. Olika ämnen 
integreras på ett tvärvetenskapligt och likvärdigt sätt. (s. 22) 

 
Här kommer kopplingen till tvärvetenskap. Tvärvetenskapliga studier rör sig dock ofta 
på en högre kunskapsnivå. Gardner (2000) hävdar att tvärvetenskapliga studier ofta 
kan nå svar som innefattar en större helhet än vad enbart ämnesstudier kan göra men 
för att sådana studier ska vara givande måste ämnet redan behärskas. Därför är det 
svårt att prata om tvärvetenskapliga studier på en grundläggande nivå. Tvärvetenskap 
är mer lämpligt som begrepp på högskolenivå.    
 
Som vi ser är alla dessa begrepp liknande och alla är relaterade till ämnesintegration. 
Det finns en rad definitioner av ämnesintegration. Grandin och Norvik (2009) skriver 
att: ”Ämnesintegration är när ämnen samordnas för att tillsammans bilda ett eget 
område.” (s. 5) De menar också att ämnesintegration utgår från ett förhållningssätt där 
utgångspunkten är helheten som sedan leder att studera delarna.  

Carlsson och Udd (2007) menar att ämnesintegration är: ”När en kunskapande 
individ ser delarna och helheten av ett eller flera fenomen och förstår förhållandet dem 
emellan och därmed kan koppla dem till sitt tidigare kunnande.” (s. 9) Denna 
definition är kopplad till Anderssons (1994) definition. Andersson fokuserar på att 
integration sker i en kunskapande individ. Ämnesintegrerat arbetssätt syftar alltså till 
att stimulera en elevs inre integration. Denna integration kan ske på många sätt och är 
individuellt. Det håller Svingby (1986) med om, hon menar att ordet integration bör 
användas bara kring vad som händer i en enskild elevs hjärna. Det är där den riktiga 
ämnesintegrationen sker. Ämnesintegration hänger inte på undervisningssätt utan på 
hur eleverna hanterar undervisningen, menar hon. 

Ett annat sätt att definiera begreppet är genom att se ämnesintegration som ett 
paraplybegrepp som innefattar alla de andra, som ämnesövergripande, 
ämnesöverskridande, ämnessamverkan. (Steen, 2010). 

Hur ska jag då definiera begreppet ämnesintegration? Jag inser att 
ämnesintegrationen sker i hjärnan på en individ men i denna studie, som handlar om 
lärares syn på begreppet och hur de jobbar med det, blir den definitionen lite svår att 
undersöka. Steens (2010) definition är mer lämplig. Jag vill att alla lärare oavsett 
vilken exakt definition och vilka begrepp de väljer att använda ska kunna känna igen 
sig i min definition. Det är också viktigt att alla de som svarar på min undersökning 
utgår från samma definition för att några slutsatser ska kunna dras ur studien 
överhuvudtaget. Därför anger jag min definition i inledningen till enkäten. Jag 
definierar begreppet som följer: 
 
Ämnesintegration är när undervisningen syftar till att eleven kan sammanfoga skilda 
delar till en helhet genom att det sker ett samarbete, stort eller litet, mellan två eller 
flera skolämnen. 
 
Det är en bred definition. All undervisning som innefattar någon form av koppling 
mellan två eller flera ämnen kan kallas ämnesintegration. Ämnesintegrationen kan ske 
i samarbete mellan olika ämneslärare eller hos en enskild lärare som kopplar ihop sina 
egna ämnen. Ämnesintegration bör också syfta till att elever ser helheter och ett större 
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sammanhang. Detta bör göra att de flesta lärare kan känna sig bekväma med min 
definition och att studien har en bra grund att stå på. 

2.2 Historik kring ämnesintegration 

Ämnesintegration är inget nytt begrepp. Diskussioner har förts allt sedan den moderna 
skolan uppstod under 1800-talet mellan de som förespråkar ämnesspecifik kunskap 
och de som tror på ämnesintegration. Tanken på ämnesintegration grundar sig i ”en 
reaktion på läroverkens vetenskapscentrerade läroplaner, med skolämnena som 
kopior av universitetsämnena” (Blanck, 2014, s. 37). Blanck (2014) skriver att ämnes-
integration utvecklades i USA och en av de största förespråkarna var John Dewey. Han 
ansåg att undervisningen borde utgå ifrån elevernas egna livserfarenheter och 
innebära mer elevaktivitet, till skillnad från den lärarstyrda utantillinlärningen. 
Svingby (1986) menar att ämnesintegration motiveras av att utgångspunkten måste 
vara att barn ser världen som en helhet, detta är utvecklings- och inlärningspsykologin 
överens om. Hon skriver att Dewey hävdade att undervisningen skulle anpassas till 
individens egna sätt att tänka för att denne skulle skapa kunskap utifrån sitt eget 
sammanhang och detta är argument som framförs för ämnesintegration även idag. 
 
I Sverige har det funnits en skillnad mellan folkskola och realskola, där folkskolan stod 
för en mer ämnesintegrerad syn och realskolan en mer ämnesspecifik. När sedan 
grundskolan startades under 60-talet fanns Deweys tankar med i läroplanerna. 
Svingby (1986) skriver att i förarbetet till grundskolan diskuterades olika sätt att 
organisera innehållet, dels en ämnesindelad läroplan och dels en samlad läroplan. Den 
samlade läroplanen är ämnesintegrerad. Grundskoleförarbetet pratar om för- och 
nackdelar med de olika läroplanerna.  De tyckte att nackdelarna med ämnesindelad 
undervisning var många. De var mer positiva till den samlade läroplanen men trots 
det rekommenderades inte en samlad och ämnesintegrerad läroplan mer än i 
lågstadiet. En tredje sorts läroplan, den samordnade läroplanen, blev kompromissen. 
Den samordnade läroplanen var liknande den ämnesindelade läroplanen men 
närliggande ämnen rent innehållsmässigt sammanfördes till ämnesgrupper, 
samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap blev SO eller OÄ och fysik, 
kemi, biologi blev NO. På något sätt rekommenderades både en ämnesintegrerad och 
en ämnesspecifik undervisning för de högre årskurserna. Men en tyngdpunkts-
förskjutning mot ämnesintegration skedde i och med 1980 års läroplan. För-
utsättningarna för ämnesintegration ges rent formellt. Trots att ämnesintegration 
funnits med som ett begrepp i skolans värld länge är forskningen i ämnet begränsad, 
framförallt hur ämnesintegration påverkar elevers resultat, skriver Blanck (2014). 

2.3 Fördelar med ämnesintegration 

I detta avsnitt tar jag upp de fördelar som finns med ämnesintegration och vad tidigare 
forskning säger om dem.  
 
Jag börjar med vad Nilsson (2007) skriver om fördelar med den typ av 
ämnesintegration som han kallar tematisk undervisning. Han radar upp ett antal 
fördelar som att ämnesintegration bidrar till en bättre verklighetsförankring, elevernas 
motivation ökar, djupförståelsen ökar för eleverna, och läroboksstyrningen blir 
svagare. Verkligheten är komplex och kan inte till fullo förstås med ämnesspecifik 
undervisning, ämnesgränser bör suddas ut. Verklighetsförankringen bidrar till att 
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ämnesintegration gör att eleverna tycker undervisningen är intressantare och deras 
motivation att lära sig ökar. Ämnesintegrationen ökar elevernas möjlighet till en 
djupare förståelse och mer kvalitet i inlärningen. Vidare gör ämnesintegration att de 
ämnesspecifika läromedlen får en mindre betydelse istället får lärare och elever 
möjlighet att välja av en bredare palett av läromedel.  
 
Österlind (2006) skriver i sin avhandling, som handlar om hur elever skapar 
sammanhang i sitt lärande och hur ämnesintegrerade teman bidrar till detta 
sammanhang, om de argument hon ser för ämnesövergripande arbetssätt. Även hon 
ser verklighetsförankringen som en viktig fördel. Undervisningen bör behandla 
aktuella frågor som berör dagens samhälle och de frågorna är inte begränsade till 
enskilda skolämnen. Vidare skriver Österlind också att ämnesintegration utgår från 
individen och dess kunskap och hon menar att ämnesintegration bidrar till elevers 
motivation till större förståelse ökar. Hon menar att verklighetsförankringen är det 
som gör att motivationen ökar. Eleverna ser relevansen i undervisningen och de tycker 
den blir mer intressant. Österlind menar också att ämnesintegration främjar elevernas 
möjlighet att se helheter, sammanhang och samband i undervisningen. Det bidrar till 
en djupare förståelse och inte bara faktakunskap. Ämnesintegration ser världen som 
en helhet och är bättre anpassat för elevers sätt att tänka. Hon skriver: 
”ämnesövergripande undervisning blir en blandning av begreppsliga sammanhang; 
ämnestillhöriga begrepp flyttas ur ämnet och används i andra begreppsliga 
sammanhang.” (s. 35)  
 
Lundhs (2012) undersökning visar att samband, sammanhang och helhet är de 
viktigaste fördelarna för de lärare som hon intervjuat. Hon har intervjuat fyra lärare i 
engelska och fyra lärare i naturvetenskapliga ämnen på gymnasieskolan i Uppsala och 
Gävleborgs län. Lärarna menar att syftet med ämnesintegration är att eleverna ska se 
att kunskaper i ett ämne leder till kunskaper i ett annat och att skolämnena hänger 
ihop. Kunskap är inget som tillhör ett specifikt skolämne utan en viss kunskap är en 
pusselbit som kan sättas samman med andra pusselbitar från andra skolämnen, en 
helhetskunskap kan formas. Vidare menar Lundh att sammanhållningen och 
samarbetet lärare och elever emellan gynnas av ämnesintegration. Både elever och 
lärare har en större motivation och det finns en känsla av att lärare och elever jobbar 
mer tillsammans. Ytterligare en positiv aspekt av ämnesintegration som Lundh skriver 
om är att det bidrar till variation. Eleverna och även lärarna behöver ett varierat 
undervisningssätt och där bidrar ämnesintegration.  

2.4 Nackdelar med ämnesintegration 

Lundh (2012), som intervjuat lärare, har kommit fram till en rad nackdelar med eller 
hinder för ämnesintegration. Den första nackdelen med ämnesintegrerat arbetssätt är 
problemet med tidsbrist. Lärare lider ofta av tidsbrist och alla lärare i undersökningen 
hävdar att ämnesintegration tar tid. Även Nilsson (2007) menar att ämnesintegration 
kräver mer av lärarnas förberedelser. Framförallt planering, men även genomförandet 
tar tid, menar Lundhs (2012) lärare. De menar att tidsbristen kan vara ett hinder för 
att arbeta ämnesintegrerat. Om tiden inte riktigt räcker till innebär det att lärarna inte 
kommer igång att arbeta ämnesintegrerat. Lärarna är dock inte överens om att det 
alltid tar mer tid. Vissa lärare anser att det enbart är initialt det tar mer tid. Att starta 
upp ämnesintegrerade projekt tar tid men på lång sikt kan tidsvinster göras. Därför är 
det viktigt för lärarna att de vet att ämnesintegrationen inte bara blir något kortsiktigt 
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som genomförs en gång utan läraren bör veta att det sättet att arbeta är långsiktigt. 
Lundh skriver vidare att andra nackdelar och hinder som är knutna till tid är att 
schema och schemaläggning. Schemaläggningen måste passa för ett samarbete mellan 
olika ämnen, om olika ämnen schemaläggs på olika tidpunkter på läsåret blir ämnes-
integrationen svår att genomföra. Lärarna menar att de som vill arbeta 
ämnesintegrerat måste på något sätt äga sin egen tid och därmed ha möjlighet att 
påverka schemaläggningen och den traditionella schemaläggningen måste frångås.  

Lundhs (2012) lärare menar vidare att det är mycket lättare att arbeta ämnesintegrerat 
om lärarna är organiserade i arbetslag och inte i ämneslag. Om skolan organiserar 
lärarna i ämneslag innebär det ett hinder för ämnesintegration eftersom det blir 
mycket svårare att hitta tillfälle till samarbete över ämnesgränserna. Även Sandström 
(2005) skriver om fördelen med att arbeta i arbetslag och därmed nackdelen med att 
arbeta i ämneslag. Organisatoriskt spelar också rektor och skolledning en roll, menar 
Lundh (2012), vissa lärare menar att rektorn måste visa ett större intresse för 
ämnesintegrerat arbetssätt. En positivt inställd skolledning underlättar mycket vid 
ämnesintegration. Vissa lärare menar också att läroplanen borde ge tydligare direktiv 
för ämnesintegration, vilket skulle underlätta arbetet. Andra lärare anser samtidigt att 
ett ämnesintegrerat arbetssätt inte kan komma uppifrån. Rektorn kan inte besluta om 
att lärarna ska arbeta ämnesintegrerat utan initiativet måste komma från lärarna 
själva. Däremot måste rektorerna underlätta möjligheterna. Även Sandström (2005) 
menar att rektor och skolledning har en viktig roll. Hon menar att skolor som styrs på 
ett horisontellt sätt, till skillnad från ett vertikalt sätt, har lättare att arbeta 
ämnesintegrerat. En horisontell styrning innebär bland annat att skolans rektor, eller 
skolans rektorer, jobbar nära lärarna och lärarna är ordentligt involverad i 
beslutsprocesserna. 

Samarbete kan också innebära ett hinder för ämnesintegration menar Lundh (2012). 
Lärarna måste kunna samarbeta med varandra och det krävs att de trivs med varandra 
inte bara professionellt utan även på ett mer personligt plan, menar hon. Vissa lärare 
anser att det är svårt att hitta andra att samarbeta med. Lundh skriver samtidigt att 
ämnesintegration kan bidra till att samarbetet mellan lärarna stärks och då blir 
samarbetet mellan lärarna en fördel med ämnesintegration. Samarbetet gör att lärare 
lär sig av varandra och växer som lärare. Ämnesintegration bidrar också att 
motivationen hos lärarna blir bättre genom samarbetet. 

Nilsson (2007) påpekar att ämnesintegration ställer krav på lärarnas ämneskunskaper 
och om dessa inte är tillräckligt djupa och breda innebär det ett problem vid 
ämnesintegrerat arbetssätt. Nilsson tar också upp nackdelen med att bedömningen 
kan bli ett problem om eleverna ska betygsättas med ämnesspecifika betyg.  

2.5 En kategorisering av ämnesintegration 

Ett försök till kategorisering av ämnesintegration har gjorts av Svingby (1986). Även 
om denna referens är något gammal används den ofta, till exempel Blanck (2014) och 
Österlind (2006). Den texten skrevs under en tid då 1980 års läroplan gällde och 
Svingby (1986) skriver att denna läroplan uppmanade till att främja ämnes-
övergripande arbetssätt i de högre årskurserna. Ämnesintegration var ”modernt och 
aktuellt”. 
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Svingby (1986) skriver att 1980 års läroplan gav upphov till en problematik vad det 
gällde ämnesintegration och ämnena SO och NO. Graden av integration av ämnena 
ingående i dessa ämnesblock var svårtolkat. Var SO respektive NO nya ämnen där 
integrationen av de ingående ämnena var fullständig eller fanns de ingående ämnena 
kvar och skedde bara integrationen ibland och i vissa lägen?  
 
Svingby (1986) försöker beskriva hur olika ämnen integreras med varandra eller som 
hon kallar det, samordnas. Det finns två ytterligheter, ingen samordning, alltså separat 
ämnesläsning, och total samordnad undervisning, vilket innebär ämnesintegrerad 
undervisning, men däremellan finns en rad varianter på samordning mellan ämnena 
som varierar med avseende på djup, bredd och varaktighet.  
 
Djupet, menar Svingby (1986), kan delas in i tre nivåer: periodläsning, 
successionsmodellen eller parallelläsning och temaundervisning. Periodläsning 
innebär att alla lektioner samlas inom ett visst ämnesområde under en viss tidsperiod 
och sedan byts till nästa ämnesområde. Det behöver inte innebära någon samordning 
alls men det möjliggör att de ämnenas olika delar kan samordnas på ett bra sätt. 
Successionsmodellen innebär att ett visst tema behandlas i olika ämnen efter varandra. 
Ta till exempel energi där fysiken kan börja och sedan följer kemin med sina aspekter 
av energi och slutligen följer biologin där energi också kan behandlas. På detta sätt sker 
en samordning och eleverna har chansen att se sambanden mellan de olika ämnena. 
En variant på detta är parallelläsning där samma tema istället läses samtidigt i flera 
olika ämnen. Det ger också en möjlighet att se de olika sambanden. Den tredje nivån, 
temaundervisning, innebär att ämnena underordnas ett tema som är ämnes-
övergripande. Här bryts innehåll löst från sitt ämne. Ofta utgås från ett ämne, 
regiämnet, som sedan binds till andra ämnen med temat som fokus. Om vi återigen tar 
energi som exempel kan fysiken vara ämnet som vi utgår ifrån och sedan knyts det till 
hur energi behandla i till exempel kemi, biologi eller idrott. Temat kan också helt 
frigöras från ämnena och temat diskuteras helt utan koppling till originalämnena. 
  
Svingby (1986) skriver sedan om bredden, hur många olika ämnen ska ingå i 
samordningen. Det finns en skala från att bara ett ämne samordnas, alltså ingen 
ämnesintegration till att alla ämnen samordnas och integreras. Den sista aspekten som 
Svingby behandlar är hur varaktig ämnesintegrationen är. Temaveckor kan vara ett 
sätt där ämnesintegration utnyttjas, det kan också tänkas att undervisningen knyts till 
ett tema varje termin som knyts an till i perioder under terminen.  
 
Utöver dessa tre aspekter, djup, bredd och varaktighet skriver också Svingby (1986)  
om skillnaden mellan riktig ämnesintegration och hopfösning av ämnen. Skillnaden är 
djupet. Under ett visst tema kan samtliga ämnen lätt kopplas samman men kopplingen 
kan vara så vag att de olika delarna inte stödjer varandra. Det blir istället för 
ämnesintegration en hopfösning av ämnen. Ta till exempel om temat är Seine, floden 
som flyter genom Paris, då kan musiken prata om de sånger som kommer från 
regionen medan samhällskunskapen kan ta upp hur Frankrike styrs. Mellan dessa 
ämnen finns väldigt liten koppling. Däremot kan temat vara Frankrike och ämnena 
kan vara samhällsvetenskap och historia, där samhällskunskapen tar upp hur 
Frankrike styrs idag och historia behandlar vad det finns för historiska skeenden som 
lett fram till varför Frankrike styrs som det gör. Där har vi kopplingar som leder till 
ämnesintegration. 
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För att sammanfatta har jag i detta avsnitt redogjort för olika definitioner av begreppet 
ämnesintegration och andra relaterade begrepp. Jag har gett en historisk tillbakablick 
kring ämnesintegration, redogjort för dess för- och nackdelar samt redogjort för ett 
sätt att kategorisera ämnesintegration.   
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3 Metod 

I detta avsnitt motiverar jag varför jag valt enkätundersökning som metod och hur det 
kan förankras i metodologi. Jag beskriver hur jag valt vad som ska ingå i enkäten och 
hur jag gått tillväga när jag gjort enkäten och när jag samlat in data. Jag beskriver mitt 
urval, mina etiska ställningstaganden samt validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodologi 

Studiens syfte gör enkätundersökning till ett lämpligt val av undersökningsmetod. 
Huvudanledningen till att denna metod valts är att det ger en större möjlighet till en 
bredare kartläggning än om till exempel intervjuer använts. Enligt Denscombe (2009) 
ger enkätundersökningar en bred täckning. Enkäten ger möjlighet att komma i kontakt 
med personer som annars vore svåra att nå. Enkäten ger en bredare bild än till exempel 
intervjuer som däremot ger djupare svar. Denscombe skriver också att enkät-
undersökningar ”lämpar sig för kvantitativa data”(s. 55) vilket kan vara lämpligt för att 
genera en större mängd data, på vilka statistiska analyser kan utföras. Ytterligare en 
anledning till att enkätundersökning använts är att det är en tids-besparande metod. 
Denscombe menar att enkäten ger stora mängder data på kort tid och det är en bra 
metod att använda när studien har en begränsad tidsram. En tydlig nackdel med 
enkäter är att detaljerna och djupet i undersökningen blir svår att uppnå, bredd går 
före djup. Ett sätt att ändå få ett visst djup är att använda öppna frågor i enkäten, vilket 
jag använt till viss del i enkäten.  

3.2 Enkäten 

Utgående från studiens syfte och frågeställningar har en enkät konstruerats för att 
svara mot dessa, enkäten i sin helhet finns i bilaga 1. Enkäten har utförts via internet 
och Google forms användes som plattform, vilket var ett användarvänligt och 
lättillgängligt gränssnitt. En viktig aspekt rörande enkäten är att jag valde att definiera 
begreppet ämnesintegration i enkäten. Det gjorde jag för att alla svarande skulle utgå 
ifrån samma definition som jag vad det gäller begreppet. Det bör ha gjort att även om 
informanterna har lite olika definitioner av begreppet bör de svarat utifrån samma 
definition som jag. Jag valde att dela in enkäten i fyra delar för att ge både mig och 
informanten en tydlig struktur. Enkäten bestod även av en inledande del där jag gav 
en introduktion till enkäten, här angavs min definition av begreppet ämnesintegration, 
och en avslutande del där jag tackade för informantens medverkan. 
 
Första delen bestod av allmänna bakgrundsfrågor som syftade till att ta reda på mer 
om de som svarade. Denna del bestod av frågor som kön, ålder, yrkeserfarenhet, vilka 
stadier och ämnen lärarna undervisar på och i med mera. Frågorna är mestadels 
flervalsalternativsfrågor. Den delen gav information om vilka lärarna är och var och 
vad de jobbar med. Den informationen låg till grund för gruppindelningar i analysen 
av data.  
 
Andra delen bestod av frågor rörande omfattningen av ämnesintegration i lärarnas 
undervisning. Här ville jag ha reda på hur och hur mycket lärarna arbetar 
ämnesintegrerat. Det fanns även en fråga kring hur lärarna tidigare arbetat med 
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ämnesintegration. Dessa frågor var också flervalsalternativ men det fanns också en 
öppen fråga där lärarna kunde förklara mer hur de arbetar ämnesintegrerat. 
 
Tredje delen bestod av frågor kring lärarnas syn på ämnesintegration. Här tog de 
ställning till en rad påståenden kring ämnesintegration och de fick rangordna hur 
mycket de håller med om påståendena. De fick svara i en skala från 1 till 5 där 1 betydde 
att de inte alls höll med om påståendet och 5 betydde att de fullständigt höll med om 
påståendet. Påståendena var indelade i några olika områden. Några påståenden rörde 
fördelar med ämnesintegration och några påståenden rörde nackdelar med 
ämnesintegration. Påståendena rörde både lärarna personligen och deras elever.  
 
Fjärde delen bestod av öppna frågor där lärarna fick möjlighet att svara mer utförligt 
på vad de anser vara för- och nackdelar med ämnesintegration, vilka hinder som finns 
och hur de hanterar dem. Dessutom fanns två frågor kring begreppet och dess 
definition där de kunde ange vad de anser om min definition och hur de själva 
definierar begreppet. Slutligen fanns en öppen fråga där de kunde ge allmänna 
synpunkter kring enkäten. 

3.3 Urval 

Som syftet anger vill jag ha svar på vad lärare i årskurs 6-9 och på gymnasiet i Västerås 
anser. Målet var att utföra en, som Trost (2012) kallar det, totalundersökning, där 
urvalet utgör hela populationen. För att nå alla dessa lärare utgick jag från Västerås 
stads hemsida (2014) där det finns en förteckning över samtliga grund- och 
gymnasieskolor, både kommunala skolor och friskolor, i Västerås. Jag valde ut 
samtliga gymnasieskolor och de grundskolor som har elever i årskurs 6-9. Det fanns 
ett problem i gränsdragningen mellan årskurs 6 och 7. Jag valde att ta med de skolor 
som har elever i årskurs 6-9 alternativt 7-9 men inte de skolor som har elever i 
årskurserna 1-6. Det blev totalt 23 gymnasieskolor och 23 grundskolor. På dessa 
skolors hemsidor letade jag sedan reda på mejladresser till samtliga lärare i de berörda 
årskurserna. Här fanns några gränsdragningsproblem när det inte tydligt angavs vad 
läraren jobbade med. Speciallärare och olika resurspersoner valde jag bort även om 
någon sådan kan ha kommit med. På ett antal skolor fanns inte lärarnas mejladresser 
utlagda på internet. I dessa fall tog jag kontakt med rektorerna och bad dem om 
mejladresser till lärarna. Några rektorer ville inte dela med sig av mejladresserna och 
då bad jag dem fördela enkäterna till sina lärare. Några rektorer ville inte skicka 
enkäten till sina lärare. Detta förfarande slutade i 1088 mejladresser, varav 25 visade 
sig vara felaktig, 10 lärare ingick i pilotstudien på en grundskola, 18 lärare på en 
gymnasieskola fick sina enkäter via sin rektor och två skolors rektorer ansåg inte att 
deras lärare skulle svara på enkäten (vilket gav ett bortfall på 12+55 lärare). Det gav ett 
en population på 1160 lärare. 
 
Ur denna population var det 412 lärare som svarade, en svarsfrekvens på 35,5 %. En 
relativt låg svarsfrekvens men datamängden är ändå stor. 
 
Enkätundersökningens bakgrundsfrågor gav en inblick i vilka urvalet är. Cirka 60 % är 
kvinnor och åldersspannet är från 20 år upp till 70 år. Cirka 20 % har arbetat som 
lärare i 0-5 år och 70 % av de svarande har en erfarenhet på 0-15 år. 70 % jobbar på en 
kommunal skola och 30 % på en friskola, cirka 50 % jobbar på gymnasieskola och cirka 
40 % på en grundskola i årskurs 6 till 9, de övriga jobbar antingen på särskola eller på 
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kombinationer av gymnasieskola, grundskola och särskola. Av de som jobbar på 
gymnasieskola jobbar cirka 40 % på högskoleförberedande program, 33 % på 
yrkesprogram, 5 % på introduktionsprogram och 21 % jobbar på flera av dessa. 
Slutligen är cirka 70 % av de svarande behöriga i samtliga ämnen de undervisar i, cirka 
20 % är behöriga i något av de ämnen de undervisar i medan cirka 10 % inte är 
behöriga.  

3.3.1 Bortfallsanalys 

För att ta hänsyn till det relativt stora bortfallet genomförde jag en bortfallsanalys för 
att utröna om jag kan förutsätta att de som inte svarat hade svarat på ett liknande sätt. 
För att genomföra bortfallsanalysen skickade jag, efter 363 lärare svarat ut enkäten en 
gång till. De svar som då kom in räknade jag till bortfallsgruppen, dit räknades 49 svar. 
Genom att undersöka om bortfallsgruppen svarat liknande det övriga samplet, kan 
slutsatsen dras att även de som inte svarat kan tänkas svara liknande. 
 
I enkäten som ställdes till bortfallsgruppen lades det till en öppen fråga: Enkäten 
skickades ut första gången för några veckor sedan. Varför besvarade du inte enkäten 
förrän nu? Svaren på den frågan hjälpte mig att se vad de som svarat sent hade för 
anledning till det och därmed också vilken anledning de som inte svarat kan ha haft till 
att de inte gjort det. Svaren på frågan gav att cirka 90 % av svaren är av karaktären 
tidsbrist, prioritering, glömska, enkättrötthet och så vidare. Det innebär att de 
starkaste anledningarna till att inte svara är dessa, vilket tyder på att de inte tycker 
annorlunda. De fyra personer som inte angett någon av dessa anledningar, angav att 
de inte ansåg att enkäten var riktad till dem. Det kan vara lite problematiskt, men de 
har i allt väsentligt svarat liknande de andra. 
 
För att undersöka skillnaderna mellan bortfallsgruppen och hela samplet tittade jag på 
skillnaderna i medelvärde på de variabler som handlar om lärarnas åsikter. 
Medelvärdena skiljer sig något åt men för att se om de skiljer sig för mycket gjorde jag 
ett slumpvist urval ur originalgruppen, lika stort som bortfallsgruppen, vars 
medelvärden sedan jämfördes med hela samplet. Om medelvärdesskillnaden var i 
samma storleksordning som i bortfallsgruppen kunde slutsatsen dras att 
bortfallsgruppen var lika slumpmässig och därmed kan bortfallet anses vara okej. 
Denna undersökning visade att bortfallsgruppen var lika slumpmässig som andra 
grupper ur samplet. Alltså de som inte svarat på enkäten torde svara liknande som de 
som svarat.  
 
Det som kan sägas om bortfallsgruppen är ändå att i frågan om läraren tycker att 
eleverna lär sig bäst vid ett ämnesintegrerat arbetssätt är bortfallsgruppen mer positiv 
än samplet. Det visar också korrelationsanalysen som visar att det finns en korrelation 
mellan urvalsgrupp och den frågan som jag kallat fördelar. Denna korrelation är 
signifikant på 1 % -nivån. 

3.4 Genomförande 

När enkäten var konstruerad i grunden utförde jag några justeringar, bland annat 
ändrades alternativen till frågan om hur ofta lärarna arbetar ämnesintegrerat, 
alternativen blev fler. Det lades till en fråga kring vilken läroplan som gällde under 
lärarens studietid.  
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3.4.1 Pilotstudie 

Pilotstudien riktade sig till lärarna på en grundskola i Västerås. Jag besökte skolan och 
lärarna fick svara på enkäten under mitt överinseende. Jag kollade hur lång tid enkäten 
tog att genomföra och lärarna fick chansen att kommentera kring densamma. Överlag 
tyckte lärarna att enkäten var väl utformad och alla genomförde enkäten på den tid jag 
förutsett (10-15 minuter). Efter pilotstudien genomförde jag några små justeringar. Ett 
exempel var att jag valde att upprepa definitionen av ämnesintegration i samband med 
frågan om hur lärarna ställde sig till definitionen. Ändringen berodde på att många 
hade glömt bort formuleringen av definitionen när de kom till den frågan i slutet av 
enkäten. När dessa justeringar gjorts var enkäten klar för att skickas till informanterna. 

3.4.2 Utskick av enkäten 

I samband med att enkäten skickades ut skickades också ett missivbrev, se bilaga 2, 
där jag förklarade studiens syfte och informerade om anonymitet och frivillighet. 
Första utskicket följdes av två påminnelser och 363 lärare svarade på enkäten. 

3.4.3 Analys och tolkning 

Alla enkätsvar analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Data fördes in i 
programmet och kodades om så att programmet kunde hantera datan. Kodningen 
resulterade i 82 variabler som sedan programmet bearbetade. Frekvensanalyser, 
medelvärdesanalyser, variansanalyser genomfördes och en korrelationsmatris togs 
fram med 78 variabler. 
 
Ur detta tog jag det mest intressanta med hänsyn till mina frågeställningar och tolkade 
det. Det presenteras i resultatet. 

3.5 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att: ”Forskaren förväntas göra sitt bästa för att 
genomföra forskning av hög kvalitet.” (s. 12). För att det ska kunna göras måste ett 
antal etiska principer efterlevas. Detta examensarbete har skett i enlighet med 
Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande etiska krav.  

3.5.1 Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär informationskravet att: ”Forskaren skall 
informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” (s. 
7). Detta innebar för denna studie att jag i missivbrevet (bilaga 2) redogjorde för 
studiens syfte. Dessutom informerade jag att deltagandet är frivilligt och att all 
insamlande data bara används i denna studie. Jag angav även min och min 
handledares mejladress om informanterna ville ha mer information. 

3.5.2 Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Det är samtyckeskravet. Även detta klargjorde jag i 
missivbrevet (bilaga 2) som skickades ut samtidigt som enkäten.  
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3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Venskapsrådet (2002) att: ”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.” (s. 12) Jag har hanterat alla lärarnas mejladresser varsamt även om de alla är 
funna på internet. Enkätsvaren har jag också hanterat varsamt och inte delat med mig 
av till andra. Utskicken till informanterna har skickats så att ingen har sett de andra 
berördas mejladresser. All information om informanterna som presenteras i arbetet är 
fullständigt anonymiserat och ingen kan veta vem som svarat vad. 

3.5.4 Nyttjandekravet 

Det sista kravet, nyttjandekravet, formuleras av Vetenskapsrådet (2002) som: 
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings-
ändamål.” (s. 14). Inget material från denna studie kommer att användas i annat syfte 
än för forskningsändamål. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Denscombe (2009) betyder validitet hur väl metod och data svarar upp mot de 
frågeställningar som finns. Han skriver: ”Den grundläggande frågan är: ”Är data av 
rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på ett riktigt sätt?” (s.378). 
 
Jag menar att enkätundersökning är rätt sätt att kartlägga hur många lärare ser på 
ämnesintegration. Alternativet hade varit intervjuer men det hade inte gett lika bred 
syn utan då hade fokus varit mer på djupet. Enkäten innehåller bakgrundsfrågor, där 
olika grupper av lärare kan hittas, frågor där lärarna får ange sin syn på ämnes-
integration och slutligen öppna frågor där lärarna har möjlighet att ge sin djupare syn 
på ämnet. Det ger stora möjligheter hitta svar på en stor rad frågor och varav mina 
frågeställningar är några av dem. En viktig faktor är att lärarna förstår frågorna i 
enkäten på samma sätt som jag ämnat att de ska förstå frågorna. Här är min definition 
av ämnesintegration en viktig del. Genom att samtliga lärare får chansen att se på 
begreppet ämnesintegration utifrån samma definition gör att alla utgår från samma 
perspektiv. Jag ger dem även möjligheten att förklara om de har en delvis annan syn 
på begreppet. De flesta lärare tycker att min definition är bra och det stärker att svaren 
kring ämnesintegration har samma grund. Även att jag utfört en pilotstudie där ett 
antal lärare fick chansen att svara på enkäten under mitt överinseende gör att studien 
får större validitet. Hade frågorna varit konstigt formulerade och kunnat tolkas på 
olika vis fanns då möjligheten att det kunde framkomma. En annan sak som påverkar 
validiteten är bortfallet. Det är viktigt att bortfallet inte tänker annorlunda än de som 
svarat. Då är egentligen resultatet på undersökningen helt annorlunda. Genom min 
bortfallsanalys har jag försökt visa att bortfallet i stor utsträckning hade svarat på ett 
liknande sätt som de som svarat. Ett sätt som hade stärkt validiteten ytterligare hade 
förstås varit att jag utfört ytterligare någon metod, som till exempel intervjuer eller 
observationer. Detta hade gjort att de olika metoderna hade kunnat styrka och 
komplettera varandra och svaren på frågeställningarna hade blivit mer kompletta. Den 
största anledningen till att jag inte använt mig av fler metoder är tidsbrist. Denna 
studie är trots allt något begränsad i tid. 
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Reliabiliteten är enligt Denscombe (2009) hur väl undersökningen i denna studie 
skulle kunna reproduceras. Skulle någon annan kunna genomföra samma under-
sökning och hur väl skulle dennes resultat stämma överens med mitt. Enkät-
undersökningen som sådan är lätt genomföra igen på en annan grupp lärare. Enkäten 
finns kvar och kan återanvändas. Jag har också beskrivit hur jag gått tillväga på ett 
noggrant sätt. Om sedan resultatet skulle bli det samma kan jag förstås inte svara på 
till fullo men eftersom resultatet bygger på en statistisk undersökning bör resultatet bli 
liknande om inte urvalet skiljer sig kraftigt från mitt. Därför har jag också försökt 
beskriva urvalet väl. Mitt resultat baserar sig dock på lärare i högre årskurser i 
Västerås. Om frågorna ställts till andra lärare i andra årskurser, städer eller länder 
hade resultatet mycket väl kunnat bli ett annat. Studien är inte generaliserbar.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt beskriver jag vad enkätundersökningen visar. Det finns otroligt mycket 
att plocka fram ur enkäten men jag fokuserar på det som rör mina frågeställning. Jag 
försöker också tolka vad analysen av data visar. 

4.1 Analys och tolkning 

Ur enkätundersökningen kan många samband utläsas. En korrelationsmatris med 740 
korrelationer har konstruerats. Här kommer jag utgående från mina frågeställningar 
att fokusera på de viktiga sambanden. 

4.1.1 Vad anser lärare, i årskurs 6-9 och gymnasiet, om för- och 
nackdelarna med ämnesintegrerad undervisning? 

Min första frågeställning gäller de för- och nackdelar som jag formulerat i enkäten och 
hur lärarna i enkätundersökningen ställer sig till dem. Avsnittet i enkäten som handlar 
om detta är främst påståendena i avsnittet om åsikter, se bilaga 1. Det är 24 påståenden 
eller variabler, från påståendet jag kallat ”Grundinställning” till påståendet kallat 
”Kunskapsbrist” (se tabell 1).  
 
Tabell 1: Indelningen av variabler i kategorier. 
 

 
 
De första två variablerna, ”Grundinställning” och ”Viljan” rör vad grundinställningen 
till ämnesintegrerat arbetssätt är och om viljan att arbeta mer ämnesintegrerat finns. 
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Sedan följer 11 variabler, från ”Variation” till ”Kunskap” (undantaget är ”Krav”) som 
om de besvaras med att hålla med kan ses som att läraren är positiv till 
ämnesintegrerat arbetssätt. Dessa variabler kallar jag fördelar. Variabeln ”För- och 
nackdelar” kan inte räknas som ett påstående som bara rör fördelarna med 
ämnesintegration men jag räknar det ändå till den kategorin. Sedan följer 5 variabler, 
”Tid för planering”, ”Tid för genomförande”. ”Tid för bedömning”, ”Bedömning” och 
”Krav”, som jag kallar nackdelar. Att hålla med om dessa frågor innebär att läraren ser 
nackdelar med ämnesintegrerat arbetssätt. Slutligen finns 6 variabler, från ”Rektor” 
till ”Kunskapsbrist”, som jag kallar hinder. Att hålla med om dessa påståenden innebär 
att de hindrar lärarna att arbeta ämnesintegrerat. Alltså vi har 2 variabler rörande 
grundinställning, 11 variabler rörande fördelar, 5 variabler rörande nackdelar och 6 
variabler rörande hinder. 
 
Tabell 2: Procentuell fördelning hos variablerna ”Grundinställning” och ”Viljan”. 
 

 
 
Variabeln ”Grundinställning” visar att de flesta lärare är positivt inställda till 
ämnesintegrerat arbetssätt (se tabell 2), cirka 78 % svarar att de håller med, helt eller 
delvis, om påståendet att: Ämnesintegration är ett bra arbetssätt. Knappt 20 % är 
neutrala medan bara cirka 2 % tar avstånd. Variabeln ”Viljan” visar samtidigt att cirka 
68 % vill arbeta mer arbetsintegrerat, cirka 24 % ställer sig neutrala och cirka 9 % tar 
avstånd. Eftersom cirka 68 % har viljan att jobba mer ämnesintegrerat är det intressant 
att se hur många av dem som angett något av hindren (se tabell 3). 
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Tabell 3: Procentuell fördelning av de som håller med om de olika hindren som samtidigt vill 
arbeta mer ämnesintegrerat (det vill säga har ”Viljan”). 
 

 
 
60 % av de som har viljan att arbeta ämnesintegrerat anser att schemaläggning är ett 
hinder, 56 % att tidsbrist är ett hinder, 35 % att lokaler och resurser är ett hinder, 27 
% saknar kollegor att samarbeta med, 11 % anser att deras rektor är ett hinder och 10 
% tycker att de saknar kunskap för att arbeta ämnesintegrerat. 
 
Samtliga fördelar har ett medelvärde på över 3, vilket innebär att de flesta håller med 
om dem. Den fördelen som flest håller med om är variabeln ” Helhet och samband”: 
Genom att arbeta ämnesintegrerat får eleverna större förståelse för helheter och 
samband. Cirka 83 % håller med om detta påstående (helt eller delvis), 15 % är 
neutrala och bara cirka 2 % tar avstånd.  
 
Vad det gäller nackdelarna har alla utom variabeln ”Bedömning” ett medelvärde över 
3 medan variabeln ”Bedömning” har medelvärdet 2,99. Det innebär att de flesta även 
håller med om nackdelarna med ämnesintegration (se tabell 4). Den nackdel som flest 
håller med om är variabeln ”Tid för planering”: Det krävs mer tid för planering vid 
ämnes-integrerat arbetssätt än vid andra typer av undervisning. Det håller 86 % 
med om (helt eller delvis), cirka 11 % är neutrala och 3 % håller inte med. Variabeln 
”Bedömning”: Det är svårare att betygsätta elever vid ämnesintegrerat arbetssätt 
håller, cirka 33 % med om, 34 % är neutrala och 32 % tar avstånd. Bland hindren håller 
de flest med om att variabeln ”Tidsbrist”: Det saknas tid för att bedriva ämnes-
integrerat arbetssätt, är ett hinder med medelvärde på 3,51. Cirka 55 % håller med om 
det, cirka 25 % är neutrala och cirka 20 % håller inte med. Även variabeln 
”Schemaläggning”: Schemaläggning begränsar mina möjligheter att jobba ämnes-
integrerat har ett högre medelvärde på 3,49. Det håller 57 % med om, 20 % är neutrala 
och 23 % håller inte med. Påståendet att rektorn är ett hinder är det minsta hindret, 
cirka 10 % håller med om det, cirka 21 % är neutrala och 69 % håller inte med. 
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Tabell 4: Procentuell fördelning för olika nackdelar och hinder. Variablerna ”Tid för 
planering”, ”Bedömning”, ”Tidsbrist”, ”Schemaläggning” och ”Rektor”. 
 

 
 
Korrelationen mellan de olika variablerna ”Grundinställning” och ”Viljan” är ganska 
stark, korrelationskoefficienten är 0,698 och är signifikant på 1 % -nivån. Det innebär 
att de som svarar att det håller med om det ena påståendet också ofta svarar att de 
håller med om det andra och de som inte håller med om det ena håller inte med om 
det andra. Många av påståendena rörande fördelar korrelerar med varandra och med 
variabeln ”Grundinställning”. Till exempel korrelerar variabeln ”Grundinställning” 
och variabeln ”Måluppfyllelse” med korrelationskoefficient 0,563 på signifikansnivån 
1 %. Dessa korrelationer innebär att de som svarar att de håller med om 
”Grundinställning” ofta också håller med om fördelarna med ämnesintegrerat 
arbetssätt och de som svarar att de håller med om en fördel ofta också håller med om 
andra fördelar. Fördelarna korrelerar även med nackdelarna, däremot korrelerar de 
inte med hindren. Vad det gäller korrelationer med nackdelar korrelerar även de ofta 
med varandra. Vilket innebär att de som svarat att de håller med om en nackdel även 
ofta håller med om en annan nackdel, eller kanske mer troligt, de som inte håller med 
om en nackdel håller inte heller med om en annan nackdel. Till exempel korrelerar 
variablerna ”Bedömning” och ”Tid för genomförande” med korrelationskoefficient 
0,297 på signifikansnivån 1 %. Hindren korrelerar också med varandra. Se bilaga 3 för 
samtliga intressanta korrelationer. 

4.1.2 Vilka grupper av lärare är mest positiva till ämnesintegration? 

Samtidigt som de allra flesta av de svarande är positiva till ämnesintegrerat arbetssätt 
visar enkätundersökningen att det finns grupper som är mer positiva än andra. De 
allmänna frågorna i början har gett mig möjlighet att dela in lärarna i en rad olika 
grupper som till exempel kön, ålder, erfarenhet, var de jobbar och så vidare. Jag har 
funnit en rad korrelationer som tyder på att vissa grupper är mer positiva än andra.  
 
Om jag börjar med kön verkar kvinnor vara något mer positiva till ämnesintegration 
än män. Det finns en rad korrelationer som pekar i den riktningen. Till exempel 
korrelerar variabeln ”kön” med variabeln ”Fördelar- och nackdelar”: Fördelarna med 
ämnesintegrerad undervisning överväger nackdelarna, med korrelations-
koefficienten 0,098 på signifikansnivå 1 %. Det är en svag korrelation men det är dock 
ett samband. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att fördelarna med 
ämnesintegration överväger nackdelarna. Bland kvinnor håller 70 % med om 
påstående (helt eller delvis) och 5 % tar avstånd. Bland män är motsvarande siffror 59 
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% respektive 10 %. Vidare korrelerar även variabeln ”kön” med variablerna ”Viljan”, 
”Variation”, ”Fördelar” och ”Måluppfyllelse”. Gruppen kvinnor anser alltså i större 
utsträckning än män att elever lär sig bäst vid ämnesintegrerad undervisning 
(”Fördelar”), att studieresultaten blir bättre vi ämnesintegration (”Måluppfyllelse”), att 
ämnesintegration är ett viktigt sätt att variera undervisningen på (”Variation”) och 
kvinnor vill också arbeta mer ämnesintegrerat än män (”Viljan”). Däremot vad det 
gäller påståenden kring nackdelar håller män med i större utsträckning än kvinnor. 
Till exempel korrelerar variabeln ”kön” med variabeln ”Bedömning” med 
korrelationskoefficient -0,143 på signifikansnivå 1 %. Vilket innebär att män tycker att 
de är svårare att betygsätta elever vid ämnesintegrerad undervisning relativt kvinnor. 
43 % av männen och bara 28 % av kvinnorna håller med om att bedömning är en 
nackdel medan 25 % av männen 36 % av kvinnorna tar avstånd från påståendet (se 
tabell 5) 
 
Tabell 5: Procentuell fördelning bland män och kvinnor som håller med respektive tar 
avstånd från variablerna ”Fördelar och nackdelar” och ”Bedömning”. 
 

 
 
Ett annat mönster som framträder är om jag tittar på ålder och erfarenhet. 
Korrelationerna visar att ju äldre lärare, och också ju större erfarenhet en lärare har, 
desto mer negativ till ämnesintegration. Unga, oerfarna, är alltså mer positiva. 
Variabeln ”åldersgrupp” korrelerar med variablerna ”Grundinställning”, ”Viljan”, 
”Variation”, ”För- och nackdelar”, ”Samarbete fördel” och ”Kunskap”. Till exempel 
korrelerar variabeln ”åldersgrupp” med variabeln ”Samarbete fördel”: Att arbeta 
ämnesintegrerat innebär att mitt samarbete med andra lärare stärks. Korrelations-
koefficienten är -0,124 på den lägre signifikansnivån 5 %. I åldersgruppen 20-35 år 
håller 89 % med om påståendet (helt eller delvis) och 2 % tar avstånd medan i 
åldersgruppen 53- 70 år håller 75 % med och 3 % tar avstånd (se tabell 6). 
 
Tabell 6: Procentuell fördelning bland olika åldersgrupper som håller med respektive tar 
avstånd från variabeln ”Samarbete fördel”. 
 

 
 



21 

 

Om vi istället tittar på erfarenhet korrelerar variabeln ”erfarenhet” och variabeln 
”åldersgrupp” ganska kraftigt med korrelationskoefficient 0,677 på signifikansnivån 1 
%. Vilket är naturligt, ju äldre du är desto troligare är det att du också har större 
erfarenhet i yrket. Variabeln ”erfarenhet” korrelera med bland annat variablerna 
”Grundinställning”, ”Viljan”, ”För- och nackdelar” och ”Min motivation”. ”Min 
motivation”: Jag lär mig mer som lärare när jag arbetar ämnesintegrerat, korrelerar 
med korrelationskoefficient -0,229 på signifikansnivån 1 %. Det innebär att oerfarna 
lärare lär sig mer av ämnesintegration relativt de mer erfarna lärarna. De lärare med 
erfarenhet på 0-10 år håller 79 % med om påståendet och 3 % tar avstånd från 
påståendet medan bland lärarna med mer än 30 års erfarenhet håller 57 % med och 
hela 14 % tar avstånd från påståendet (se tabell 7). Samtidigt tycker mer erfarna lärare 
att ämnesintegration tar längre tid både vad det gäller genomförande och bedömning 
relativt de mer oerfarna kollegorna.  Vad det gäller variabeln ”Tid för genomförande”: 
Det krävs mer tid för genomförandet av ämnesintegrerat arbetssätt än vid andra 
typer av undervisning, håller 50 % av de med erfarenhet på 0-10 år med om 
påståendet och 17 % tar avstånd. Bland de som har mer än 30 års erfarenhet håller 69 
% med och bara 5 % tar avstånd. 
 
Tabell 7: Procentuell fördelning bland lärare med olika erfarenhet som håller med respektive 
tar avstånd från variablerna ”Min motivation” och ”Tid för genomförande”. 
 

 
 
Vilken typ av skola lärarna jobbar på påverkar också hur positiva lärarna är till 
ämnesintegration. De som jobbar på friskola är mer positiva än de som jobbar på en 
kommunal skola. Här bör också nämnas att detta hänger även ihop med ålder och 
erfarenhet. Äldre och erfarna jobbar oftare på kommunal skola än yngre. Variabeln 
”Erfarenhet” korrelerar med variabeln ”Typ av skola” med korrelationskoefficient            
-0,252 på signifikansnivån 1 % och variabeln ”åldersgrupp” korrelerar med variabeln 
”typ av skola” med korrelationskoefficient -0,279 med signifikans på 1 %. Variabeln 
”typ av skola” korrelerar med variablerna ”Grundinställning”, ”Viljan” ”Variation”, 
”Elevers motivation” med flera variabler. Variabeln ”Elevers motivation”: Elever är 
mer motiverade att lära när de arbetar ämnesintegrerat, korrelerar med 
korrelationskoefficient 0,167 på signifikansnivån 1 % och det innebär att de som jobbar 
på friskola är mer benägna än de som jobbar på kommunal skola att tycka att elever är 
mer motiverade vid ämnesintegration. 59 % av de som arbetar på friskola håller med 
om påståendet och 3 % håller inte med medan på kommunal skola håller 47 % med 
och 9 % gör det inte. Lärarna som jobbar på kommunal skola är också mer benägna att 
se hindren för ämnesintegration än de som jobbar på friskola. Variabeln ”typ av skola” 
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korrelerar med variablerna ”Rektor”, ”Schemaläggning”, ”Lokaler och resurser”, 
”Tidsbrist” och ”Kunskapsbrist”. Till exempel korrelerar variabeln ”typ av skola” och 
variabeln ”Rektor”: Skolans rektor begränsar mina möjligheter att arbeta ämnes-
integrerat, korrelerar med korrelationskoefficient -0,159 med signifikans på 1 %. De 
som jobbar på kommunal skola ser oftare än sina kollegor på friskola att rektorn 
hindrar deras möjligheter till ämnesintegration. Cirka 10 % av lärarna oavsett typ av 
skola håller med om påståendet medan 79 % av de som arbetar på friskola tar avstånd 
och 64 % av de som jobbar på kommunal skola (se tabell 8). I anslutning till detta kan 
också tilläggas att variabeln ”typ av skola” också korrelerar med om skolan arbetar 
ämnesintegrerat eller inte. Det är vanligare att friskolor jobbar ämnesintegrerat än att 
kommunala skolor gör det. Av de som jobbar på friskolor har 54 % angett att deras 
skola jobbar speciellt ämnesintegrerat och bland de som jobbar kommunalt så jobbar 
34 % på en skola med ämnesintegrerad profil. 
 
Tabell 8: Procentuell fördelning bland lärare på kommunal respektive friskola som håller 
med respektive tar avstånd från variablerna ”Elevers motivation” och ”Rektor”. 
 

 
 
Vilka övriga intressanta samband kan ses? Om vi till exempel tittar på vilka ämnen 
lärarna undervisar i och hur det korrelerar med de andra faktorerna kan vi se att 
biologilärare tenderar till att arbeta ämnesintegrerat. Samtliga 49 lärare som angett att 
de undervisar i biologi har samtidigt angett att de jobbar ämnesintegrerat. 
Svensklärare och engelsklärare tenderar också att arbeta ämnesintegrerat. Av de 102 
svensklärarna är det bara 9 stycken, eller knappt 9 %, som angett att de inte arbetar 
ämnesintegrerat och hela 21 % anger att huvuddelen av deras undervisning är 
ämnesintegrerad. Bland engelsklärare anger 10 stycken av 86, eller 12 %, att de inte 
arbetar ämnesintegrerat och 23 % anger att huvuddelen av undervisningen är 
ämnesintegrerad. Matematiklärare tenderar att vara något mer negativa till 
ämnesintegrerad undervisning än andra lärare. Variabeln ”matematiklärare” 
korrelerar negativt med samtliga dessa variabler ”Fördelar”, ”Elevers motivation”, 
”Måluppfyllelse”, ”Helhet och samband”, ”Samarbete_fördel” och ”Kunskap”. Det vill 
säga matematiklärare är inte lika positiva till dessa fördelar som andra ämnens lärare. 
Dessutom anser matematiklärare i större utsträckning än andra lärare att det är 
svårare att bedöma ämnesintegrerat arbete. Lärare i yrkesämnen på gymnasiet jobbar 
inte ämnesintegrerat i samma utsträckning som andra lärare och de anser i större 
utsträckning än andra lärare att rektorn utgör ett hinder för ämnesintegrerat arbete. 
Idrottslärare jobbar i mindre utsträckning än andra lärare ämnesintegrerat. 
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4.1.3 Hur och i vilken utsträckning arbetar lärare ämnesintegrerat? 

När det gäller denna frågeställning tittar jag främst på de frågor som gäller i vilken 
utsträckning lärarna arbetar ämnesintegrerat nu och hur de arbetat tidigare och även 
hur de arbetar när de arbetar ämnesintegrerat. Det första jag konstaterar är att 
variabeln ”Ämnesintegrerat nu” och variabeln ”Ämnesintegrerat tidigare” korrelerar 
starkt, korrelationskoefficient 0,696 på signifikansnivå 1 %, vilket betyder att de som 
har arbetat ämnesintegrerat tidigare också gör det nu och de som inte gjort det gör det 
fortfarande inte. Cirka 14 % har angett att de arbetar övervägande ämnesintegrerat (se 
tabell 9), bland dessa har 78 % även jobbat övervägande ämnesintegrerat tidigare. 
Cirka 25 % arbetar ämnesintegrerat minst någon gång i månaden medan de flesta, 49 
%, jobbar ämnesintegrerat någon gång per termin. 13 % har angett att de inte arbetar 
ämnesintegrerat alls och av dessa har 31 % inte arbetat ämnesintegrerat tidigare heller. 
 
Tabell 9: Procentuell fördelning över i vilken utsträckning lärare arbetar ämnesintegrerat. 
 

 
 
Hur jobbar de som har angett att de arbetar ämnesintegrerat? Många har angett att de 
arbetar på flera olika sätt. 31 % har angett att de jobbar i ett stort projekt tillsammans 
med i stort sett hela skolan. 37 % har angett att de jobbar ämnesintegrerat tillsammans 
med hela arbetslaget utifrån något speciellt tema. 35 % jobbar ämnesintegrerat 
tillsammans med enstaka lärare under en längre period och hela 59 % jobbar 
tillsammans med enstaka lärare en kortare period. 38 % jobbar parallellt med andra 
lärare kring samma område samtidigt och slutligen ämnesintegrerar 37 % med sig 
själva genom att kombinera sina egna ämnen.  
 
Korrelationerna kring denna frågeställning är också ganska många. Några exempel är 
att kvinnor jobbar ämnesintegrerat parallellt med andra, det vill säga olika lärare 
jobbar kring samma område i olika ämnen samtidigt utan något direkt samarbete, i 
större utsträckning än män. Vidare jobbar yngre lärare, i större utsträckning än äldre, 
i ett stort projekt med hela skolan, de jobbar också mer i kortare samarbeten och 
parallellt med andra kring samma område samtidigt. De som jobbar på grundskolan 
arbetar oftare än de som jobbar på gymnasiet i ett stort projekt med hela skolan eller 
samarbetar med hela arbetslaget. Svensklärare som arbetar mer ämnesintegrerat än 
många andra lärare jobbar ofta tillsammans i arbetslaget. De jobbar oftare parallellt 
med andra och oftare med sig själva. Bland svensklärare är det 48 % som jobbar 
ämnesintegrerat tillsammans med arbetslaget och bland övriga ämnen är det bara 33 
% som arbetar så. Av svensklärare arbetar 50 % parallellt med andra lärare och bland 
övriga lärare arbetar bara 35 % ämnesintegrerat parallellt med andra. Svensklärarna 
jobbar ämnesintegrerat med sig själva i 45 % av fallen. Bland andra lärare är den siffran 
34 %. Matematiklärare, som är något mer negativa till ämnesintegrerat arbetssätt, 
jobbar oftare än andra ämnesintegrerat med sig själv. 50 % av matematiklärarna 
ämnesintegrerar med sig själva medan bland övriga lärare jobbar 33 % 
ämnesintegrerat med sig själva. 
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4.2 Sammanfattning av resultat 

Här sammanfattar jag de viktigaste resultaten som enkäten visat. De flesta svarande 
lärare är positiva till ämnesintegration. De flesta skulle också vilja arbeta mer 
ämnesintegrerat. De flesta fördelar och nackdelar med ämnesintegration håller lärarna 
med om och även uppfattningarna om hindren för att arbeta ämnesintegrerat delas av 
de flesta. 
 
Vissa grupper av lärare ser mer positivt på ämnesintegration än andra lärare. Kvinnor 
är mer positiva än män. Yngre, och mindre erfarna, är mer positiva än äldre, mer 
erfarna. De som jobbar på friskola är mer positiva än de som jobbar på kommunal 
skola. Dessutom verkar vissa ämnens lärare vara mer positiva än andra ämnens lärare. 
 
Slutligen i frågan kring hur och i vilken utsträckning lärare arbetar ämnesintegrerat 
visar resultaten att många arbetar ämnesintegrerat på flera olika sätt, variationen är 
stor. De flesta jobbar ämnesintegrerat någon gång per termin. De flesta har också 
angett att de jobbar tillsammans med enstaka andra lärare under kortare perioder. 



25 

 

5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar min metod något ytterligare. Jag försöker förklara de resultat 
jag funnit och dra slutsatser ur det. Vidare gör jag några egna reflektioner och skriver 
vad mer som vore intressant att studera.   

5.1 Metoddiskussion 

Enkätundersökningen ger en bred bild av hur många lärare ser på ämnesintegration. 
Tyvärr gör arbetets tidsomfång att jag inte har kunnat studera all data från enkäten 
därför har prioriteringar gjorts. Några saker bör jag nämna som kan ha gjort att 
resultatet av studien har påverkats. Bortfallet är det första, även om jag fått in ganska 
många svar är bortfallet ganska stort. Min bortfallsanalys visar att de som svarat är 
representativa för de som inte svarat men jag tror att det hade gått att utföra 
bortfallsanalysen ännu mer noggrant så att det visats än tydligare. Genom att kontakta 
en viss procent av de som inte svarat och se till att de svarar hade bortfallsanalysen 
kunnat göras än bättre. Problemet var nu att jag inte visste vilka som svarat eller inte 
och därmed var det svårt att kontakta bortfallet. För att få en bättre bortfallsanalys 
hade jag behövt inskränka anonymiteten hos de svarande, eftersom jag hade behövt 
veta mer vilka de svarande var för att veta vilka som var bortfallet. 
 
Jag kan inte vara helt säker på att samma person inte svarat på enkäten flera gånger 
eftersom den tekniska lösning jag valde inte tillät att undersöka det. För att jag skulle 
kunna ha koll på det hade de svarande varit tvungna att logga in på ett Google-konto. 
Jag ansåg det viktigare att få in många svar än att vara helt säker på att ingen svarat 
flera gånger. Om Google-konto krävts hade det inneburit att färre hade svarat och 
dessutom hade anonymiteten hos de svarande minskat. Nu får jag hoppas att ingen 
medvetet svarat flera gånger på enkäten för att sabotera resultatet och dessutom är den 
risken ganska lite eftersom enkäten ändå är ganska omfångsrik och inget svar har varit 
väldigt likt ett annat svar.  
 
Enkätens frågor hade kunnat omformuleras och utökats något för att ytterligare få svar 
på vissa frågor. Jag hade kanske också kunnat få fram mer om fördelar, nackdelar och 
hinder genom att ännu noggrannare ha formulerat påståendena. Vidare ledde valet av 
metod till att det blev svårt att få svar på frågan hur lärarna arbetar ämnesintegrerat. 
Genom att intervjua lärare hade jag bättre fått svar på den frågan. 
 
En person av de svarande skrev i en kommentar att frågorna var vinklade, det vill säga 
att frågorna var positivt inställda till ämnesintegration, och att hen trodde att det skulle 
påverka resultatet. Jag håller inte med om det, och framförallt har jag försökt att 
undvika vinkling och försökt vara så neutral som möjligt. Genom att ta upp det här har 
jag ytterligare stärkt att jag försökt vara neutral och inte försökt påverka någon. Risken 
att min åsikt kan skina igenom kan dock inte helt bortses ifrån eftersom det alltid finns 
en viss subjektivitet.  

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt försöker jag med hjälp av bakgrundslitteraturen att förklara och 
resonera kring resultatet av min undersökning.  
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Resultatet visar att de allra flesta är positiva till ämnesintegration och att de vill arbeta 
mer ämnesintegrerat. Som Svingby (1986) skriver har ämnesintegration funnits med i 
den svenska skolan länge och tydligt funnits med i läroplanerna sedan 1980 års 
läroplan. Det tror jag har gjort att väldigt många lärare känner sig bekväma med tanken 
på att arbeta ämnesintegrerat. Resultatet visar också att lärarna håller med om de 
fördelar som enkäten tagit upp. Dessa fördelar är de samma som tidigare studier visat 
(Lundh, 2012; Nilsson 2007 & Österlind 2006). Resultatet visar att lärare anser att 
ämnesintegration gör att eleverna ser helheter och samband bättre, vilket är precis i 
linje med vad Nilsson (2007) och Österlind (2006) menar. Dessutom ingår 
helhetsbilden även i min definition av ämnesintegration och bör därför också ses som 
en fördel med arbetssättet. Det faktum att en stor del av lärarna skulle vilja arbeta mer 
ämnesintegrerat visar på att det fortfarande finns hinder för arbetssättet. De hinder 
som enkäten tar upp är också hinder som både lärarna i min studie och till exempel 
Lundh (2012) och Sandström (2005) håller med om. De organisatoriska hindren som 
rektor, schemaläggning och samarbetsmöjligheter är viktiga faktorer som fortfarande 
bör förbättras för att lärare i större utsträckning ska kunna arbeta ämnesintegrerat. 
Framförallt ett nytt sätt att se på schemaläggning tror jag är nödvändigt för att det ska 
fungera bättre. Vidare är det förstås så att om läroplaner är formulerade utifrån 
ämnen, kommer bedömningsfrågan att vara ett hinder, åtminstone till viss del. 
Lärarna i undersökningen är också tämligen överens om vilka nackdelarna är och även 
detta håller tidigare forskning med om (t.ex. Lundh, 2012 & Nilsson, 2007). Att det tar 
tid att planera och genomföra ämnesintegration är förstås en naturlig nackdel som inte 
är underlig eftersom tidsbristen är ett problem som hela tiden existerar i lärarens 
vardag. 

Om jag fortsätter med vilka grupper av lärare som är mer positiva till ämnesintegration 
än andra visar resultatet av enkäten att kvinnor verkar vara mer positiva än män. I 
detta avseende har jag inte hittat någon tidigare forskning som visar på samma sak, 
om jag ska försöka ge någon förklaring till detta kommer det bli spekulationer. Därför 
har jag valt att resonera kring detta i avsnittet kring egna reflektioner. En tänkbar 
anledning till att kvinnor är lite mer positiva än män, som åtminstone har lite 
förankring i litteraturen, kan vara att kvinnor har lättare att hitta personer att 
samarbeta med eftersom de kvinnliga lärarna är i majoritet och därmed lättare hittar 
någon annan kvinna att samarbeta med. Män kanske har svårare att hitta 
samarbetspartners. Kvinnor kanske samarbetar bättre med kvinnor och män med 
män. Lundh (2012) menar att lärarna som samarbetar inte bara måste fungera 
professionellt utan även på ett personligt plan och där kanske det fortfarande är lättare 
med personer av samma kön. 

Yngre lärare är mer positiva till ämnesintegration än äldre lärare, visar min 
undersökning. Detta hänger också ihop med erfarenhet, yngre lärare är också mindre 
erfarna. Vad kan då det bero på? Dels kan det vara så att yngre lärare i större 
utsträckning än äldre har upplevt ämnesintegration under sin egen skolgång och är 
därmed mer positiva till det. Som Svingby (1986) skriver var ämnesintegration 
högaktuellt under 80-talet och många av de äldre lärarna kan ha provat att arbeta 
ämnesintegrerat under den tiden och upplevt de svårigheter som finns, möjligheten 
finns också att skolan rent organisatoriskt hade svårare att hantera ämnes-
integrationen då när det var ”nytt”. Äldre lärare kan kanske ha provat ämnes-
integration och insett att det inte fungerar bra, att det inte ger den önskade effekten att 
elever får bättre resultat, eller också anser de att det tar längre tid eller att de 
organisatoriska hindren är för stora. De unga har däremot en lärarutbildning färskt i 
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minnet där den positiva synen på ämnesintegrationen regerar, de har en vilja att prova 
nya saker och är därför mer benägna att arbeta ämnesintegrerat. Deras ambition är 
stor. De med mer erfarenhet kan också ha insett att ämnesintegration inte är det bästa 
sättet att arbeta och att hindren är för stora eller också är det precis tvärt om att de 
unga lärarna kommer att lyckas överbrygga hindren och ämnesintegrationen kommer 
att bli än vanligare i framtiden.  

Om vi tittar på vilken typ av skola, friskola eller kommunal skola, där flest lärare som 
är positiva till ämnesintegration jobbar, visar det att friskolelärare är mer positiva till 
ämnesintegration än de som jobbar kommunalt. De som arbetar på friskola är yngre 
än de som jobbar på kommunalskola, sambandet kan hänga ihop med åldern och 
erfarenheten men det kan också ha andra förklaringar. Friskolorna har kommit till 
efter ämnesintegrationen tog fart på 80-talet, vilket kan innebära att de helt enkelt har 
byggt upp en organisation och struktur som är bättre anpassad till ämnesintegration 
än de äldre kommunala skolorna. De kanske också har en annan ambition vad det 
gäller ämnesintegration. Kanske har de överbryggat en del av hindren. Kommunala 
skolor har längre tradition vilket kan innebära att det är svårare att få igenom 
förändringar. Det organisatoriska, som schemaläggning till exempel, kanske är svårare 
att förändra så att ämnesintegration gynnas. 

Svensklärare och engelsklärare är mer positiva till ämnesintegration än andra ämnens 
lärare. Biologilärare arbetar mer ämnesintegrerat än andra. Däremot är 
matematiklärare något mer negativa till ämnesintegration och idrottslärare och 
yrkeslärare arbetar i mindre utsträckning ämnesintegrerat än andra ämnens lärare. 
Vissa ämnen kan till sin karaktär och sitt innehåll vara lättare att ämnesintegrera. 
Svenska och engelska kan vara sådana ämnen. Det är lättare att få till ämnes-
integrerande samarbeten i dessa ämnen eftersom mycket handlar om att läsa och 
skriva och när det görs ett ämnesintegrerat arbete kommer dessa komponenter ofta in. 
Därför kanske dessa lärare är mer positiva än andra. Lundh (2012) intervjuar bland 
annat engelsklärare och biologilärare och dessa lärare är positiva till ämnesintegration. 
Anledningen till att biologilärare jobbar mer ämnesintegrerat är kanske inte lika 
uppenbar. Men en möjlig förklaring är kanske att biologilärare är vana att 
ämnesintegrera med de andra ämnena i det naturvetenskapliga blocket, dock borde 
det innebära att även kemi- och fysiklärare är mer positiva men det är inte fallet. Som 
till exempel GY11 (Skolverket, 2011a) visar spelar miljöfrågor en stor roll i biologin och 
miljöfrågor hanteras ofta mer ämnesintegrerat än andra frågor. Dessa frågor är 
komplexa och innefattar många tvärvetenskapliga frågeställningar och därmed utgör 
utmärkta grunder för tematisk undervisning och ämnesintegration. Anledningar till 
att idrottslärare inte arbetar ämnesintegrerat i samma utsträckning tror jag handlar 
om ämnets karaktär och att det är svårt att få till ämnesintegrerande samarbeten med 
andra lärare. Att yrkeslärare inte arbetar ämnesintegrerat är något förvånande 
eftersom de verkligen borde se fördelarna med verklighetsförankring. Men det kanske 
är det som är anledningen, deras ämnen har redan en tydlig verklighetsförankring de 
inte inser fördelarna med att arbeta ämnesintegrerat i större utsträckning. De kanske 
redan gör det utan att de är medvetna om det. Att matematiklärare inte ser det positiva 
i samma utsträckning som andra kan ha att göra med att ämnet är svårt för många 
elever och att det är många olika specifika delar som måste läras in i ämnet. Detaljerna 
är viktiga i matematik och helheten kommer kanske i andra hand, därför kan det nog 
vara svårt att få till ämnesintegrationen. Däremot verkar matematiklärare 
ämnesintegrera med sig själva i större utsträckning vilket kan tyda på att har svårt att 
få till lämpliga samarbeten. 
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Kring den sista frågeställningen om hur och i vilken utsträckning lärarna arbetar 
ämnesintegrerat kan detta knytas till Svingbys (1986) kategorisering. Enkäten ger inga 
tydliga besked hur lärare jobbar ämnesintegrerat, variationen är stor. Det verkar som 
det som Svingby kallar djup varierar, allt från ingen ämnesintegration till nästan total 
ämnesintegration. Parallelläsning förekommer och olika samarbeten lärare emellan på 
olika organisatoriska nivåer. Tyvärr ger inte enkäten svar vilken bredd, som Svingby 
kallar det, ämnesintegrationen har. Hur många ämnen som samarbetar vid ett enskilt 
ämnesintegrerat tillfälle är inte känt. Men samarbete mellan enstaka lärare kortare 
perioder är det vanligaste sättet att arbeta på, vilket kan tolkas som att bredden oftast 
inte stor. Vad det gäller Svingbys tredje komponent, varaktighet, ger enkäten inte 
riktigt svar på det heller. Däremot får vi veta lite om i vilken utsträckning, eller hur 
ofta, lärare arbetar ämnesintegrerat. Även här är variationen stor och inga tydliga 
slutsatser kan dras. Att variationen är stor tyder lite på att ämnesintegrationen inte har 
en fast struktur hos lärarna. Ämnesintegrationen verkar ske lite när tillfälle ges och om 
möjligheter öppnas upp. Det verkar inte ofta finnas en utarbetad strategi för att få till 
ämnesintegration. 

I denna diskussion har jag försökt ge olika tänkbara förklaringar till varför resultatet 
blivit som det blivit. Det saknas i stor utsträckning tidigare forskning som kan stödja 
mig i mitt resonemang därför blir mycket av det jag skriver lite av spekulationer men 
förhoppningen är ändå att det kan ge några tänkbara förklaringar. 

5.3 Slutsatser 

Mina slutsatser av föreliggande studie är följande: 

• Lärarna i undersökningen är överlag positiva till ämnesintegration och skulle 
vilja arbeta mer ämnesintegrerat. Lärarna håller med om de fördelar, nackdelar 
och hinder som enkäten anger.  
 

• Vissa grupper av lärare är mer positiva till ämnesintegration än andra. Kvinnor 
är mer positiva än män, yngre och mindre erfarna lärare är mer positiva än äldre 
och mer erfarna lärare och de som jobbar på friskola är mer positiva än de som 
jobbar på kommunal skola. Vidare är svensklärare och engelsklärare mer 
positiva än andra ämnens lärare och matematiklärare är något mindre positiv 
än andra ämnens lärare. 
 

• Vad det gäller hur och i vilken utsträckning lärare arbetar ämnesintegrerat är 
variationen stor. Allt från små samarbeten under kort tid till större projekt 
under lång tid. 

5.4 Egna reflektioner 

Detta har varit en intressant studie att genomföra och jag har lärt mig mycket om 
ämnesintegration. Jag blev lite överraskad över hur positiva lärare var till 
ämnesintegration, jag har inte upplevt det lika tydligt tidigare. Viljan att arbeta mer 
ämnesintegrerat är stor och det måste innebära att hindren ute på skolorna fortfarande 
är stora och måste försöka bortarbetas. Jag tror att de organisatoriska hindren är de 
svåraste att överbrygga, framförallt schemaläggningen tror jag måste förändras. 
Tidsbrist är alltid ett hinder och mer tid bör ges till lärarna till planering och samarbete 
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lärare emellan. Sedan tror jag även att läroplanerna måste anpassas ytterligare för att 
underlätta ämnesintegration. Ämnesgränserna bör lösas upp ytterligare och målen bör 
göras mer allmängiltiga. Om läroplanerna ytterligare visar på att ämnesintegration bör 
ske oftare och underlättar för detta, kommer fler lärare att ta steget och arbeta mer 
ämnesintegrerat.  
 
Jag tycker att det var intressant att se att det fanns skillnader mellan olika grupper, 
vad det gäller hur positiva de är till ämnesintegration. Könsskillnaden var förvånande 
och den skulle jag vilja undersöka mer. Skillnaden mellan olika skoltyper och 
skillnaden mellan olika åldrar är mer väntad men även det vore intressant att 
undersöka mer. 
 
Här följer ett resonemang kring varför det kan vara så att kvinnor är mer positiva till 
ämnesintegration än män. Jag kan tänka mig att kvinnor kanske har lättare att se 
fördelarna med nya arbetssätt, eftersom de kanske vill förändra skolan mer för att även 
samhället ska förändras till det bättre till exempel vad det gäller jämställdhet. Män 
kanske inte har samma benägenhet till förändring. Män har traditionellt lyckats bättre 
i den traditionella strukturen i skolan. Det kan också vara så att män gillar den 
traditionella ämnesindelningens struktur för att de gör att koncentrationen kan riktas 
på ett ämne i taget. Kvinnor kanske har lättare för att se helheter och koncentrera sig 
på flera områden samtidigt. Vidare kan också den ökade ämnesintegrationen i skolan 
vara en faktor som påverkar att tjejer lyckas bättre än killar i skolan idag. Det är dock 
inget som denna undersökning visar överhuvudtaget. Men det är en intressant tanke. 
 
Slutligen önskar jag att jag hade fått reda på mer om hur lärare arbetar ämnes-
integrerat. Det hade varit intressant att se mer av hur lärarna arbetar och hur ofta, men 
det lyckades inte enkäten fånga. 

5.5 Arbetets betydelse 

För mig har detta arbete betytt att jag lärt mig mer om ämnesintegration och vad 
andra lärare anser om det. I ett vidare perspektiv verkar det saknas forskning kring 
ämnesintegration i stor utsträckning och detta arbete har bidragit till att visa på vad 
lärare faktiskt anser om ämnesintegration. Arbetet har också visat att det krävs mer 
forskning kring ämnesintegration.  

5.6 Fortsatt forskning 

Det finns många tänkbara frågor som vore intressant att undersöka ytterligare. Att 
ytterligare undersöka de hinder som finns i skolan mot ämnesintegration. Hur kan 
hindren arbetas bort? Hur ska skolan och läroplanen utformas för att bäst underlätta 
för ämnesintegration?  
 
Könsskillnaderna i attityden kring ämnesintegration vore intressant att undersöka 
ytterligare. Vad beror den på? Det vore också intressant att veta mer om vad friskolor 
gör som underlättar ämnesintegration och varför är lärare som jobbar på friskolor mer 
positiva?  
 
Dessutom vore det intressant att ta reda på mer kring hur lärare arbetar 
ämnesintegrerat eftersom det inte kom fram tydligt i denna studie. 
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Bilaga 1 Enkäten
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Bilaga 2 Missivbrev 

 
Hej blivande kollegor! 
  
Jag är en blivande matematik- och fysiklärare som just nu skriver mitt examensarbete 
i ämnet pedagogik på Mälardalens högskola. Jag skriver ett arbete kring 
ämnesintegration med syftet att kartlägga vad lärare i de senare årens årskurser 
(årskurs 6-9 och gymnasiet) i Västerås stad anser om ämnesintegration. 
  
Genom att svara på webenkäten nedan ger ni mig möjligheten att uppnå detta syfte. 
Jag hoppas att så många som möjligt hjälper mig genom att svara på enkäten. Enkäten 
är frivillig och anonym. Data från enkäten kommer enbart att användas till denna 
studie. 
  
Jag vill ha era enkätsvar innan den 31/10. 
  
Här följer länken till webenkäten: 
  
http://goo.gl/forms/cEpEqtygT3 

  
  
  
  
Har ni några frågor kan ni kontakta mig: 
  
Martin Sjökvist            martin.sjokvist@gmail.com 

  
Eller min handledare: 
  
Olle Tivenius             olle.tivenius@mdh.se 
  
  
  
  
Tack för hjälpen, Martin Sjökvist 
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Bilaga 3 Intressanta korrelationer 

 


