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Abstrakt 
 
Studiens syfte var att undersöka hur ämnesintegrering gestaltar sig i grundskolans tidigare år. 
Undersökningen har även innefattat två forskningsfrågor som berör pedagogernas 
uppfattningar kring deras eget arbete med ämnesintegrering och arbetslagets påverkan mot 
elevernas kunskapstillägnande. Undersökningen är en empirisk kvalitativ forskning med den 
fenomenografiska ansatsen som inspiration till analysmodellen. Fem halvstrukturerade 
intervjuer har genomförts med fem informanter från två olika skolor inom Luleå kommun 
som använder sig av ämnesintegrering som undervisningsmetod. Studiens resultat visar att 
ämnesintegrerat arbete är en metod att föredra eftersom elever skapar ett livslångt 
kunskapstillägnande.  
 
Nyckelord: ämnesintegrering, kunskap, kunskapstillägning, tema, projektarbete, traditionell 
undervisning, sociokulturellt, fenomenografi, uppfattning 
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Inledning 
 
Intresset för ämnesintegrering väcktes år 2006 under en kurs vid Luleå Tekniska Universitet. 
För oss var tanke – och arbetssätt nytt. Under resterande tid av vår utbildning har detta sätt att 
arbeta följt och genomsyrat våra arbeten. Vi är därför intresserade av att se hur eleverna 
tillägnar sig kunskap genom ämnesintegrering. Genom denna undersökning vill vi få reda på 
om ämnesintegrering är en arbetsmetod att föredra ute i läraryrket. 
 
Definition 
I vårt arbete avser vi med ämnesintegrering att två eller flera ämnen samspelar och går mot 
samma mål. Att eleverna får information ifrån flera ämnen med en genomgående röd tråd och 
sätter ihop detta med egna erfarenheter och kunskaper och därigenom bildar sig en förståelse.  
Med ämnesintegrering syftar vi på en mer avslappnad metod av storyline. 
 
Svenska Akademins ordlista (1998) skriver att integrera betyder ”sammanföra till en helhet” 
och nämner även att integrationsämne handlar om skola. Bonniers Svenska ordbok (2006) 
nämner också att delarna samspelar med varandra. Imsen (1999) definierar begreppet 
undervisning med att det har ett syfte eller ett mål för eleven 
 
Ämnesintegrering är ett sätt att undervisa på, en metod, en teori. Det finns olika 
inlärningsteorier och vi har tagit upp tre teorier, vilka är aktuella för studien. Det 
sociokulturella, där det sociala är av stor vikt för inlärningen. Det kognitiva, hur barnet får 
kunskapen och det konstruktivistiska, hur barnet lär genom aktiviteter. Det som är mest 
aktuellt för vår studie är det sociokulturella perspektivet på lärandet. De andra teorierna berörs 
automatiskt då det är ofrånkomligt mot vägen till kunskap.  
 
Kunskap ser vi som strävan mot något nytt. Kunskap och lärande kommer att gå hand i hand. 
Med begreppet ”elevers lärande” menar vi deras lust att lära, elevernas engagemang och deras 
intresse för lärandet. Med kunskapstillägnande menar vi kunskapen eleverna ges och samlar 
på sig.  
 
Bonniers svenska ordbok (2006) definierar kunskap med orden, vetande, lärdom och insikt. 
Gustavsson (2002) kännetecknar kunskap som något som får en människa till att sträva efter 
bättre liv och överlevnad. Han förtydligar med att förklara att information är något som blir 
till kunskap när det sätts in i sammanhang och förstås. Han trycker på att kunskap är en 
pågående process då vi hela tiden samlar ny information och skaffar oss nya perspektiv på 
närvaron. För att förstå informationen och tillägna sig kunskapen behövs den tillföras till den 
berörde på ett intressant och motiverande sätt. Davidsson (1999) definierar kunskap som 
något som finns delat mellan människor och som utvecklas genom samspel. Hon trycker på 
att kunskaper som tilldelas inom skolan måste kopplas till elevernas erfarenheter för att de 
skall kunna tillgodogöra dem i vardagliga samhällssituationer. Att genom en integrerad 
verksamhet där eleven och läraren arbetar tillsammans kan de lära av varandra. En elev kan 
veta något som en annan inte vet och därigenom delge sin kunskap. Dysthe (1995) nämner 
kunskap som inte existerande tills informationen har nått individen och den har haft möjlighet 
att bearbetas och sättas in i perspektiv.    
 
Med ordet traditionell undervisning syftar vi på schemastrukturerad undervisning som håller 
sig inom de strukturerade ramarna. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka hur den ämnesintegrerade undervisningen i 
grundskolans tidigare år gestaltar sig. 
 
Frågeställningar 

• Hur uppfattar pedagogerna sitt eget arbete med ämnesintegrering mot elevernas 
kunskapstillägnande? 

• Hur uppfattar pedagogerna arbetslaget som hjälp mot elevernas kunskapstillägnande 
via ämnesintegrering? 

 
 

 

Bakgrund  
 
Historiskt perspektiv 
Redan i 1946 års skolkommission talas det om att skolan behöver ge större utrymme åt 
elevernas egna skapande verksamhet. En strävan efter att utforma en arbetsmetod så att 
”lärjungarna” får utveckla egna initiativ och aktiviteter.  Det beslutas att yrkesteoretiska och 
praktiska ämnen skall samspela med varandra för att skapa bättre medborgerlig 
allmänbildning.  Det är inte bara eleverna som står i fokus utan även utbildningen av 
pedagogen. Pedagogen skall få mer frihet att hitta egna metoder i undervisningen och till 
upplägget av kurser för att gå i nivå med samhällsutvecklingen. Som synes har 
ämnesintegration florerat länge i skolan värld. Arfwedson (1989) tar också upp pedagogens 
roll i ämnesintegreringen. Pedagogen skall inte längre bara vara en kunskapsförmedlare utan 
istället en inspirationskälla med mycket kunskap. Lydén (1989) har skrivit ett kapitel som 
berör frågan om varför vi ska arbeta ämnesintegrerat och påpekar stark att vår värld är 
ämnesintegrerad och ställer sig frågan om varför den svenska skolan inte är det. Även 
Utbildningsdepartementet Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) tar upp att pedagogerna skall integrera och balansera kunskaperna i 
undervisningen och samtidigt skriver de att eleverna i skolan skall omfatta kunskaperna de 
tillämpat i skolan till samhället. 
 

Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i 
sina olika former. (Utbildningsdepartementet 1994, s 9) 

 
Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas 
genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 
(Utbildningsdepartementet 1994, s 6) 

      
Wedel – Brandt (2008) nämner att psykologiska teorier har haft stor betydelse för 
pedagogiken eftersom att de psykologiska teorierna ger förståelse för barns förutsättningar. 
Det finns olika inlärningsteorier och Dysthe (2003) har tagit upp bland annat det 
sociokulturella perspektivet, kognitiv inlärningsteori och konstruktivismen.  
 
Kognitiv inlärningsteori och Konstruktivism 
Kognitiv inlärningsteori som bland annat är inspirerad av Piaget (1896 – 1980) är en 
konstruktionsprocess där elever får ta emot, tolka, binda samman och förstå information 
tillsammans med redan inlärda kunskaper. Eleven får själv bearbeta informationen istället för 
att få den förklarad för sig (Dysthe, 2003). Lärarförbundets förlag (1996) definierar kognitiv 
inlärning som det som hör till intellektet, det vill säga, tankar, kunskaper och inlärning. Imsen 
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(2006) säger att Piagets teori ofta kallas för kognitiv konstruktivism där det handlar om 
elevens intellektuella mönster under inlärningen. Ernest (1998) förklarar att det finns olika 
delar av konstruktivism men att en sak är gemensamt i alla delar, konstruktionen. Den utgår 
från att de redan existerande delarna som eleven har, byggs upp och skapar större 
sammanhang. I den konstruktivistiska inlärningsmetoden fokuseras den enskilde individen, 
där kunskapen uppstår.  
 
Sedan finns även den sociala konstruktivismen som inte bygger enbart på den enskilde eleven 
utan på samtal och kommunikation med andra (Sellbjer, 2002). Det kognitiva och de 
konstruktivistiska inlärningsteorierna har gemensamt att det handlar om det mentala men det 
som skiljer dem åt är bland annat synen på kunskap. Kognitiva teorier pekar på kunskap som 
något fast medan de konstruktivistiska teorierna ser kunskap som något som konstrueras allt 
eftersom inlärningen sker. Vygotskij (1896 – 1934) har många gånger setts som en social 
konstruktivist fast han allt mer hör till de sociokulturella teorierna då det för honom handlar 
om lärande i samband med andra.  
 

Det element i kognitivismen som fått störst inflytande vad gäller synen på lärande 
är vad som brukar kallas konstruktivism, det vill säga betoningen av att individen 
inte passivt tar emot information utan själv genom sin aktivitet konstruerar sin 
förståelse av omvärlden (Säljö, 2000. s 56) 

 
Sociokulturellt perspektiv 
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv, där människan är biologisk med psykiska och fysiska 
tillgångar, får människan kunskap i samspel med andra som sedan utvecklas till den enskilda 
individens tankar och beteende. Hur människor lär sig och hur den intellektuella utvecklingen 
fungerar kommer aldrig att finna ett slutgiltigt svar (Säljö, 2000). 
 
Dysthe (2003) definierar lärandet som sociokulturellt då det innefattar relationer och 
kommunikation och hon ser på teorin som att kunskapen existerar beroende på kulturen den är 
delaktig i. Viljan till att lära består i upplevelsen av meningen. Kunskap och lärande anses 
viktiga och miljön runt omkring måste återspegla detta. Kunskapen kommer till kraft i 
samspel med varandra och inte enskilt. Hundeide (2006) anser att människan är socialt 
upplagd från födseln och ser att det är av stor vikt att fokusera på det och nämner tre steg i ett 
barns utveckling. Det startar med den emotionella dialogen och fortsätter med dialogen där 
personerna runt omkring eleven ger förklaringar och mening till upplevelser och avslutas med 
stöd så att eleven klarar av att behärska sig själv och sin omgivning.  
 
John Dewey (1859-1952), ”learning by doing” var en stor filosof och psykolog. Författaren 
trycker på hur mycket den sociala miljön har som betydelse för ungas ageranden. Praktisk 
träning påverkar barns handlande. För många barn tränas till att grundlägga nyttigheter istället 
för att bli undervisade som människor med behov. Ett intresse måste finnas för att lära och 
inte bara kravet till att lära. Dewey ger ett exempel på ett barn där mamman varje gång säger 
ordet mössa när hon sätter på något på hans huvud. Barnet skapar ett sammanhang samtidigt 
som vetskapen av att det är dags att gå ut är lustfyllt och intressant. Därav den gemensamma 
aktiviteten. Samma sak sker i klassrumsmiljön, där eleverna tillsammans bestämmer vad som 
är aktuellt. Skolmiljöns uppgift är att balansera de sociala elementen och ge möjligheter till att 
fungera i grupp. Han ger exempel på att ord som ”samhälle” och ”gemenskap” lätt kan 
förvirra eleven eftersom att det bara är ordet som får mening och inte innebörden av det. Ord 
kan ha anknytning till varandra och påverkar på så sätt mening och elev (Dewey, 1999). 
 

Gemensamma ämnen innebär att alla vänjer sig vid ett gemensamt perspektiv och 
en vidare horisont än den som är synlig för medlemmarna i en isolerad grupp. 
(Dewey, 1999 s 57) 
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När elever slits från ett ämne till ett annat kan risker som oenighet ske. Skolan får en stor vikt 
att hålla den utjämnande och integrerad. I en kultur där det du lär dig uttrycks i form av 
symboler lätt blir facklig och ytlig. Det finns inte något som känns bekant med den mänskligt 
”vanliga” praktiska verkligheten. När den traditionella formella skolundervisningen använder 
sig av symbolkulturen riskeras skolmaterialet att enbart bli ett lärostoff utan någon som helst 
anknytning till verklighet och erfarenheter. En vanlig uppfattning är att utbildning i skolans 
undervisning enbart består av fackliga, ytliga symboler. Att varva och balansera det teoretiska 
med det praktiska är en av de absoluta uppgifterna i den pedagogiska undervisningen. I takt 
med att skolans undervisning utvecklas så är det mer och mer viktigt att utbildningen blir 
personlighetsformad istället för att skapa ”plugghästar” det vill säga att inlärningen sker 
främst i växelspel med andra istället för traditionell undervisning där övningarna inte har 
något socialt sammanhang. Om skolan ska bli mer effektiv bör mer tid avsättas för 
gemensamma aktiviteter där eleverna genom sina egna förmågor och med stöd av de 
hjälpmedel och material de har, skapa nya sociala medvetanden, inte enbart via böcker och 
konversation. Allt tänkande blir till kunskap och för att få elevernas tankebanor att bli till 
kunskap så måste undervisningsprocessen se till att eleven för det första, utsätts för en sann 
erfarenhetssituation, något den är intresserad av. För det andra, att ett äkta problem formas 
från situationen som stimuli för tänkandet. För det tredje, eleven inbringar kunskaper och 
observerar vad som krävs för att kunna ta itu med den. För det fjärde, eleven upptäcker 
lösningar som eleven måste utveckla metodiskt. För det femte, eleven ska ha chans och 
tillfälle att kunna få testa sina idéer och genom att eleven kan göra det så blir denne medveten 
om innebörden av kunskapen och till vilken nytta och värde den har för framtiden (Ibid.).  

 
Läraren är särskilt utsatt för frestelsen att utforma sin uppgift utifrån elevens 
förmåga att tillägna sig och repetera stoffet i föreskrivna redovisningar, utan 
hänsyn till att materialet har betydelse för elevens aktivitet som en 
samhällsmedlem under utveckling. (Dewey, 1999. s 240) 

 
Det finns tendenser att skolvärlden värderar varje läroämne separat och att läroplanen studeras 
som en blandning av olika värden och standarder istället för att undervisningen blir 
demokratisk så att alla olika läroämnen cementeras och samspelar med varandra (Dewey, 
1999). 

I ett demokratiskt samhälle är det utbildningens uppgift att göra upp med 
dualismen och att utforma en läroplan som gör tanken till en vägvisare för alla och 
som gör fritiden till en belöning för att man accepterar sitt ansvar som deltagare 
snarare än ett tillstånd där man slipper delta. (Dewey, 1999. s 312) 

 
Vygotskij (1995) tar upp olika delar av mänsklig aktivitet. Han nämner att hjärnan har ett 
kreativt och kombinatoriskt forum som bearbetar och skapar nya situationer. Vi är inte endast 
gjorda för att reproducera det som varit och det är det som gör att vi människor inriktar oss 
mot framtiden och att vi är öppna för förändringar. Han sammanfattar detta under ordet; 
”föreställning” och säger att det är den som ligger som grund för vår kreativitet inom alla 
områden vi stöter på i livet. Vygotskij nämner att det är kombinationen av reproducering och 
föreställning som skapar vår nya verklighet och att detta händer stegvis i samband med 
intagande av nya erfarenheter och information. 
 

Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att vidga 
barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande 
verksamhet. (Vygotskij 1995, s 20) 

 
Enligt Imsen (2006) är Vygotskijs teorier kring lärande både socialt och kulturellt betingat. 
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Utbildningsdepartementet (1994) visar att elever som har svårigheter måste få en utbildning 
som är utformad efter deras behov och konstaterar även att vi lever i en sociokulturell värld 
och att skolan måste skapa förutsättningar för ett lärande där kunskapsformer i delar skall 
skapa en helhet. 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 
med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 
kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till 
en enhet. (Utbildningsdepartementet 1994, s 6)  

 
Vygotskij intar en central plats i nyare pedagogisk psykologi just därför att hans 
teori fäster så stor vikt vid det sociala samspelets och språkets betydelse för 
inlärnings- och utvecklingsprocessen. (Imsen 2006, s 50-51)  
 

Säljö (2000) menar att i det sociokulturella perspektivet så finns det ingen stoppgräns på 
utveckling, vi lever och lär i samspel med andra. Carlgren (1999) pekar på lärandet i skolan 
och om att det inte längre handlar om endast kognitivt lärande utan att andra perspektiv har 
fått ta plats, bland annat det sociokulturella. När det inte längre endast handlar om det som 
sker inuti huvudet medan individen lär bör vi sträva efter en variation av metoder och 
aktiviteter för att öppna upp för olika vägar mot lärande och kunskap (Ibid.). 
 

De pedagogiska konsekvenserna av den sociokonstruktivistiska 
Vygotkijreceptionen är att utveckla kollektiva lärande situationer där varje 
deltagare bidrar till allas förståelse. (Carlgren, 1999. s 14)  

 
Numer ser skolan att kunskap, innehållet och lärandet blir inbäddat i praktiken. Om 
kunskaperna skall kunna komma till kraft måste de sättas in i praktik och sammanhang måste 
skapas (Ibid.).  
 
Storyline 
Storyline utvecklades när Skottland gjorde läroplansreform 1965 vilket krävde ett mer 
ämnesövergripande arbete. Grundarna till arbetsmetoden är Steve Bell, Sallie Harkness och 
Fred Rendell (Gustavsson Marsh & Lundin, 2006). 
 
Vygotskij (1995) språkar för fantasins delar i kunskap och lärande. Fantasi är något som är en 
utvecklingsprocess hos barn och den uppnår först höjden i fantasi i en vuxen ålder. Därför 
behöver barn hjälp av en vuxen för att fantasin skall kunna ske som en del i utvecklingen. 
 
Falkenberg och Håkonsson (2004) definierar storylinemetoden med att eleverna inte blir 
undervisade utan inbjudna till lärande genom upptäckande, samtalande och handledande. 
Eleverna får arbeta med det de känner till för att sedan utveckla sin förståelse. De trycker 
bestämt på att det inte går att definiera storylinemetoden på bara ett sätt utan att metoden är 
tolkningsbar. Det som karaktäriserar storyline är uppbyggnaden som formar sig som en 
historia/berättelse och alltid innehåller tid, plats, person och händelse. Det är i berättelsen som 
lärandet/kunskapen kommer automatiskt. Lindberg (2000) beskriver storyline som styrt av 
pedagoger men aktivt av elever där ämnesgränserna är borttagna och det finns en strävan efter 
en övergripande syn på kunskap. Han nämner även att arbetsmomenten i storyline integrerar 
flera ämnen men har inte ett behov av att omfatta alla. Lindberg sätter tyngd på att förklara att 
det som skiljer storyline och vanligt temaarbete är just den berättande delen. 
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Arbetslag 
Sandström (2005) skriver om ämnesscheman och hur vanligt det är att undervisningen och 
lektionsplaneringen är styrda utav dem. Tid finns inte till ämnesintegrering och vikten av att 
prioritera schemaläggning blir därför stor för att det ska bli fungerande i verksamheten. 
Ämnesintegrering är något som kommer att framträda mer i skolans praktik, hon säger även 
att pedagogerna som väljer att inte arbeta ämnesintegrerat jämsides med dem som gör det får 
det ändå att fungera eftersom att det är elevens bästa som står som mål för båda metoder. Det 
viktigaste för att uppnå ämnesintegrering är att pedagoger är beredda på förändring vilket 
Sandström kallar för eldsjälar som tar skola och elev framåt. Ämnesövergripande områden 
förändras och får hela tiden ny mening då det sätts in i skolans verklighet. Fokus sätts ofta på 
arbetslag och sammanhang. Undersökningar har visat på att arbetslag är av stor vikt för att 
hålla samman en verksamhet (Sandström, 2005). 
 
Arbetslag nämns i positiv anda av Bengtsson, Clark, Gerefalk, Gislason, Molin & Nilsson 
(2006) och tycker de öppnar nya vägar för ämnesintegrering. Författarna har sett att 
arbetslaget blir mer sammansvetsat med arbeten som storyline. När ämnen tillåts att 
komplettera varandra uppstår nya möjligheter för samarbete och tematiska arbetssätt mellan 
pedagogerna. Att arbeta ämnesintegrerat innebär ökat krav på samarbete och får 
arbetskamrater delaktiga i det vanligtvis egenstyrda arbetet. Även eleverna får ta del i arbetet. 
Vid start av temaarbete är det bra att innefatta flexibilitet och att ta bort de egocentriska 
tankarna.  
 
Undervisningen har länge varit styrd av uppdelningen av separata ämnen med strikta 
schemaläggningar. Inlärningen var tidigare mer mekaniskt upplagd och eleverna behövde inte 
kunna sätta in de förvärvade kunskaperna i samhället. Kraven på social kompetens har ökat 
och för att uppnå kraven krävs samarbete och samverkan. Med social kompetens menas, 
samarbete, problemlösning, initiativtagande, förmåga att tala inför grupp och förmåga till 
anpassning. I och med skolans förändringar krävs nya kunskapssyner och integration mellan 
ämnen i grundskolan är nödvändigt. Pedagoger måste kunna anpassa sig och inte se deras eget 
ämne som en helhet utan att en helhet uppstår tillsammans med andra ämnen. Förståelse och 
motivation ökar och bildar verklighetsanknytning och kompetenskraven på pedagogerna blir 
därför högre. Den pedagogiska utvecklingen behövs för att lyfta skolan framåt. Om 
läroplanernas mål ska uppnås behöver pedagoger samarbeta och delge sina kunskaper med 
varandra. En samling av kompetenser bildar utveckling av undervisning. Genom arbetslag 
öppnas varje enskild pedagogs chans till inflytande, de får ökat ansvar och därmed ökad 
arbetsglädje. Även risker som utbrändhet förminskas abrupt (Assermark & Sörensson, 1999). 
 

En samverkan i arbetslagsform är grunden för undervisning som bygger på 
ämnesintegration. (Assermark & Sörensson, 1999. s 24) 

 
Luleås Verksamhetsplan 
I Luleås verksamhetsplan (2009) benämns Barn – och utbildningsnämnden som de som har 
ansvaret för Luleå kommuns skolväsende i grundskolan intill det nationella och kommunala 
uppdraget. Barn – och utbildningsnämndens vision är att alla elever skall få de rätta 
premisserna för att lyckas. Skolan skall förmedla en god värdegrund genom att ge eleverna 
trygghet och lust till att lära. De definierar en god lärmiljö med ord som, helhet, sammanhang 
och progression. Blandade kompetenser och ämnen bör samverka för att bilda fler möjligheter 
till att lära. Verksamhetsplanen trycker på att IKT (information – och 
kommunikationsteknologi) och estetiska ämnen är av stor vikt för en integrerad verksamhet. 
Det är arbetssätten, arbetsformerna och kompetenserna som är av tyngd för att eleverna skall 
lyckas och för detta krävs det en flexibilitet i hela skolsystemet. Att eleven skall få lära sig 
genom egna erfarenheter är en utgångspunkt i skolan. Eleverna får reflektera över sina inlärda 
kunskaper tillsammans med sina erfarenheter för att skapa ett fortsatt lärande. Barn – och 
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utbildningsnämnden har delat ut ett arbetslagsstipendium till en skola i Luleå kommun för 
deras arbete med ämnesintegrering, storyline som har skapat sammanhang kring tematiskt 
arbetssätt. 
 
Vygotskij (1995) tar upp processen som är grundläggande för människan intellektuella 
utvecklingar, att kunna plocka ut delar ur helhet. Han använder sig av tre delar av fantasi där 
en utav dessa delar talar om förmågan att sätta ihop enskilt till sammansatt med hjälp av 
gestaltning. För att styrka teorierna tas hjälp av grundläggande psykologiska faktorer som 
exempelvis människans behov av att passa in i omgivningen. För att utveckling skall uppstå är 
det av vikt att sätta människan i situationer där delar bildar helhet. Hade människan redan haft 
helheten i alla dess syften skulle ingen vilja eller strävan finnas och därav ingen utveckling. 
 

Genom ett flexibelt lärande så lär barn och elever i sin takt och utifrån sina 
förutsättningar. (Verksamhetsplan 2009 – 2011 Barn och utbildningsnämnden, s 7) 

 

 
 
Metod 
 
Val av informanter 
Två olika skolor i Luleå kommun valdes ut som arbetar ämnesintegrerat eftersom vårt syfte är 
att undersöka hur den ämnesintegrerade undervisningen i grundskolans tidigare år gestaltar 
sig. De fem pedagogerna som deltagit i intervjun är utvalda på grund av den skillnad de har i  
utbildning, ålder och arbetslivserfarenhet. Detta ser ut på följande sätt. 
 
Tabell 1. Beskriver pedagogernas arbetslivserfarenhet. 

 
Kvalitativa metoder 
Trost (2005) nämner att kvalitativa intervjuer ofta används i forskningssammanhang och 
består av mycket struktur och lite standardisering. Denscombe (2009) styrker användningen 
av intervju som en metod i forskningssammanhang eftersom det handlar om åsikter, 
uppfattningar och erfarenhet. 
 
Det finns olika sorter av intervjumetoder bland annat Denscombe (2009) tar upp att det kan 
vara bra med en lista av olika ämnen och frågor men inte hålla sig fast till den utan att 
intervjuaren är inställd på att intervjupersonen får tala fritt och utförligt om det som forskaren 
frågar.  
 
Vid en intervju är det bra att tänka på frågorna som en tratt, börja brett och sedan gå mer in på 
djupet. Intervjupersonen kan uppleva sig oförberedd på direkta frågor (Widerberg, 2002). 
Intervjuaren skall vara passiv i sin roll och bara presentera ämnet med en startfråga från listan. 
Att tala om syftet med intervjun är av stor vikt. När den som blir intervjuad får tala fritt är ett 
enklare att få reda på komplexa frågor. Forskaren ska inta en passiv roll vid intervjutillfället 
och dess kläder ska inte vara utmärkande. Det är viktigt att hålla sig neutral och inte 
kommentera den intervjuade men att samtidigt vara observant och inte tappa tråden. Innan 

Pedagoger Examen Ämnesinriktning Antal år i yrket 
Pedagog (1) 1998 1-7 Lärare – Sv, So, No, Ma 10år 
Pedagog (2) 1998 4-9 Lärare – Sv, So, Bild, Drama 10år 
Pedagog (3) 2003 Fritidspedagog- 0-6år 6år 
Pedagog (4) 1974 Lågstadielärare 35 år 
Pedagog (5) 1971 Lågstadielärare 38 år 
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intervjutillfället bör kontakt mellan de båda parter hållas så att intervjuaren kan delge tid och 
plats. Detta för att erhålla en planerad och strukturerad intervju. För att samtalet skall kännas 
mer avslappnat och mer som en konversation kan det vara bra att hålla ögonkontakt ur en 
nittiograders vinkel. En bra intervjuare tål tystnad under intervjun. Denne vet också när han 
eller hon skall vara tyst. Tystnaden kan leda till att intervjupersonen själv tar till orda och 
kommer med mer relevant information. Det är viktigt att känna av när samtalet börjar lida mot 
sitt slut och sammanfattningar under intervjuns gång hör till en bra intervjuare (Denscombe, 
2009). 
 
Ejvegård (2003) tar upp nackdelarna vid intervjuer så som att informanten kan hämmas vid 
bandupptagning och även att det kan ta lång tid på både det empiriska - och 
bearbetningsplanet. Denscombe (2009) skriver att de flesta använder sig av inspelning men 
tillägger fältanteckningar som komplement. Att skriva ut intervjuer tar lång tid och är 
tidskrävande. En timmes intervju kan ta runt två till tre timmar att skriva ner. Mycket hänger 
på vilken typ av utrustning som används för genomförandet av intervjun och för 
sammanställningen. Det är viktigt att se skrivprocessen som en viktig ingrediens i forskningen 
eftersom att utskriften ger en kvalitativ data som är lätt att analysera (Ibid.). 
 
Patel och Davidsson (2003) påtalar vikten av konfidentiellitet. Även Ejvegård (2003) påpekar 
att låta den intervjuade få ta del av att intervjun är konfidentiell. Trost (2005) nämner att 
konfidentiellitet för forskning framåt och fortsätter med att beröra framställningen av att de 
redovisade intervjuerna bör omformuleras i skrivspråk istället för talspråk. Han anser att det 
är oetiskt att ordagrant skriva ner den intervjuades talspråk eftersom att det lätt kan se slarvigt 
ut men att citat ordagrant skall citeras. Han fortsätter med att prata om respekt för den 
intervjuade genom att hålla sig till fakta som intervjupersonen tagit upp (Ibid.).  
 
För att göra de intervjuade extra intresserade till intervju upplyser Ejvegård (2003) det 
blivande forskningsresultatet som morot för pedagogernas yrke och utveckling.  
 
Validitet och reliabilitet 
När en forskning bedöms granskas validiteten och reliabiliteten. Validitet är värdet av 
insamlade data, hur relevant är data för vårt arbete? För en trovärdig validitet behövs data som 
ger effekt i arbetet, det  vill säga slutsatser. Reliabiliteten visar hur tillförlitlig den insamlade 
data är, den skall vara stabil och inte påverkas av yttre omständigheter. Data skall kunna 
upprepas ett flertal gånger utan att förändra resultatet. Åsikter och upplevelser kan lätt variera 
men fortfarande vara trovärdiga. Ju fler intervjupersoner ju högre reliabilitet. I 
forskningssammanhang är kraven störst på reliabiliteten.  
 

Låg reliabilitet sänker validiteten. Däremot behöver inte hög reliabilitet öka 
validiteten. (Kylén, 2004. s 15) 

 
Johansson (1999) tar upp att vetenskapliga undersökningar har som syfte att ta fram ett 
resultat som är hållbart. Kärnan i undersökningen är just validiteten och reliabiliteten som han 
beskriver som säkerheten och styrkan i resultatet därav måste undersökningarna mäta det som 
mätas skall. Vid en kvalitativ undersökning har forskaren en stor roll och det är därför av stor 
vikt att vara medveten och kritisk mot undersökningen för att kunna upprätthålla reliabiliteten. 
I en undersökning med fenomenografiska ansatser handlar validiteten och reliabiliteten mest 
om intervjupersonernas uppfattningar utifrån de olika undersökningskategorierna (Johansson, 
1999). 
 
Fenomenologi 
Johansson (1999) beskriver fenomenologin som något abstrakt och nämner att huvudsyftet är 
att beskriva omvärlden som den verkligen är. Det är av stor vikt att skilja på vad saker 
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egentligen är och hur de framställer sig att vara. Kvale (1997) tar upp om att fenomenologin 
försöker se de sociala fenomenen utifrån perspektiv och upplevelse. Fenomenologin 
grundades som en filosofi av Husserl (1859-1938) och har utvecklats till att innehålla mer än 
medvetande och erfarenhet. Han skriver att Heidegger (1889-1976) tog med den mänskliga 
livsvärlden och Sartre (1905-1980) den mänskliga handlingen. Det som fenomenologin vill 
klargöra är förståelsen i den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997). 
 
Bjurwill (1995) försöker sig på att förklara det Husserlska uppbyggandet av fenomenologin. 
Han beskriver det som ett våningshus med sju olika våningar, (1) där första våningen ger den 
grundläggande formen av fenomenologi, i det direkta sättet att tänka; (2) på den andra 
våningen analyseras tankesättet och görs mer abstrakt; (3) den tredje våningen utvidgar 
våning två och försöker hitta likheter för att ta sig till en högre nivå, här är generaliseringen av 
vikt; (4) den fjärde våningen närmar sig fenomenet från olika synvinklar, skapar sig ett 
bredare perspektiv; (5) den femte, tänkandets våning, där metareflektioner på uppfattandet av 
fenomenet sker, fenomenet blir begriplig; (6) den sjätte våningen, där forskaren rensar allt det 
tidigare för att kritiskt och självkritiskt gå in och granska; (7) den sjunde och sista våningen 
som kan ses som en extravåning där forskaren tolkar det dolda som ligger under ytan. Husserl 
såg sig själv som en sann positivist om den erbjöd en antagandefri miljö och påpekade i sin 
forskning från tidiga 1900 - talet att empiristerna och positivisterna säger emot sig själva om 
fördomsfrihet och utgår från antaganden och fördomar. En sann positivism, alltså 
fenomenolog skall inte se till antaganden, fördomar och hypoteser. 
 
Fenomenologisk forskning har enligt Denscombe (2009) med människors uppfattningar, 
åsikter, attityder, övertygelser, känslor och emotioner att göra. Tillvägagångssättet vid 
fenomenologisk forskning består av subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan.  
 
Fenomenografi 
Fenomenografin är empiriskt utprövad och beskriver det som visar sig oberoende vår 
uppfattning. Fenomenografin visar istället hur intervjupersonen uppfattar dess omvärld och 
dess erfarenheter (Alexandersson, 1994). Ansatsen är en metod som används i viss form av 
kvalitativ analys vilket är vanligt inom pedagogikforskning (Kroksmark, 1987). 
 

Samtliga fenomenografiska undersökningar utgår från att människor har olika 
uppfattningar av samma objekt. Olikheter i uppfattning förklaras av att olika 
människor gör olika erfarenheter genom att de har olika relationer till världen. 
Människor gör sedan olika analyser och erhåller olika kunskap om dessa objekt. 
Fenomenografins forskningsintresse är att beskriva dessa olikheter.(Alexandersson, 
1994. s 73) 
 

Fenomenografin skiljer sig från andra undersökningsmetoder, det avgörande är 
uppfattningarna och erfarenheterna (Marton, 1997). När en fenomenografisk kvalitativ 
undersökning sker måste det göras avgränsningar beroende av informanter och de fenomen 
som skall undersökas (Ekman, 1997). Det går att sammanfatta fenomenografin ur ett 
forskningsperspektiv, det handlar om att beskriva hur ett fenomen uppfattas av informanterna 
och att forskaren är ute efter innebörden istället för förklaringar. Vikten ligger i att lyfta fram 
informanternas syn och inte en förklaring av vad saker egentligen är (Ibid.). Gunnarsson 
(1995) nämner att det är viktigt med stor förtrogenhet till intervjupersonen eftersom det 
handlar om dennes uppfattningar och erfarenheter. I en fenomenografisk undersökning är den 
viktigaste informationskällan intervjun. Det finns inga fasta svarsalternativ, inga rätt eller fel. 
Intervjun skall hållas öppen och syftet är att få fram intervjupersonens uppfattningar och 
erfarenheter. I fenomenografiska undersökningar bandas alla intervjuer för att skrivas ut 
(Ibid.). Därför har studien inspirerats av den fenomenomgrafiska ansatsen som anlysmetod. 
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Vid analysgenomförandet av intervjuerna är det av stor vikt att vara djupt insatt och tillsätta 
enbart analystid och inte arbeta med något annat samtidigt eftersom mycket bearbetning 
faktiskt uppstår runtomkring själva studerandet. Vid analysen kan det vara bra att använda sig 
av olika kategorier som självklart är anpassade till syftet med intervjun. Kategorierna uppstår 
i samband med analysen av intervjuerna då jämförelser mellan informanterna ofta bildar ett 
mönster, därav kategorierna. Det gäller att forskaren kan vara kritisk och inte nöja sig med de 
första resultaten som uppkommer utan att gång på gång granska för att nya kategorier och 
resonemang skall få chans att uppstå. När fenomenografisk undersökning med kategorisering 
görs brukar varje kategori innehålla ett citat för att fördjupa förståelsen för kategorin. Att 
räkna kategorierna som resultat kan tyckas egendomligt för dem som inte mäter uppfattningar 
men när kategorierna skapas med den kvalitativa analysen höjs kategorikonstruktionens status 
och ger en högre kvalitet på forskningens slutprodukt (Larsson, 1986). För att använda sig av 
kategoriseringen måste vissa regler följas och Larsson tar upp två utav dessa, 
kategorisystemet måste beskriva data väl och vara förankrat i intervjumaterialet. Den andra 
regeln är att kategorierna skall vara kvalitativt åtskilda och inte överlappande. Vidare 
betraktar Uljens (1989) kategorisystemet som en produkt av forskarens analyser. Kroksmark 
(1987) nämner också att likheter och skillnader bildar egna kategorier under kategorierna.  
 
Analysarbetet innebär att lyssna till intervjuerna, skriva ut dem, läsa igenom dem och göra en 
jämföring till det som tidigare nämnts, ett mönster bildas. En forskare ska bilda en uppfattning 
av intervjun och synsättet ska pendla mellan de olika förhållandena (Gunnarsson, 1995). Efter 
analysen är gjord och beskrivningskategorierna är framtagna är det bra att ha en 
medbedömare för att stärka reliabiliteten (Uljens, 1989). 
 
Skillnader mellan fenomenologi och fenomenografi 
Det som skiljer en fenomenologisk undersökning ifrån en fenomenografisk är att den 
förstnämnde visar vad något är medan den fenomenografiska visar mer på uppfattningen av 
vad något är (Johansson, 1999). Om vi visar ett exempel i att undersöka kunskap genom den 
fenomenologiska ansatsen ser vi i undersökningen på vad kunskap verkligen är medan om vi 
undersöker kunskap ur den fenomenografiska ansatsen så undersöker vi hur pedagogerna 
uppfattar kunskap. 
 

Fenomenologi och fenomenografi har många likheter men också betydande 
skillnader. Bland likheterna märks främst att i båda ansatserna är det människors 
medvetande som är det centrala. (Johansson, 1999. s 75) 

 
Genomförande 
Fem halvstrukturerade intervjuer har gjorts. Intervjuerna har bandats med diktafon och sedan 
skrivits ut med hjälp av dator.  
 
Studien är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen. Kvalitativa intervjuer har använts för 
att lämna ett tillräckligt stort spelrum för de intervjuade men ändå fortfarande hålla en struktur 
för att uppnå en samhörighet med alla berörda intervjupersoner samt för att frågeställningarna 
berör samma område. Innan ett beslut om vem som skulle intervjuas sågs det till att det skulle 
vara praktiskt genomförbart att kontakta och ha tillgång till platsen där de berörda 
intervjupersonerna befann sig eftersom Denscombe (2009) lägger tyngd vid detta. 
 
Intervjuer är använda eftersom det ger en mer varierad och bred informationsinhämtning 
oftast med fullständiga förklaringar som är svåra att få i enkäter. Tidigare forskning har visat 
att de svar du får som intervjuare har mycket med hur du är som person, kön, ålder och etniskt 
ursprung kan vara av stor betydelse. Allt handlar om vilken uppfattning intervjupersonen får 
av forskaren. Mycket kan forskaren ändra på i sig själv, såsom att tala artigt, vara exakta och 
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vakna för att skapa en sådan bra stämning som möjligt. Men däremot inte utseendet 
(Denscombe, 2009). 
 
Det finns olika strukturer på intervjuer. Den strukturerade har ett fastställt intervjuschema, 
oftast med slutna frågor. Stukát (2005) nämner att denna form ger ungefär samma svar som 
vid enkäter men att skillnaden är att bortfallen försvinner. Resultaten blir lätta att behandla 
och intervjuerna enkla att jämföra med varandra. Däremot ligger mycket arbete till 
utformning av frågor eftersom de ska förstås utav alla utan vidare förklaringar. Vid en 
ostrukturerad intervju kan forskaren vara mer flexibel och behöver inte ställa frågorna i följd 
utan använder sig istället av en checklista. Det bildar större samspel mellan intervjuaren och 
intervjupersonen. Denna metod kan även kallas halvstrukturerad. De genomförda intervjuerna 
är halvstrukturerade då vissa frågor har utgjort grunden, en såkallad checklista, som samtidigt 
gett intervjun ett frirum (Stukát, 2005). 
 
Bandspelare har använts eftersom nackdelarna är mindre än fördelarna. Intervjuarna kan lära 
sig av sina misstag genom återuppspelning och tillges chansen att koncentrera sig djupare på 
frågor och svar (Trost, 2005). 
 
Bearbetning av information 
Det finns olika sätt att ställa forskningsfrågor på, antingen kan frågor om verkligheten och hur 
den ser ut eller om hur den uppfattas ställas. I den här studien är det den senare frågan som 
används. Det är denna som är det grundläggande för den fenomenografiska ansatsen. Det var 
Ference Marton som introducerade fenomenografi år 1981 och den har rötter från 
inlärningspsykologin. Fenomenografin intresserar sig för variationer i uppfattandet, 
forskarens arbete är att ta utgångspunkt i informanternas uppfattningar. När informanternas 
uppfattningar studeras skall inga indelningar ske genom generaliseringar. Däremot skall 
forskaren avgränsa mot det givna sammanhanget och bilda en helhet av uppfattningar som 
skall bilda grunden för den kvalitativa helheten. Fenomenografin har en vad och hur aspekt 
som är av vikt och som samspelar med varandra. Det är innehållet i uppfattningen som är vad 
och hur tanken är riktad i uppfattningen som är hur aspekten. Hur uppfattar pedagogen 
ämnesintegrering? Alla diskuterar ämnesintegrering men kanske på olika sätt beroende på hur 
de uppfattar ämnesintegrering (vad .) I fenomenografiska analyser är hur aspekten den som 
för högsta prioritet eftersom det är då skillnaderna på vad de talar om och hur de uppfattar 
objektet kommer fram. Forskaren måste finna det som sägs i det som sägs. Uppfattningarna 
kan användas i den undersökta frågan men även utanför den berörda kontexten. När 
uppfattningarna lyfts ut ur kontexten dekontextualiseras de och därigenom går det att använda 
uppfattningarna som självständiga tankeformer och existerbara utan det först tänka 
sammanhanget. Människor har olika uppfattningar om händelser och saker därav bildas olika 
analyser och det är det som fenomenografin ska ta reda på, variationerna i uppfattningarna 
som bildar resultatet (Alexandersson in: Starrin & Svensson, 1994). 

 
 Då uppfattningar skall jämföras med varandra finns det risk för att äpplen kommer 
att jämföras med päron (…) Man måste ha en uppfattning av vad en företeelse är 
innan man kan resonera hur den är beskaffad (Alexandersson, M in; Starrin & 
Svensson, 1994. s 118 -119) 

 
Vid analysen och tolkningen genom en fenomenografisk ansats ger Starrin & Svensson 
(1994) en fyrfasmodell; (1) bekanta sig med data och skapa sig ett helhetsintryck; (2) 
uppmärksamma likheter och skillnader; (3) kategorisera uppfattningarna i kategorier; (4) Gå 
djupare in på strukturerna i kategorisystemet som bildar ett utfallsrum. 
 
Fas 1. Transkriberade intervjuer lästes upprepade gånger för att bekanta sig och förstå data. 
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Fas 2. Vid upprepad läsning av texten jämt emot varandra uppkom en helhet samt likheter och 
skillnader i uppfattningarna ur aspekterna vad och hur. 
 
Fas 3. Beskrivningskategorierna skapas med hjälp av föregående fas i uppfattningarnas 
skillnader och likheter.  
 
Fas 4. Ett mönster eller så kallat resultat började bildas. Kategorierna fick en gemensam 
struktur, utfallsrum. 

 
 
 
Resultat 
 
Genom analys framkom åtta olika beskrivningskategorier ur de fastställda frågeställningarna. 
Intervjuerna är namngivna med de utvalda siffrorna, 1, 2, 3, 4 och 5. Citaten i 
beskrivningskategorierna, tagna ur intervjuerna, är därför numrerade som ovanstående. I 
resultatet kommer ord som temaarbete, projektarbete och storyline benämnas med det 
gemensamma ordet, ämnesintegrering. 
 
Beskrivningskategorier 
Tabell 2. Beskriver arbetets frågeställningar och genom dem har beskrivningskategorier 
tagits fram 

 
Definitionen av ämnesintegrering 
Pedagogerna reflekterar över ämnesintegrering och förklaringarna skiljer sig åt. 

 
Man får in olika ämnen, att jobba som med projekt. Då får man med både matte, 
svenska, so, kanske bild. Man kan ha teman. (1) 

 
En annan definition såg ut så här; 
 

Jag skulle vilja säga att det är allting runt omkring oss. Att man får alla sinnen, det 
är alla sinnen du ska använda, det är det de handlar om.(5) 

 
Alla pedagoger använder ämnesintegrering men ofta skiljer sig sätten ifrån varandra. 
Ämnesintegrering benämns som projekt, temaarbete och storylinearbete. Några av dessa 
pedagoger följer arbetssätt efter litteraturer. Det framkom att ämnesintegrering är något som 
kräver planering och mycket tid. Det handlar om att försöka bilda en bred grund för att få in 
så mycket som möjligt av olika ämnen och personer så att eleverna får använda sina olika 

Frågeställning Beskrivningskategori 
Hur uppfattar pedagogerna sitt eget arbete 
med ämnesintegrering mot elevernas 
kunskapstillägnande? 

- Definitionen av ämnesintegrering 
- Kunskap 
- Relation mellan kunskapsbegreppet 

och ämnesintegrering 
- Ämnesintegrering jämfört med 

traditionell undervisning 
- Fördelar med ämnesintegrering 
- Nackdelar med ämnesintegrering 

Hur uppfattar pedagogerna arbetslaget som 
hjälp mot elevernas kunskapstillägnande via 
ämnesintegrering? 

- Arbetslaget möjliggör 
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sidor och styrkor. En pedagog visade att temat kan bestå av exempelvis tid och att det i temat 
ska ingå olika delar, eleverna skall bland annat få lära sig klockan, tidslinjer, månader och år.  
 
Kunskap 
Pedagogerna definierar kunskap på olika sätt, en del beskrivningar är mer fackliga medan en 
del är mer vardagligt beskrivna. Pedagogen som beskriver kunskap i mer facklig term 
använder sig av ord som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som återspeglar 
processen i kunskapen. Hur den anammas, processeras och används. Pedagogernas vardagliga 
förklaringar av kunskap skiljer sig och förklaras med att kunskap finns i olika former och 
besitter en trygghet som gör kunskapen möjlig för tillämpning i livet. Kunskap kommer till 
när kroppen får användas på integrerande sätt med hjälp av ämnen som sång, dans och bild. 
Alla pedagogerna uppfattar att eleverna förfogar över någon form av kunskap innan de 
kommer till skolan men beskriver det på olika sätt, med ord som, kunskap i bagaget, inget 
tomt blad och alla elever har kunskap i ny och vidareutvecklad form. Det kommer fram att 
pedagogen är den som hjälper eleverna med verktygen för ett livslångt kunskapstillägnande 
men även att eleverna lär sig genom varandra samtidigt som ämnesintegrering praktiseras i 
klassen. En pedagog trycker starkt på vikten av att möta eleverna var de är och följa upp de 
där. En annan tar vid, vid samma tanke och utvecklar det med att elevernas kunskap breddas 
när de får känna att de själva är viktiga och pedagoger faktiskt bryr sig om vad eleverna själva 
kan. 

Här får de kunskaper utav varandra. Barn lyssnar på barn. Otroligt mycket. Vilket 
gör att de ger varandra subtila kunskaper.(3) 

 
Relation mellan kunskapsbegreppet och ämnesintegrering 
Det finns en del pedagoger som förklarar kunskap i relation till ämnesintegrering eftersom det 
har framkommit att kunskap är lättare att komma ihåg och anamma om lärstilar blandas, 
exempelvis läsning, skrivning, dans, sång, matematik, svenska, osv. Ett flertal pedagoger 
använder sig av just de estetiska ämnena för att befästa kunskapen hos eleverna. 
Kunskap nämns både som ensamstående eller i relation till ämnesintegrering. I stort sett 
samtliga pedagoger anser att kunskap uppnås bäst genom ämnesintegrerat arbete och att det 
inte finns någon tvivla om den saken. En pedagog uttrycker det så här; 
 

De är små bitar som de kommer ihåg istället för att läsa ur en faktabok och skriva 
av och skriva faktablad, jag tror inte på det, visst lär de sig mycket av det också 
men inte enbart.(3) 

 
Ämnesintegrering jämfört med traditionell undervisning 
Schemaläggningen ser olika ut och några pedagoger beskriver skolveckan med att vissa dagar 
enbart finns schemalagt för temaarbete och vissa dagar för traditionell undervisning. När 
eleverna är djupt inne i ett tema eller i ett storylinearbete så kan den traditionella 
undervisningen puttas undan så att arbetet skall få sin chans till intensitet. En annan pedagog 
trycker på vikten av att eleverna måste få det traditionella blandat för att kunna lära sig läsa 
och skriva och nämner att ämnesintegrering och flexibilitet måste gå hand i hand, därför har 
pedagogerna scheman att följa medan barnen inte har det. Det som bildar svårigheter med 
schemaflexibilitet är att vissa ämnen som idrott, slöjd och bild styr då lokaler och personal är 
bokade för just den lektionen. 
 
Vanliga uppfattningar är åldern på eleverna, ämnesintegrerat arbete är svårare när eleverna är 
yngre eftersom de kan ha ett behov, en vana av att jobba traditionellt. Pedagogerna uppfattar 
samtidigt att det är bra att börja arbeta ämnesintegrerat i tidig ålder så de får in tänket och 
rutinerna av hur det är och kan vara att arbeta icke traditionellt. Det framkom som viktigt att 
eleverna får ta del av vad de har arbetat med under ett temaarbete, vilka ämnen som har 
praktiserats och vilka olika professioner som har deltagit. Den mest frekventa uppfattningen 
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är att barn som har svårigheter och behöver struktur kan uppfatta ämnesintegreringen som 
rörig och okontrollerbar med mycket spring i klassrummen. En pedagog nämner; 
 

Jag tycker ändå att vi har en profession som gör att vi ser vilka barn som har svårt 
med just de här arbetsmetoderna och löser det.  (3) 

 
 I stort sett alla pedagogers uppfattningar om ämnesintegrerat skolarbete är att eleverna lär sig 
mycket genom att ha roligt, ett omedvetet lärande. Ämnesintegrering lönar sig både för elever 
och för pedagogers skull. En utav pedagogerna ser ämnesintegrering som ett mer personifierat 
arbete och att det personliga skapar förankring. 
 

Och ingen tänker på det. Visst lär man sig mer, helt klart. Det blir små droppar i 
havet som gör det fullkomligt, på något sätt. (5) 

 
Några pedagoger konstaterar att de har tagit förgivet att alla jobbar ämnesintegrerat men 
tydligen ser inte verkligheten ut så. Samtliga pedagoger rekommenderar ämnesintegrering 
som ett arbetssätt, det blir fler infallsvinklar istället för vid traditionell undervisning där alla 
får arbeta på samma sätt men de har vissa invändningar om hur det ska gå till väga. En 
pedagog uttrycker det så här; 
 

… ämnesintegrerad, blandat, alltså både och. Som vi gör nu att vi har båda bitarna. 
Inte så strikt. Ibland har vi matten och ibland har vi svenskan.(1) 

 
Fördelar med ämnesintegrering 
Samtliga pedagoger ansåg ämnesintegrerat arbete som roligt för såväl pedagogen som för 
eleven. Det skapar en glädje och stolthet, speciellt när de får visa upp sina kunskaper för 
föräldrarna. En synpunkt är att ämnesintegrering skapar ett större engagemang hos eleven och 
självkänslan stärks. Flexibiliteten i arbetet ”smittar” av sig på eleverna och de lär sig ta ett 
större eget ansvar för sin riktning mot kunskap. 
 
Det framkom att pedagogen bör möta eleven där den befinner sig, i dess verklighet och fånga 
upp elevens kunskaper och förmågor vilket leder till en ökad kunskap hos eleven och även 
hos pedagogen.  Samtliga pedagoger säger att eleverna blir skickliga på redovisningar inför 
större grupper av människor och deras kunskaper blir djupare förankrade via ämnesintegrerad 
undervisning. En uppfattning är att människan insuper sina olika kunskaper genom 
användning av alla sina sinnen och allt detta uppnås via ämnesintegrerat arbete.  
 
Samtliga pedagoger tycker att eleverna lär sig i samspel med andra elever och vuxna. Flera av 
pedagogerna berättade även att elevernas kunskap lättare kan kopplas tillsammans med 
verkligheten ute i samhället och där tillämpas även deras förtrogenheter. Denna 
förtrogenhetskunskap uppkommer inte enbart inom skolans väggar tillsammans med många 
andra kompetenta pedagoger menar en pedagog, utan med alla möjliga olika slags 
kvalifikationer i samhället som till exempel poliser, personer som jobbar inom kulturlivet som 
museer och en annan viktig kompetenskälla är via föräldrarna. Vilket även automatiskt leder 
till ökad föräldrakontakt.   
 

En elevs mamma jobbar på särskola och kan teckenspråk och då plötsligt så tänkte 
jag, kan man lära sig den här ’januari börjar året’ på teckenspråk? Sagt och gjort, vi 
mejlade mellan varandra och hon kom hit och lärde barnen den (…) (5) 



  
 

15 

 
Nackdelar med ämnesintegrering 
De nackdelar som upplevdes hos alla pedagoger var att det krävs mycket planering och du 
som pedagog måste lägga ner mer jobb. Andra synpunkter är att ämnesintegrerat arbete kan 
vara stressigt beroende på struktureringen men det positiva väger upp det negativa. 
 
Några tog upp om de elever som behöver struktur kan ’falla mellan stolarna’ och om 
arbetslaget ofta byts ut så påverkar det undervisningen i allra högsta grad och det märks i 
elevernas kunskapstillägnande.  
 

Alltså jag tycker det är jätteroligt men samtidigt så kräver det så mycket mer av en. 
Är man mycket själv så är det ju jobbigt och då krävs det mycket av en och då drar 
man sig. Det kräver mycket förberedelser. (1) 

  
Arbetslaget möjliggör 
I stort sett alla pedagoger ser arbetslaget av stor vikt för att ämnesintegreringen ska fungera 
och alla pedagogerna i forskningen ingår i olika arbetslag. De behövs för att få det 
organiserat. En pedagog beskriver arbetslaget som kärnan och alla jobbar med alla barn, alla 
pedagoger är lika mycket värda även om kunskaperna och professionerna skiftar. Flexibilitet 
är av vikt för att kunna gå in till andra klasser och hjälpa och lära av varandra.  Barnen tar 
efter pedagogerna, är de flexibla blir eleverna det också, tycker pedagogerna ämnesintegrering 
är roligt tycker eleverna det också. Det framkom att arbetslaget kan göra så en pedagog inte 
fastnar i gamla mönster och spår. Arbetslaget bildar en naturlig process och en styrka så 
pedagogerna och eleverna kan ge och ta av varandra. 
 
Skillnader i arbetslivserfarenhet inom skolan märks då arbetslagsdiskussionen kring behov av 
arbetslag tas upp. 
 

I allra första början hade vi inga arbetslag -74, utan då bildades det spontana 
arbetslag. (4) 

 
Arbetslaget är en tillgång. Det är svårt att arbeta ämnesintegrerat själv när de kommer till 
ämnen som till exempel drama. Eleverna uppskattar när pedagogerna gör något tillsammans 
för dem. Den frekventa uppfattningen är att det inte finns mycket negativt med arbetslag och 
utan kollegorna är det svårt att jobba ämnesintegrerat. 

 
 
 
Diskussion 
 

Metoddiskussion  
En kvalitativ metod med inspiration av den fenomenografiska ansatsen är använd. Det har gått 
åt mycket tid till att hitta litteratur för sökandet av den rätta metoden för undersökningen. 
Metoden valdes först efter intervjuerna var genomförda, före det fanns endast en vag 
uppfattning om fenomenologi och fenomenografi. Efter genomförda intervjuer sågs den 
fenomenografiska ansatsen passa studien bäst. Den är även bra att tillgå i pedagogiska 
undersökningar eftersom det handlar om undersökningar i uppfattningar och inte givna svar. 
Däremot var det ingen lätt metod att sätta sig in i. Mycket tid gick till att undersöka och förstå 
hur den används på rätt sätt. Dock är metoden endast inspirerad av fenomenografin. 
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Fenomenografin söker skillnad i undersökningspersoner så som, ålder, kön och 
arbetslivserfarenhet. Eftersom de berörda skolorna var valda på förhand fanns inga manliga 
pedagoger att tillgå. Däremot uppstod skillnader i ålder och arbetslivserfarenhet. Det var svårt 
att få pedagoger att ställa upp på intervjuerna och arbetet inträffade under skolornas ledighet 
vilket påverkade tidsplaneringen med att få komma ut och träffa de berörda informanterna. 
Vid intervjuerna följdes Denscombe (2009) förslag (se s 7.) till neutralt valda kläder och 
positionerna vid intervjun försökte hålla en nittiograders vinkel så känslan av förhör kunde 
undgås. 
 
Med mer tid att tillgå hade testintervjuer kunnat göras för ökandet av erfarenheten vid 
intervjuerna. Det hade kunnat motverka ledande frågor och nervositet. Tiden hade även gett 
chans till fler intervjuer som troligast hade gett en större variation och fler eller andra 
beskrivningskategorier vilket hade påverkat resultatet och gjort så det sett annorlunda ut. Med 
fler intervjuer hade även en högre reliabilitet och validitet kunnat uppstå. 
 
Användningen av diktafonen förenklade arbetet då det blev lättare att komma ihåg och skriva 
av det informanterna hade sagt. Det var dock en svårighet att få tag i diktafon, vilket även 
påverkade tidsplaneringen. När resultatet gjordes var det svårt att välja ut citat då det fanns 
mycket som återspeglade det som skulle lyftas fram. Vid utskrifterna gjordes ändringar av 
talspråket om till skriftspråk eftersom att det kan anses osmakligt att översätta det som sagts. 
Det fanns även störningar på banden eftersom de flesta pedagogerna genomförde intervjuerna 
under tjänstetid, en del elever kunde komma in och avbryta. Även pedagogerna blev avbrutna 
i det som skulle sägas. För att motverka sådant bör intervjuerna ske efter skoltid då det inte är 
lika stor chans att bli avbruten.  
 
Studerandet av bandupptagningen och analyseringen fick ligga i fokus utan störning från 
andra arbetsdelar eftersom det är av stor vikt att ge analyseringen tid, även utanför studietiden 
så att så många beskrivningskategorier som möjligt kan visa sig. Utrustningen placerades 
mellan intervjupersonen och forskaren. Några nackdelar var att det tog mycket tid att spola 
och lyssna igenom banden. En sammanställning av intervjuerna gjordes så snabbt möjligt för 
undvikelse av upprepade avlyssningar utav banden. Noggrant studerande av intervjuerna har 
skett för att inte missförstånd eller eget material sätts till. 

Resultatdiskussion 
Nedanstående diskussion baserar sig på kategorier kring pedagogers uppfattningar om 
ämnesintegrering. De olika kategorierna är; Definitionen av ämnesintegrering, Kunskap, 
Relationen mellan kunskapsbegreppet och ämnesintegrering, ämnesintegrering jämfört med 
traditionell undervisning, fördelar med ämnesintegrering, nackdelar med ämnesintegrering 
och arbetslaget möjliggör kommer att diskuteras med hjälp av litteratur från bakgrunden. Som 
tidigare nämnts har enbart influeringar av den fenomenografiska ansatsen skett vilket har 
möjliggjort resultatet och diskussionen. 
 
Definitionen av ämnesintegrering 
I de nationella målen nämns inte ordet ämnesintegrering och att det måste användas i skolan. 
Däremot nämns delarna av metoden som ett medel för att nå målen vilket automatiskt gör 
ämnesintegrering till en bra kunskapstillägnande metod. Själva ordet ämnesintegrering 
används inte så ofta utan det har blivit ord som, temaarbete, projektarbete eller storyline som 
har dominerat. Under insamlingen av studiens bakgrund hittades ingen direkt definition av 
ämnesintegrering i någon litteratur. Med tanke på att användningen av metoden finns är det 
egendomligt att den definitionen sällan används.   En orsak till detta kan bero på modeord. 
Eftersom innebörden av andra ord har samma innehåll som ämnesintegrering så försvinner 
styrkan och det värdeladdade ordet kommer inte till sin rätt.  
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När ämnesintegrering nämns talas vikten om bildandet av en så bred grund som möjligt för att 
kunna tillämpa så många ämnen och personer som möjligt så eleverna skall tillges chansen att 
få använda sina styrkor och förmågor. Detta bör göra att eleven blir mer medveten om sin 
kunskapstillägning och bör därför kunna nyttja den på ett annat sätt genom att sätta in 
kunskaperna i samhället istället för att enbart kunna för att kunna. 

 

Kunskap 
Pedagogerna har olika definitioner kring ordet kunskap. En del använder sig av beskrivningar 
som är mer fackliga vilket troligtvis beror på Luleå kommuns krav på skolorna att själva sätta 
upp uppnåendemål och strävans mål utifrån de nationella styrdokumenten, eftersom nya 
restriktioner kräver att mål och nationella prov även skall finnas i årskurs 3. De pedagoger 
som använder sig av mer fackmässigt beskrivna ord knyter antagligen an till detta och 
kontinuerligt uppdaterar sin kompetens. Detta med en kombination av vetskapen bakom de 
fackliga orden bör bilda en trygg kompetens som kan tillföra förberedelser för kommande 
skolår och livslångt kunskapstillägnande för eleverna.  
 
Alla pedagoger samstämmer om att elever inte kommer tomma utan förfogar över någon form 
av kunskap. Som tidigare nämnt trycker den kognitiva inlärningsteorin på att elever ska få ta 
emot, tolka och binda samman information med redan inlärda kunskaper. Dysthe (2003) 
nämner att det sociokulturella handlar om att kunskapen som existerar beror på miljön runt 
omkring. Även Utbildningsdepartementet (1994) nämner, för att kunskapsutveckling skall nås 
måste det ta utgång i elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter. Ovanstående speglas både 
i litteratur och även i pedagogernas värderingar. Detta visar att om kunskapstillägning skall 
kunna äga rum måste pedagoger ta vara på elevernas redan värvande kunskaper och bygga på 
dem. 
 
Relationen mellan kunskapsbegreppet och ämnesintegrering  
Genom kategorierna definitionen av kunskap och definitionen av ämnesintegrering uppkom 
en ny kategori, relationen mellan kunskapsbegreppet och ämnesintegrering. Eftersom 
ämnesintegrering är ett arbetssätt att föredra mot elevers kunskapstillägnande bör en relation 
mellan kunskapsbegreppet och ämnesintegrering ha ett samband. Tre pedagoger i intervjun 
hade i förklaringen av kunskap med ämnesintegrering medan två inte hade det. De tre 
pedagoger som hade det visar på en djupare befattning kring arbetet med ämnesintegrering. 
Vilket även bör återspeglas i klassrummet till elevernas kunskapstillägnande. 
 
Ämnesintegrering jämfört med traditionell undervisning 
Alla pedagoger var överens om att ämnesintegrering är det bästa sättet att nå 
kunskapstillägnande. Hur kommer det sig då att de inte alltid arbetar på det sättet? En 
pedagog nämner såkallad läsläxa och baskunskaper som att skriva och läsa också måste få 
plats. Saken med ämnesintegrering är just att allt kan rymmas och få plats men det handlar om 
planering. Alla pedagoger rekommenderar ämnesintegrering blandat med traditionell 
undervisning vilket troligast då borde bero på bristen av tid till planering. Som vi tidigare 
nämnt har Lydén (1989) ställt frågan om varför vi ska arbeta ämnesintegrerat och påpekar 
stark att vår värld är ämnesintegrerad och ställer sig frågan om varför den svenska skolan inte 
är det. Dewey (1999) nämner vikten av att skolan skall hålla en utjämnad och integrerad 
verksamhet för att minska risker som splittring, om varje skolämne hålls separat och 
läroplanen studeras från olika standarder blir den inte demokratisk och samspelande.  
 
Fördelar med ämnesintegrering 
Pedagogerna uppfattar arbetet med ämnesintegrering som ett roligt kunskapsgivande och 
kunskapstillgivande både för de själva och för eleverna. De får lära och lära ut samtidigt som 



  
 

18 

de har kul. Det blir ett omedvetet lärande vilket borde medföra att de får lära sig hela tiden 
och skapa sig kunskaper för livet.  Eleverna ges samtidigt tillgången till ansvarstagande och 
ökad självkänsla då ämnesintegrerat arbete ofta innebär redovisningar både inför föräldrar, 
personal och elever. Utbildningsdepartementet (1994) skriver att undervisning skall 
praktiseras i demokratiska former för att ge eleverna ett eget ansvar och ges rätten till att göra 
personliga framsteg och övervinnanden. Vikten av att bli demokratiska medborgare i 
samhället är stor i Läroplanerna 94 och genom ämnesintegrering får eleverna insikt i 
verkligheten då ofta en integrering sker av samhällets olika professioner så som poliser, 
brandmän, lokalvårdare och så vidare. Eleverna får lära sig samspela med andra. 
 
Nackdelar med ämnesintegrering 
Det framkom inte många nackdelar med ämnesintegrerat arbete. Alla pedagoger samstämde 
om att det krävs mycket planering men fördelarna var definitivt fler än nackdelarna. 
Varför har det inte kommit fram fler nackdelar? Det kan bero på att ämnesintegrerat arbete är 
ett arbetssätt att föredra för kunskapstillgivelse samt för att studien inte har intervjuat 
pedagoger som inte använder sig av ämnesintegrerad undervisning. 
 
Arbetslaget möjliggör 
En utav de valda pedagogerna uppfattar att elever som är i behov av strukturerat arbete drar 
paralleller till att deras kunskapstillägnande tillämpas bäst genom traditionell undervisning 
och inte via ämnesintegrerat arbete. Men är det en omöjlighet att kunna arbeta 
ämnesintegrerat och samtidigt nå alla elever? Enligt vissa pedagoger så har deras arbetslag så 
pass bra arbetsfördelningar, profession och goda relationer mellan varandra så inga elever 
hamnar utanför ett kunskapstillägnande. Pedagogerna menar att det gäller att möta alla elever 
utifrån deras egna intressen och att arbetet kan anpassas för varje individ. Som tidigare 
nämnts så har Utbildningsdepartementet (1994) skrivit att undervisningen skall anpassas efter 
varje individ och aldrig utformas lika för alla. 

Avslutande reflektioner 
Utifrån syfte och frågeställningar kan vi se att gestaltningen av ämnesintegrering i 
grundskolans tidigare år kan se ut på olika sätt. Pedagogerna använder sig av olika metoder 
för att praktisera ämnesintegrering men alla arbetar med att få in så många ämnen och 
professioner som möjligt.  
 
Resultatet kan ha påverkats pågrund av att de valda skolorna arbetar ämnesintegrerat och inte 
använder sig av enbart traditionell undervisning. Hade däremot skolor som inte arbetat 
ämnesintegrerat deltagit i undersökningen så hade troligen nackdelar och fördelar framställts 
annorlunda. Detta påverkar reliabiliteten. Med större intervjuunderlag från olika skolor hade 
validiteten påverkats. Med mer tid, för fler intervjuer på olika skolor hade ett resultat med mer 
validitet och reliabilitet kunna uppstå och även en större variation som hade kunnat ge fler 
beskrivningskategorier. Vilket hade kunnat leda till ett mer omfattande resultat. 
 
Vid inledningen av studien var vårt mål att ta reda på om ämnesintegrering är en arbetsmetod 
att föredra ute i läraryrket. Relevansen av studien är därför stor för både oss och för andra 
blivande pedagoger och redan yrkesverksamma. Att arbeta ämnesintegrerat är relevant i det 
dagliga arbetet eftersom undervisning bör möta alla elever och ge chansen till att skapa ett 
livslång kunskapstillägnande. 
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Tabellförteckning 
 

Tabell 1. Beskriver pedagogernas arbetslivserfarenhet. 
Tabell 2. Beskriver arbetets frågeställningar och genom dem har beskrivningskategorier 
tagits fram 

 
Bilagor 
 
Intervjufrågor: 
Innan intervjun har kontakt med intervjupersonen skett.  De har blivit tilldelade ungefärlig 
intervjutid och en kort sammanfattning av vad vårt examensarbete inriktar sig på. 
Vi har startat upp intervjuerna med att presentera oss för varandra och samtalat lite allmänt 
runt vårt examensarbete för att värma upp och få en mer avslappnad diskussionsmiljö. 
 
Hur länge har du arbetat som pedagog? 
Hur ser din pedagogiska bakgrund ut? 
Hur definierar du kunskap? 
Hur definierar du ämnesintegrering? 
Hur arbetar ni med ämnesintegrering på er skola? 
Hur tror du elevernas kunskap påverkas med hjälp av ämnesintegrering? 
Hur påverkar arbetslaget din undervisning? 
Hur upplever ni det ämnesintegrerade arbetet ni har haft på er skola? 
Under intervjuernas gång har följdfrågor tillkommit; 
Vilka fördelar ser du med att jobba ämnesintegrerat? 
Vilka nackdelar ser du med att jobba ämnesintegrerat? 
 
 
 
 
 
 
 
 




