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Sammanfattning 

Vårt samhälle genomgår ständigt en förändring och utveckling och det är därför viktigt att lärare som 

närbyråkrater, vilka ska arbeta mot att uppnå skolverksamhetens mål och uppdrag, kontinuerligt 

utvärderar och utvecklar sitt arbete. Idag finns det många undervisningsmetoder och i denna studie 

behandlas ämnesintegrering utifrån elevernas perspektiv. Studiens frågeställning lyder: Vad anser 

eleverna om ämnesintegrerad undervisning i relation till dess fördelar och nackdelar? För att ta reda 

på detta har en enkätundersökning gjorts utifrån tidigare forskning kring fördelar och nackdelar med 

ett ämnesintegrerat arbetssätt. Fördelar som ökat helhetsperspektiv, ökat intresse samt 

vardagsanknytning och nackdelar som bedömningssvårigheter och sämre ämneskunskaper ligger till 

grund för utformningen av enkätens innehåll. Undersökningens resultat visar på att majoriteten av 

elevernas uppfattning om ämnesintegrering stämmer överens med forskningens fördelar och 

nackdelar. Dock inte när det gäller elevernas uppfattning om att ämnesintegrering ger tillräckliga 

kunskaper inom ett ämne där majoriteten av eleverna svarade emot forskningen. Studien och dess 

resultat kan inte generaliseras över alla elevers syn på ämnesintegrering men den kan ge lärare in 

inblick i vikten av att utvärdera sina valda undervisningsmetoder tillsammans med eleverna. Det är 

viktigt att tänka på att alla elever är olika och att det kommer finnas en minoritet som inte anser att 

vald undervisningsmetod är till fördel för dem. Slutsatsen med den här studien är att det är viktigt att 

som lärare använda sig av en varierad undervisning för att se alla elever samt att utvärdera sina 

undervisningsmetoder tillsammans med eleverna.  
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1. Inledning 
Ämnesintegrering är en undervisningsmetod som är omdiskuterad i dagens pedagogiska verksamhet. 

I detta arbete ska ämnesintegrering undersökas och hur den undervisningsmetoden upplevs ur ett 

elevperspektiv. Det med stöd utifrån den forskning som finns tillgänglig inom ämnet. 

 

En del av undervisningen i skolan kan med fördel ske genom ämnesintegrering, då ett 

ämnesintegrerat arbetssätt kan öka elevernas möjlighet att förstå hur kunskaperna från skolan och 

hur de kan användas i dagens samhälle. Skolans ämnen är separat uppdelade i läroplanerna med 

syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav. Samhället kräver att eleven kan sätta in sina 

ämneskunskaper i sammanhang för att kunna se samband och helheter. I läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011a) står det att skolan ska arbeta för att ”förbereda eleverna för att leva och verka i 

samhället” (s.9) samt att ”kunna orientera sig i en komplex verklighet” (s.9). Studeras även 

läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b) ska skolan arbeta mot att förbereda eleverna för 

att arbeta och verka i samhället. Vi frågar oss då hur eleverna ska kunna detta, om nu skolan och 

samhället har så olika strukturer. Enligt Beane (1997), författare och professor på National-Louis 

University, USA, kan ämnesintegrerad undervisning öka elevernas kunskap att verka i samhället samt 

att öka deras förståelse för samhällets komplexitet. Det är också flera forskare som uppfattar 

ämnesintegrering som en undervisningsmetod, vilken ger eleverna en ökad förmåga kring att se 

samband och kunskap ur ett helhetsperspektiv (Beane, 1997; Venville, Wallace, Rennie & Malone, 

2002; Persson, Ekborg & Garpelin, 2009 & Persson, 2011). Det kan dock diskuteras kring hur stor del 

av undervisningen som borde ske ämnesintegrerat då det är många av de här forskarna som menar 

att det även finns svårigheter med ett ämnesintegrerat arbetssätt (Venville et al., 2002; Persson et 

al., 2009 & Persson, 2011). Organisatoriska svårigheter som schemaläggning, tillgång på salar, 

material och lärares tid till samarbete (Persson et al., 2009) är endast några av de hinder som visats i 

den valda forskningen. 

 

Eftersom dagens läroplaner för grundskolan och gymnasiet delar in varje ämne med ett eget syfte, 

centralt innehåll och kunskapskrav (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) kan det finnas en risk för 

att lärare inte ser hur ämnesintegrering kan bidra till en framgångsrik utbildning.  Vi tror att det finns 

de lärare som har en benägenhet att sätta på sig skygglappar och fokusera på att uppnå målen i sitt 

eget ämne utan att se möjligheterna med en ämnesintegrerad undervisning. Denna brist på 

ämnesintegrerat arbete och samarbete mellan lärare har vi uppmärksammat under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det kan vara så att lärare glömmer bort att granska sina 

undervisningsmetoder eller är det andra faktorer som gör att de väljer att arbeta ämnesspecifikt. 

I en rapport av Lärarnas riksförbund (2013) har det framkommit att lärare idag upplever en konstant 

stress samt att de har en orimlig arbetsbörda. De här faktorerna kanske kan vara en orsak till att 

lärare idag inte väljer att arbeta ämnesintegrerat. Det för att en förändring i deras invanda 

undervisningsmetoder kan leda till en omställning som upplevs övermäktig. I en studie av Black, 

Harrison & Lee (2004) utvärderas lärares syn i Storbritannien på att förändra sin undervisning genom 

att arbeta med nya undervisningsmetoder, i vilken de sett att många lärare upplever förändringen 

som skrämmande och tidskrävande. Den upplevelsen kan också kännas igen i en artikel av Levinsson, 

Hallström & Claesson (2013) där de beskriver motgångar de upplever under försöket av att arbeta på 

ett nytt sätt när det kommer till bedömningen av eleverna. Känslan av motvilja och brist på 

motivation till förändring är något vi upplevt hänger ihop med lärarnas val att inte arbeta 

ämnesintegrerat.  
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För att hjälpa lärare att hitta en motivation till att använda sig av en varierad undervisning anser vi 

att det är viktigt att göra kunskap tillgänglig, om vad det finns för undervisningsmetoder och vilka 

fördelar eller nackdelar de kan medföra. Därför har vi i denna studie lagt fokus på elevers perspektiv 

kring ämnesintegrering. Det är viktigt att granska olika undervisningsmetoder även ur ett 

elevperspektiv. I studien har en enkätundersökning gjorts, både i grundskolan och gymnasieskolan 

om det ämnesintegrerade arbetets fördelar och nackdelar. Det för att kunna ge lärare en möjlighet 

att utvärdera sin undervisning utifrån en annan synvinkel. Vi vill genom denna studie ge lärare 

ytterligare en byggsten för att kunna utveckla sitt arbete inom olika undervisningsmetoder. Att vara 

lyhörd och öppen för elevers åsikter gällande sin undervisning kan leda till en mer demokratisk och 

elevanpassad utbildning. 

 

Under studien har arbetet fördelats jämnt mellan båda parter. Arbetet har till största del utförts 

gemensamt eller fördelats mellan varandra men alltid då båda parter varit närvarande. Valet att 

arbeta tillsammans på en gemensam plats har talat för en kontinuerlig och smidig process.  
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1.1 Problemformulering 
Ämnesintegrering är en undervisningsmetod som flera forskare visat (Beane, 1997; Venville et al., 

2002; Persson et al., 2009 & Persson, 2011) ger eleverna kunskap kring att se samband för att skapa 

en helhetsbild. Vårt samhälle är idag uppbyggt med en komplexitet som ständigt förändras och 

utvecklas och det är viktigt för skolorna idag att förbereda eleverna för att aktivt delta i samhället. En 

av skolans uppgifter är att ”ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få 

möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra” (Skolverket, 2011a, s. 4-5). Ämnesintegrering kan här enligt oss, av läraren 

ses som ett verktyg för att uppnå detta mål i läroplanen då ämnesintegrering kan skapa möjligheter 

till samarbete samt ge eleverna en starkare vardagsanknytning (Beane, 1997; Persson, 2011). Det här 

är bara några av de mål i dagens styrdokument som kan uppnås genom ett ämnesintegrerat 

arbetssätt.  

 

Ämnesintegrering nämns i styrdokumenten, än dock väldigt lite och med utrymme för tolkning. Att 

ämnesintegrering inte nämns så mycket i läroplanen kan vara för att det är en relativt ny 

undervisningsmetod, som inte hunnit struktureras upp på ett sätt så den passar in i dagens sätt att 

utforma styrdokument. Beane (1997) berör också dessa tankar då han menar på att 

ämnesintegrering inte passar in i ett samhälle som centreras kring myndigheter gällande skolans 

uppdrag, vilket det gör i Sverige då ämnesintegrering saknar en byråkratisk struktur. Det är också 

svårt att förändra de traditioner samt normer och värderingar som funnits under en längre tid i 

samhället. Ända sedan normalplanen kom ut 1889 har skolans ämnen undervisats separat 

(Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, 1889). Det kan finnas en vinning för 

skolan att använda sig av ämnesintegrering i undervisningen inom och mellan discipliner idag. 

Forskning visar nämligen att ämnesintegrering med fördel kan användas i skolans verksamhet 

(Beane, 1997; Venville et al., 2002; Persson et al., 2009 & Persson, 2011). Vad som menas med 

ämnesintegrering i läroplanerna anser vi bör vara tydligare definierat och utvecklat samt att ansvaret 

för möjligheten att arbeta ämnesintegrerat bör ligga mer på verksamheten, främst skolledningen än 

på den enskilda läraren. Det med tanke på att omkringliggande faktorer, som t.ex. schema och 

samarbetsmöjligheter för lärarna styrs av skolledningen.  

 

När det kommer till ämnesintegrering och hur den implementeras i skolan idag upplever vi att den 

förekommer i olika utsträckningar på de skolor vi varit ute på genom den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Den här ojämna fördelningen kan möjligen vara ett resultat av läroplanernas 

utformning då den som tidigare nämnts ger lärare olika tolkningsmöjligheter. Vi tror också att denna 

ojämna fördelning på ämnesintegrering i undervisningen kan bero på att lärare har olika erfarenheter 

med sig gällande olika undervisningsmetoder samt har olika sätt att arbeta på. 

 

Det är viktigt att lärare förstår och reflekterar över hur elever upplever de olika metoderna de väljer 

att arbeta med i klassrummet. Väljer läraren eller skolledningen att använda sig av ämnesintegrering 

i undervisningen är det en fördel om läraren då kan ta in i beräkningen vad elever tycker om 

ämnesintegrering, dess fördelar och nackdelar. Det för att kunna skapa de bästa förutsättningarna 

för att nå de kunskapsmål och kunskapskrav som står i dagens styrdokument. Kunskap om elevers 

perspektiv om ämnesintegrering kan ge möjlighet till utvärdering och utveckling kring lärarens eget 

arbete inom ämnesintegrering för att förbättra den utbildning och verksamhet som bedrivs idag. Det 
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står i läroplanerna att eleverna ska kunna påverka sitt eget lärande genom att få inflytande över 

utbildningen (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) vilket en studie som denna kan bidra med. 

 

Ämnesintegrerad undervisning anser vi kan vara ett bra verktyg för lärarna och skolan i sitt arbete 

mot de mål som står definierade i dagens styrdokument. För att det ämnesintegrerade arbetet ska 

fungera optimalt är det enligt oss viktigt att det kontinuerligt sker en utvärdering och utveckling både 

hos lärare och elever. Vi tror att ju mer kunskap lärare har om vad elever tycker om 

ämnesintegrering skapas det ytterligare en förståelse för hur lärarens eget arbete kan förbättras. Det 

skapar också en möjlighet för läraren att ge eleverna utrymme att påverka sin egen utbildning. 

Skapas ett intresse hos både elever och lärare att sträva mot en arbetsmiljö där båda parter är villiga 

att utvecklas tror vi att skolan har en stadig grund att stå på för att lyckas med sitt uppdrag.   

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att genom en enkätundersökning ta reda på ett urval av elevers 

uppfattning om ämnesintegrerat arbete utifrån dess kända fördelar och nackdelar. Studiens 

målsättning är att ge lärare ytterligare ett verktyg för att kunna utveckla elevernas lärande och sitt 

eget lärande när det kommer till olika undervisningsmetoder. Syftet leder fram till denna 

frågeställning: 

2.1 Frågeställning 

 

 Vad anser eleverna i grundskolan samt gymnasieskolan om ämnesintegrerad undervisning i 

relation till dess fördelar och nackdelar?  
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3. Teoretisk bakgrund 
Det är många faktorer som ligger bakom ett väl fungerande pedagogiskt arbetssätt. Faktorer som: 

kunskap kring ämnesintegrering, definitionen av ett ämne, styrdokumentens upplägg samt synen på 

kunskap. Det här är endast några av de delar som påverkar diskussionen kring ämnesintegreringens 

fördelar och nackdelar. Studien kommer därför beröra dessa ämnen för att kunna svara på dess 

frågeställning.  

3.1 Ämnesintegrering 

Ämnesintegrering och vad som menas med att arbeta ämnesintegrerat är ett omdiskuterat ämne 

(Case, 1991; Davison, Miller & Metheny, 1995; Beane, 1997; Drake, 1998; Venville et al., 2002 

Persson, 2009; Persson, 2011). Det finns i dagens styrdokument ingen tydlig definition på vad 

samhällets tolkning av ämnesintegrering i Sverige innebär. Utifrån egna erfarenheter upplever vi att 

ämnesintegrering, tematisk eller ämnesövergripande undervisning är begrepp som står för en 

undervisning där man behandlar två eller fler ämnen samtidigt och placerar in dem i ett 

sammanhang.  

 

Ämnesintegrering har presenterats utifrån olika utgångspunkter där det finns ett brett utbud av 

teorier. Davison et al., (1995) beskriver i sin artikel, gällande ämnesintegrering mellan matematik och 

naturvetenskap, att endast där finns fem olika sätt att se på det ämnesintegrerade arbetssättet, vilka 

är ”discipline specific, content specific, process, methodological and thematic integration” (s.227). 

Det finns de forskare som ser olika typer av ämnesintegrering som en sammanhängande helhet. 

Marsch (1993) menar att ämnesintegrering kan ses som en helhet där det finns modeller från 

“discipline- based options” där skolans ämnen studeras separat vid olika tidpunkter till “internal 

orientation” där eleverna kopplar ihop uppgifter som är gemensamt planerade och genomförda 

tillsammans med både lärare och elever (refererad i Venville et al. 2002, s.48). Det finns också de 

forskare som Drake (1998, s.48) som visar en progression över det ämnesintegrerade arbetssättet 

genom “multidisciplinary” (fler), “interdisciplinary” (mellan) till ett “transdisciplinary” (över) 

arbetssätt. Utvecklingen mellan dessa arbetssätt går mot att åtskillnaden mellan skolans ämnen blir 

svagare. Från att eleverna själva får dra slutsatser kring hur de ämnen som bearbetas hänger ihop, 

“multidisciplinary” till att eleverna arbetar med ett verklighetsanknutet område som inte grundar sig 

i uppdelade ämnen “transdisciplinary”. Drake (1998, s.48) menar att “Multidisciplinary” innebär att 

eleverna arbetar med ett gemensamt angivet tema eller problem som studeras samtidigt över 

skolans ämnen men i olika klassrum. Eleverna förväntas själva dra slutsatser kring hur dessa ämnen 

hänger ihop när det kommer till det angivna temat (Drake, 1998). Sedan följer ett arbetssätt, 

“interdisciplinary” där Drake (1998, s.49) menar att skolans ämnen är sammanlänkade bortom ett 

gemensamt tema eller problem där kopplingen mellan ämnena däremot är uttalad till eleverna. 

Slutligen beskriver Drake (1998, s.49) ett arbetssätt, ”transdisciplinary”, där undervisningen inte 

utgår utifrån separata ämnen utan utifrån ett område som kan kopplas till vardagen så som till 

exempel vatten. Därefter bearbetas ämnet utifrån olika aspekter så som det sociala, miljömässiga, 

politiska, globala eller ekonomiska (Drake, 1998).  

 

Det finns också de forskare som menar att ämnesintegrering ska kategoriseras upp i olika typer av 

ämnesintegrering snarare än att ses som en helhet. Case (1991) menar att det finns fyra typer av 

ämnesintegrering där den första är att ämnen som tidigare undervisats separat slås ihop. Den andra 

är att det förs in en liten beståndsdel av ett ämne i något större så som att till exempel skriva om 
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naturvetenskapliga händelser på historialektionerna (Case, 1991). Den tredje typen menar Case 

(1991) är där det sammankopplas ämnen som fortfarande undervisas separat genom att referera till, 

till exempel matematikens eller fysikens hypoteser i biologin. Den sista typen av ämnesintegrering 

enligt Case (1991) är där det sker en harmonisering av olika färdigheter, attityder eller begrepp över 

ämnen som undervisas separat.  

 

I Sverige har författare som Svingby (1986) presenterat modeller över det ämnesintegrerade arbetet 

där det diskuterats kring två idealtyper där den ena kännetecknas av att undervisningen sker utan 

någon samordning och ämnesläsningen sker separat och den andra kännetecknas av en total 

samordning där undervisningen sker ämnesövergripande (refererad i Persson et al., 2009, s.48). Där 

emellan finns olika typer av ämnesintegrering som skiljer sig åt i djup, bredd och frekvens i 

samordningen mellan skolans ämnen (Persson et al., 2009).      

 

Som många andra undervisningsmetoder finns det också argument som talar emot ämnesintegrerad 

undervisning. Persson (2011), doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå Universitet, är en av de 

forskare som tittar på ämnesintegreringen ur ett annat perspektiv och belyser nackdelarna med 

ämnesintegrering. Persson (2011) delar in ämnesintegreringens nackdelar i tre olika strukturer: 

ämnesmässiga, pedagogiska och organisatoriska. Ämnesmässiga hinder som elevernas förkunskaper 

och missade kunskapsområden på grund av tidsbrist. Pedagogiska hinder som att eleverna 

favoriserar något av de berörda ämnena samt att elever som behöver mer strukturerad undervisning 

kan missgynnas. Organisatoriska hinder så som att betygssättning, schemaläggning samt material kan 

försvåra ett ämnesintegrerat arbetssätt. 

3.2 Skolans ämnen 

Definitionen av skolans ämnen och hur de sammankopplas är väl omdiskuterat. Goodson & Marsch 

(1996) menar till exempel att skolans ämnen är uppdelade likt olika byggstenar som tillsammans 

bildar ett mosaikmönster som noggrant utformats av samhället över tid (refererad i Venville et al., 

2002. s.44). Rogers (1997) menar även att uppdelningen av olika ämnen i läroplanerna snarare är till 

för att kunna konstruera ett väl fungerande schema. Att varje ämne är 45 minuters organiserad tid i 

skolan där eleverna får små delar av kunskap snarare än en förståelse och uppskattning för att arbeta 

med ett problembaserat lärande som mer efterliknar den värld vi lever i idag (Rogers, 1997). Hur 

definitionen på ett ämne upplevs påverkar hur skolan delar in dessa i undervisningen. 

3.3 Styrdokument 

Att studera de styrdokument som påverkat hur vår skola ser ut idag kan ge oss en inblick i hur Sverige 

har sett på uppdelningen av skolans ämnen och deras interaktion med varandra. Studeras Sveriges 

tidigare former av styrdokument, normalplanen utgiven 1889, kan det redan där påvisa en fördelning 

av den kunskap som ska uppnås under skolans gång i ämnen (Normalplan för undervisningen i 

folkskolor och småskolor, 1889). Efter normalplanen 1889 har det kommit ut en rad olika 

styrdokument så som undervisningsplanerna år 1919 och 1955 samt läroplanerna år 1962 (Lgr 62), 

1969 (Lgr 69), 1980 (Lgr 80), 1994 (Lpo 94) och 2011 (Lgr 11). Genomgående i de läroplaner som 

studerats finns det en uppdelning mellan skolans ämnen (Skolöverstyrelsen, 1969, 1980; Skolverket, 

1994, 2011a, 2011b). Det finns en av dessa läroplaner som sticker ut när det kommer till synen på 

vilka ämnesgränser det ska finnas mellan skolans olika ämnen, nämligen Lgr 80. I denna läroplan 

finns det i de mål och riktlinjer som är definierade, ett fokus som ligger på att arbeta mot att ta vara 

på de kunskaper och färdigheter eleverna får till sig utanför skolan i undervisningen. Fokus ligger på 
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att stärka elevernas intresse och motivation både i skolan och i deras vardag snarare än att fokusera 

på kursplanernas centrala innehåll (Skolöverstyrelsen, 1980). Lgr 80 förespråkar ett arbetssätt där 

elevernas intresse styr det valda stoffet. Denna läroplan tar också upp fördelar och nackdelar både 

med ett ämnesspecifikt arbetssätt och ett ämnesintegrerat arbetssätt (Skolöverstyrelsen, 1980). Den 

belyser fördelarna med en tematisk undervisning och den menar på att det är något som ska 

implementeras i undervisningen. Lgr 80 ger dock läraren, tillsammans med eleverna en tydligare 

valmöjlighet att arbeta ämnesintegrerat då det till exempel står: 

 

“Elever och lärare kan komma överens om att organisera arbetet på olika sätt. Skilda 

arbetsformer har för- och nackdelar, de lämpar sig olika väl beroende på stoff, syfte 

eller arbetsmaterial” (s. 48) 

 

Lgr 80 ger även exempel på i vilka ämnen man med fördel kan arbeta ämnesövergripande: 

 

“Miljöfrågor och konsumentfrågor kan också med fördel belysas i ämnesövergripande 

arbetsområden som omfattar slöjd, hemkunskap och teknik” (s.44)  

 

“Jämställdhetsfrågor, samlevnadsfrågor och etiska problem bör belysas i samverkan 

mellan flera ämnen” (s. 44). 

 

Trots Lgr 80 och det något mer tydliga parallellerna i målen och riktlinjerna till ämnesintegrerad 

undervisningen har dagens läroplan Lgr 11 samt Lgy 11 gått tillbaka till att fokusera mer på 

ämnesbunden undervisning (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Det finns inte längre ett fokus på 

tematisk undervisning och inte heller nämns ord som ämnesintegrering eller ämnesövergripande 

arbeten i lika stor utsträckning (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Denna skiftning kan ses som 

en strävan mot att återigen skilja skolämnena åt. Lgr11 är även målstyrd, vilket också är en 

förändring från Lgr80, som kan ha påverkat förekomsten av ämnesintegrering i dagens 

styrdokument. 

 

I dagens styrdokument är ämnena uppdelade och varje ämne har en egen ämnesplan med ett 

definierat syfte inklusive mål, centralt innehåll samt kunskapskrav. Detta kan leda till att skolans 

ämnen upplevs isolerade, vilket Venville et. al. (2002) skriver även kan påträffas i andra länders 

läroplaner så som USA och Nederländerna. I dagens läroplan nämns ämnesintegrering, (Skolverket, 

2011a; Skolverket, 2011b) dock inte i samma utsträckning som i Lgr80. Däremot har fler teman 

adderats i de förslagen på ämnesövergripande arbetsområden. Enligt Skolverket (2011a) står det att 

det är rektorns ansvar att: 

 

”i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 

exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt 

riskerna med tobak, alkohol och andra droger”. (s. 19) 

 

 

Det står även att det är lärarens ansvar: 
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”att organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande”. (s. 14) 

 

Det finns utrymme för att tolka in ämnesintegrering i andra delar av dagens läroplaner. Enligt 

Skolverket (2011a) står det bland annat i Lgr 2011 att:  

 

“Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt delta i samhällslivet”. (s. 8) 

 

Det står också liknande mål i Lgy 2011 (Skolverket, 2011b). De här målen kan tolkas så att eleverna 

bör arbeta tillsammans mot skolans gemensamma mål, vilket återigen indikerar på att skolans 

undervisning bör efterlikna vårt demokratiska samhälle. Ett samhälle där de olika disciplinerna 

arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.  

 

Efter att ha studerat de styrdokument som präglat skolan i Sverige och några olika teorier kring 

definitionen av ett ämne kan det tolkas att den svenska skolan implementerar både Goodson & 

Marschs (refererad i Venville et al. 2002, s.44) samt Rogers (1997) syn på uppdelningen av skolans 

ämnen. Styrdokumenten delar upp dagens skolämnen i olika byggstenar som ska underlätta arbetet 

mot ett gemensamt mål vilket stämmer överens med Goodson & Marsch teori (refererad i Venville et 

al. 2002, s.44). Däremot kan det praktiska kring schemaläggning och undervisningstimmar försvåra 

arbetet med att stoppa in dessa byggstenar i en helhet vilket kan kännas igen i Rogers (1997) teori 

kring indelningen av skolans ämnen. Skolans syn på de olika pedagogiska arbetssätten präglas inte 

bara utifrån definitionen av ett ämne och styrdokumentens utformning utan också på samhällets syn 

på kunskap.  

3.4 Kunskapsteorier  

Styrdokumenten präglas av samhällets definition av vad kunskap är och kunskapsfrågan är ständigt 

aktuell i pedagogikdebatten. Kunskapens betydelse och definition är mycket studerat, vilket kan 

diskuteras utifrån olika utgångspunkter. Här kommer därför bara några kunskapsteorier redovisas, så 

som konstruktivism och den sociokulturella teorin, vilka har en betydande roll gällande 

ämnesintegrerad undervisning. Därefter följer Deweys samt Gustavssons syn på kunskap och 

lärande.  

  

Synen på kunskap och de olika kunskapsteorierna som finns påverkar dem hur ämnesintegrering 

uppfattas. Definitionen av kunskap i samhället är väsentlig när det kommer till ämnesintegrering då 

den genom styrdokumenten påverkar skolans undervisningsmetoder. Enligt Skolverket (2011a; 

2011b) är skolans syn på kunskap skriven i läroplanerna, där kunskapen uttrycks i olika former, såsom 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som samspelar med varandra och förutsätter varandra. 

Dessa ska balanseras tillsammans så kunskapen blir enhetlig (Skolverket, 2011a). Denna syn på 

kunskap i styrdokumenten härstammar ifrån olika kunskapsteorier.  

De kunskapsteorier som står i nära anknytning till ett arbetssätt i skolan där skolans ämnen kopplas 

samman till en helhet är konstruktivismen och den sociokulturella teorin. Konstruktivismen är en 

teori där utgångspunkten är att alla människor skapar sin egen kunskap genom att betrakta och 

interagera med omvärlden, för att senare kunna dra slutsatser och resonera om den. Detta i sin tur 

för att få en djupare förståelse kring omvärldens komplexitet. Till skillnad från äldre tankar om att 
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kunskap kunde överföras från en bok/lärare till individ, alltså kunskapskonstruktion står 

konstruktivismen istället för reproduktion. Att människor inte bara kan ta till sig färdig information 

och kalla det för kunskap utan att ha bearbetat den (Johansson, 1999; Liedman, 2001; Österlind, 

2006). Den sociokulturella teorin utgår ifrån att lärande och kunskap konstrueras i ett socialt 

sammanhang och inte enbart genom individuella processer. Aspeflo (2007), specialpedagog och 

logoped, skriver att man föds in i och utvecklas inom ramen av samspel med andra människor. Att 

allt lärande och all utveckling har sin utgångspunkt i samarbete och interaktion med omgivningen 

(Aspeflo, 2007). Kunskapsteorier står i nära anknytning med kända filosofer så som Platon samt 

Dewey, då deras olika teorier om kunskap banar vägen för utveckling åt olika teorier (Hartman, Roth 

& Rönnström, 2003b). 

Platon var en av de första och främsta filosoferna när det kommer till ämnet kunskap och det var han 

som grundade den akademiska skolan (Hartman et al., 2003b). Dewey är en av de mest 

betydelsefulla filosoferna när det gäller ämnesintegrerad kunskapssyn. Han ansåg att skolan var av 

stor betydelse för samhällets utveckling och var kritisk till de traditionella mönster som skolan och 

undervisningen bedrivs i. Deweys teori utgår från ett holistiskt perspektiv, där helheten är viktig och 

att alla delar hänger ihop. Utifrån detta perspektiv förespråkar Dewey att kursplanerna inte ska vara 

uppdelade, då verkligheten inte ser ut så (Hartman et al., 2003a). Han kritiserade också 

uppfattningen om att vi bara får kunskap via våra sinnen och att vi får kunskap genom att passivt 

titta på omvärlden. Dewey myntade begreppet “learning by doing”, vilket innebär att kunskap erhålls 

via görande. Dewey hade också ett stort intresse för relationen mellan skola och demokrati. Han 

ansåg att skolan skulle vara en demokratisk miljö, där eleverna skulle få vara aktiva och samarbeta 

med varandra för att ge så optimalt resultat för inlärning som möjligt. Främst när eleverna ges 

möjlighet att söka svar på en viss fråga är då de kan lära sig något. Att bygga vidare på elevernas 

tidigare erfarenheter är enligt Dewey av betydelse för att eleverna ska finna intresse och motivation 

(Hartman et al., 2003b).  

 

Förutom filosofer som Dewey finns det också nutida forskare som studerat synen på kunskap. Enligt  

Gustavsson (2002), professor i pedagogik, finns det två sidor att se på kunskap: den subjektiva synen, 

då kunskap ses som ett uttryck för ett sätt att förstå och den objektiva synen, som anser att kunskap 

är något som ska förstås. I styrdokumenten kan det tolkas att den subjektiva sidan betonats i de 

övergripande målen och riktlinjerna medan den objektiva sidan, beskrivits i kursplanerna 

(Gustavsson, 2002). Det är viktigt att skolans verksamhet arbetar för att förena dessa två sidor, så att 

de fyra F:n (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) i styrdokumenten kan efterlevas och 

kopplingen mellan dem underlättas. Kunskapen eleverna får i skolan genom inlärningen ska 

förbereda eleverna så att de kan bli verksamma i samhället och fungera som demokratiska 

medborgare i ett snabbt utvecklande och föränderligt samhälle. Den här inlärningen i skolan kan 

delas upp i formell och informell inlärning. Det formella är det som sker i den organiserade 

undervisningen och det informella är det som sker utanför (Gustavsson, 2002). Ska både den 

informella och den formella inlärningen implementeras i undervisningen krävs det att det lärande 

som sker utanför skolan ska kunna integreras i det lärande som sker i skolan. 

 

Synen på kunskap och lärande påverkar vilka pedagogiska arbetssätt läraren väljer att använda i sin 

undervisning men det finns också andra aspekter som påverkar lärarens val av 

undervisningsmetoder. Aspekter så som den nutida forskningen som finns inom ämnet.  
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4. Tidigare forskning 
I kommande kapitel presenteras därför en rad olika fördelar och nackdelar som en del av dagens 

forskning har kommit fram till. Först presenteras de fördelar forskarna har sett med 

ämnesintegrering för att sedan komma in på de negativa aspekterna. Studien utgår ifrån artiklar och 

publikationer på en internationell nivå men det har också varit väsentligt att få in aspekter från det 

svenska pedagogiska arbetet.  

4.1 Ämnesintegreringens fördelar 

När det kommer till ämnesintegreringens fördelar finns det en rad olika forskare som forskat inom 

ämnet. Nedan följer en sammanfattning om vad de här olika forskarna kommit fram till är de mest 

återkommande fördelarna inom ämnesintegrering. 

4.1.1 Ger helhetssyn och vardagsanknytning 

En fördel med att arbeta ämnesintegrerat är att undervisningen ger eleverna, och lärarna 

möjligheten att se helheter och samband för att kunna sätta in den kunskap de inhämtar i skolan i ett 

större verklighetsanknutet perspektiv (Beane, 1997; Venville et al., 2002; Persson et al., 2009 & 

Persson, 2011). Hirst (1974) menar att undervisning där skolans ämnen studeras separat skapar en 

oförståelse mellan den kunskap som lärs ut i skolan och det verkliga livet (refererad i Venville et al. 

2002, s.51). Hirst (1974) menar att om synen på kunskap handlar om att förena den kunskap som 

inhämtas i skolan med det verkliga livet kan lärare med fördel använda sig av ämnesintegrering i sin 

undervisning.  

 

Persson (2011) har visat i sin avhandling att ämnesintegrering kan främja elevernas förmåga till att 

koppla skolans undervisning till deras vardag. Eleverna i Perssons (2011) studie beskriver att 

helhetsbilden som den ämnesintegrerade undervisningen gav, skapade intressanta kunskaper som 

var vardagsanknutna och användbara. Beane (1997) förespråkar också ämnesintegrering när det 

kommer till att skapa en helhet och samband mellan skolan och det verkliga livet. Han menar att då 

det i ämnesintegrerad undervisning kan arbetas utifrån ett tema, tematisk undervisning, bestäms 

dessa teman oftast utifrån livet och hur det upplevs. Kunskap appliceras på frågor och funderingar 

som är skapade från sociala och personliga erfarenheter (Beane, 1997). Detta skapar en meningsfull 

undervisning och ger eleverna ett driv att utvecklas då undervisningen förespråkas av deras egna 

intressen menar Beane (1997). 

4.1.2 Skapar intresse 

Ämnesintegrering anses skapa eller vidareutveckla intresse för kunskapen i undervisningen. Det finns 

forskare, bland annat Beane (1997) som menar att ämnesintegreringen bidrar till att eleverna ser 

undervisningen som meningsfull. Eleverna ser att det finns något meningsfullt i att lägga ned sin tid 

och uppmärksamhet på undervisningen. Persson (2011) skriver också i sin avhandling att både elever 

och lärare ser en fördel med ämnesintegrering, då det skapar en mer intressant undervisning. 

Persson (2011) kunde se att lärarna i studien valde att arbeta ämnesintegrerat för att 

undervisningsmetoden var roligare och gav dem möjligheter att utvecklas. Elever beskriver att 

kunskapen genom ämnesintegrerat arbete var ”lättare att förstå och lära, vilket gjorde den roligare” 

(Persson, 2011, s.40). Ross & Hogaboam-Gray (1998) fick även dem ett resultat i sin studie, om 

effekten av ämnesintegrering mellan matematik, fysik och teknik hos studenterna, som visar på att 

deras motivation ökade. Meningsfullhet, motivation och intresse är alla ord som återkommer i den 

forskning som studerats. (Beane, 1997; Venville et al., 2002; Persson et al., 2009 & Persson, 2011).  
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Det finns dock de forskare som menar att det ökade intresset hos eleverna kan vara ett hinder för 

det ämnesintegrerade arbetet. Persson (2011) menar att ämnesintegrering för elever med ett stort 

intresse för ett specifikt ämne i naturvetenskap och som känner sämre inför ett annat ämne, kan 

medföra att intresset för det specifika ämnet kan minska. Detta kan leda till att elevernas generella 

intresse för naturvetenskap kan försämras. 

4.1.3 Samarbete 

Samarbete mellan eleverna är en viktig del i skolans undervisning. Det är en del forskare som menar 

att ämnesintegrerat arbete i undervisningen kan förbättra elevernas förmåga att arbeta tillsammans 

(Ross & Hogaboam-Gray, 1998). Det finns de som sett att samläsning mellan ämnen bidrar till att 

skapa en miljö där eleverna är mer engagerade i att diskutera och samtala om den tänkta uppgiften 

för att därigenom hjälpa varandra (Ross & Hogaboam-Gray, 1998).  

Däremot finns det ett pedagogiskt hinder gällande elevernas samarbete inom ämnesintegrerad 

undervisning, att undervisningen då blir individanpassad, vilket är positivt men att då vissa elever 

som behöver stöd kan falla mellan stolarna (Persson, 2011). 

4.2 Ämnesintegreringens nackdelar 

När det kommer till ämnesintegreringens nackdelar finns det även där en rad forskare som kommit 

fram till olika resultat. Nedan följer de negativa effekter som studerats i denna studie som forskare 

anser ämnesintegreringen har på eleverna.  

4.2.1 Följer inte den traditionella skolan 

Ämnesintegrering är ett ideologiskt synsätt som strider mot den disciplinära strukturerade skolan 

menar Venville et al. (2002). Det Venville et al. (2002) sett i sin forskning är att lärare i den 

australiensiska skolan, som använder sig av ämnesintegrering som en undervisningsmetod, får 

kämpa emot det traditionella undervisningssättet. Att arbeta ämnesintegrerat går utanför 

skolverksamhetens ”status quo” menar Venville et al. (2002). Det är fler forskare som har kommit 

fram till att ämnesintegreringen går utanför ramarna för vad som anses vara den traditionella skolan.    

Hur skolans verksamhet och struktur är anordnad med lektionstimmar, schemaläggning, material 

samt lärarnas arbetsfördelning är en tradition som också den försvårar möjligheten att arbeta 

ämnesintegrerat.  Persson (2011) menar att de här yttre påverkningarna, är organisatoriska hinder 

för ämnesintegrering. Venville et al. (2002) har även tagit in yttre faktorer som föräldrars 

förväntningar som försvårar det ämnesintegrerade arbetet. Att det ämnesintegrerade arbetet inte 

följer den traditionella skolan är en nackdel för både lärare och elever då det blir en utmaning att 

implementera den i undervisningen. 

 

4.2.2 Får ingen djup förståelse/kunskap 

Ross & Hogaboam-Gray (1998) tar upp i sin studie att ämnesintegrering är ett sätt att utveckla den 

pedagogiska verksamheten och dess undervisningsmetoder genom att arbeta bortom disciplinernas 

samt ämnets begränsningar. Däremot är det viktigt för lärare att kunna förmedla instruktioner och 

kunskap till eleverna om vad som ska bearbetas, vilket innebär att läraren behöver ha en bredare 

kunskap inom ämnesintegreringens alla ämnen menar Ross & Hogaboam-Gray (1998) och Persson 

(2011). Det kan leda till en sämre introduktion av projektet/ämnet/arbetet vilket kan påverka 

elevernas prestation negativt (Ross & Hogaboam-Gray, 1998). Persson (2011) skriver också att 

elevernas ämneskunskaper är ett exempel på ämnesmässiga hinder med ämnesintegrering. Hon 
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menar att de inte har nog med kunskaper i de olika ämnena så de kan arbeta ämnesintegrerat. 

Venville et al. (2002) ställer sig också kritiska till om eleverna i en ämnesintegrerad undervisning får 

tillräcklig kunskap om viktiga vetenskapliga begrepp.  

 

Det finns däremot de forskare som visat att det finns en del specifika kunskaper eller färdigheter som 

kan förbättras i och med den ämnesintegrerade undervisningen. Ross & Hogaboam-Gray (1998) såg 

bland annat i sin studie att eleverna i klasser som jobbat ämnesintegrerat i ämnena matematik, fysik 

och teknik fick en djupare förståelse för användandet och avläsandet av diagram.  

 

4.2.3 Svårare bedömning 

Då ämnesintegrering inte följer den traditionella skolan (Venville et al. 2002; Persson, 2011) samt att 

den inte ger en djupare förståelse i de olika specifika ämnena (Ross & Hogaboam-Gray, 1998; 

Persson, 2011) kan det vara svårt att betygsätta eleverna i det ämnesintegrerade arbetet. Det kan 

vara svårt att koppla ihop elevernas prestationer i det ämnesintegrerade arbetet till de olika 

kunskapskraven som står definierade i styrdokumenten.  

 

Betygssättningen kan enligt Persson (2011) vara både en möjlighet och ett hinder inom 

ämnesintegrerad undervisning. Det skulle varit lättare att sätta ett samlingsbetyg, då det följer 

helhetstanken med ämnesintegrering skriver Persson et. al. (2009). Dock sätts betygen i dagens 

skolsystem i de olika ämnena enskilt (Skolverket, 2011a; Skolverket 2011b).  

 

Ross & Hogaboam-Gray (1998) såg i sin studie att eleverna som deltog i det ämnesintegrerade 

arbetet var mer negativt inställda till bedömningen kring terminsproven än de elever som arbetat 

med ämnesspecifik undervisning. Däremot var eleverna i studien mer positivt inställda till 

bedömningen gällande de projektarbeten som gjordes i grupp (Ross & Hogaboam-Gray, 1998). Ross 

& Hogaboam-Gray (1998) skriver dock att då de inte har någon studie från innan det 

ämnesintegrerade arbetets början att jämföra med därför kan dessa resultat vara svåra att koppla till 

ämnesintegreringens effekt på eleverna.  

Tabell 1: Matris över ämnesintegreringens fördelar och nackdelar 

 

Ämnesintegrering 

 
Fördelar Nackdelar 

 

+ Helhetssyn och vardagsanknytning 

 

 

– Följer inte normerna i skolan 

 

+ Skapar intresse 

 

 

– Får ingen djup kunskap 

 

+ Samarbete 

 

 

– Svårare bedömning 
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5. Metod – kvalitativ eller kvantitativ metod 
Metoden som använts i studien är en kvantitativ undersökning, där forskaren styr 

undersökningsprocessen (Bryman, 2016) i form av en enkät. Det för att kunna besvara vår studies 

frågeställning, vilken berör elevers uppfattning om ämnesintegrering i relation till tidigare forskning. 

En enkätundersökning gjordes då det var önskvärt att nå ut till ett större antal deltagare än vad som 

hade varit möjligt med en kvalitativ undersökning. Ett större antal deltagare ökar reliabiliteten, 

trovärdigheten i insamlade data (Persson, 2011), och det var önskvärt att få ut resultatet i siffror 

eftersom det ökar möjligheten för en godtagbar generalisering. Enligt Trost (2001) är valet av en 

kvantitativ undersökning därför rättfärdigat. Valet baserades också på den tillsatta tiden som var 

tänkt till studien. Med en enkätundersökning ökar möjligheten att nå ut till fler svaranden på kort tid. 

Att en enkätundersökning gjordes i den här studien ökar också validiteten, att den valda 

forskningsmetoden faktiskt undersöker det som är avsikten med forskningen (Trost, 2001), då 

frågorna utformats utifrån studiens frågeställning samt med stöd från tidigare forskning. Med en 

enkätundersökning kunde frågorna även utformas och anpassas till den grupp som skulle undersökas 

vilket Johansson (1999) anser är särskilt viktigt. 

5.2 Urval – enkäter 

Målgruppen i vår undersökning är elever runtom i en medelstor kommun i Sverige, både inom 

grundskolan (högstadiet) och gymnasieskolan. Både elever från grundskolan och gymnasiet deltog då 

målet var att studien skulle vara applicerbar över skolans olika årskurser. Varför studien riktades in 

på elever istället för lärare är att det finns relativt mycket tidigare forskning om lärares syn på 

ämnesintegrerad undervisning, men inte så mycket om elevers syn på det. Detta är viktigt, för om 

eleverna inte tycker att undervisningen är rolig och intressant tappar dem intresse för inlärning som i 

sin tur leder till att styrdokumentens mål blir svårare att uppnå. Det var önskvärt att samla in cirka 

100 svar för att få ett tillräckligt tillförlitligt resultat. Alla kommunala skolor i den valda kommunen 

kontaktades och främst lärare och rektorer som verkar inom den naturvetenskapliga sektorn. De 

klasser och elever som sedan deltog var de vars lärare godkände undersökningen. Det var av ringa 

betydelse att veta om skolorna som deltog, arbetat ämnesintegrerat eller inte, då detta inte skulle ha 

någon påverkan på vårt resultat.  

5.3 Utformning av enkät 

Enkäten (se bilaga) är uppbyggd utifrån den tidigare forskningens syn på ämnesintegrering, med dess 

fördelar och nackdelar. I inledningen på enkäten står det att den är anonym och frivillig, samt en 

förklaring på vad ämnesintegrering är. Dock kände vi att ämnesintegrering har många olika uttryck 

och därför börjar enkäten med tre olika exempel på hur man kan arbeta med ämnesintegrerad 

undervisning. Detta för att “starta upp” eleverna och förhoppningsvis få dem att känna igen sig.  

 

Dessa exempel har definierats med hjälp utav olika teorier kring ämnesintegrering samt våra egna 

erfarenheter.  

 

Exempel 1: Du ska i svenskan hålla ett tal där du ska motivera varför man bör eller inte bör 

källsortera. Du får instruktioner och vägledning samt bedömning av både din svensklärare och 

biologi/naturkunskapslärare på samma uppgift. I denna uppgift har ni integrerat två skolämnen i 

samma uppgift, svenska och biologi/naturkunskap. 
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Exempel 2: På din engelskalektion kollar ni på en film om människokroppen och vad som händer i 

kroppen när man är kär. 

På denna lektion har ni integrerat två skolämnen, engelska och biologi/naturkunskap.    

 

Exempel 3: Ni får i uppgift att under 3 veckor arbeta med hållbar utveckling inom flera skolämnen. Ni 

får välja ett problem, till exempel växthuseffekten som ni under dessa veckor ska arbeta med. Ni 

arbetar med uppgiften på nästan alla era lektioner. 

I denna uppgift integreras nästan alla era skolämnen kring ett tema. 

 

Med de här tre exemplen inkluderas teorier och tankar om ämnesintegrering från forskare som Case 

(1991) med sin andra teori om att ämnesintegrering är när man för in en liten beståndsdel av ett 

ämne i något större. Som tidigare nämnts menar Drake (1998) att ämnesintegrering kan vara 

“multidisciplinary” vilket innebär att eleverna arbetar med ett gemensamt tema som studeras 

samtidigt över skolans ämnen, men i olika klassrum samt att det är upp till eleverna att dra slutsatser 

kring hur dessa ämnen samverkar med varandra. Drakes (1998) teori tas även upp där han menar att 

ämnesintegrering kan innebära ett arbetssätt där undervisningen utgår utifrån ett område som kan 

kopplas till vardagen. Därefter behandlas området utifrån olika aspekter så som till exempel politiska, 

miljömässiga eller globala. De berör också Persson et al. (2009) och den forskning som menar att 

ämnesintegrering löper över ett stort spann mellan att skolans ämnen ska vara helt skilda åt, till att 

de är totalt integrerade och där emellan finns olika typer av ämnesintegrering som skiljer sig åt i 

djup, bredd och frekvens. 

 

Därefter får eleverna välja ett av de tre ovannämnda exemplen som de anser att de har arbetat mest 

med i undervisningen. Sedan följer nio slutna frågor eller påståenden, som eleverna ska svara på i en 

fyrgradig skala. Bryman (2016) skriver att slutna frågor har fördelen att öka möjligheten att jämföra 

deltagarnas olika svar. En fyrgradig skala användes för att det inte ska finnas något mellanalternativ 

som eleverna kan svara på då det inte var önskvärt att eleverna ska svara utifrån bekvämlighetsskäl. 

Det finns även, utöver den fyrgradiga skalan ett alternativ som lyder “jag har aldrig arbetat 

ämnesintegrerat” då det finns en risk att någon elev/elever upplever att de aldrig arbetat 

ämnesintegrerat, vilket också är intressant att få med i resultatet. Trost (2001) menar att om 

deltagaren i en undersökning inte kan ta ställning i frågan bör den också kunna uttrycka det.  

5.4 Genomförande av enkätundersökning 

Kontakt togs med flera olika lärare på högstadier samt gymnasieskolor via mejl, då det var det 

lättaste sättet att få kontakt. Totalt var det tre skolor totalt fem klasser som deltog. Vilka skolor eller 

klasser som deltog redovisas inte, då det är irrelevant för studiens resultat. I informationen till 

lärarna stod heller inget krav om att eleverna skulle ha jobbat med ämnesintegrerat arbete utan vi 

ville ha en generell målgrupp. När kontakt och godkännande av lärarna gjorts, besöktes skolorna då 

det var önskvärt att träffa eleverna och lärarna personligen. Det för att dels inte överlåta något 

ansvar till lärarna men också för att eleverna skulle få träffa oss och förstå innebörden av 

undersökningen. Det var också viktigt att kunna besvara elevers frågor kring enkäten för att 

underlätta för läraren som inte varit med och framställt den. En annan poäng med att åka ut 

personligen till klasserna var också att i efterhand kunna räkna bortfallet i vår undersökning.  
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5.4.1 Bortfall 

Fem klasser och totalt 100 elever deltog och av dessa svarade 93 på enkäten. På fråga 8 var det 

däremot endast 91 elever som svarade och på fråga 10 svarade 92 elever. Av de 93 deltagande 

eleverna var det 1 elev som svarat att den aldrig arbetat ämnesintegrerat igenom hela enkäten. De 

elever som inte valt att delta i undersökningen kanske inte har en bra erfarenhet av 

enkätundersökningar, förstod kanske inte syftet med enkäten eller valde aktivt att inte delta. Att det 

var en del elever som inte svarade på alla frågor i enkäten kan bero på oförståelse, brist på 

motivation eller att de inte hade någon uppfattning om frågan eller påståendet.  

5.5 Etiska aspekter 

Bryman (2016) tar upp fyra punkter som är viktiga att tänka på när det kommer till etik i en 

samhällsvetenskaplig undersökning. Han poängterar att det är viktigt att tänka på om 

undersökningen: kan skada deltagarna, om deltagarna har gett sitt medgivande, inkräktar 

undersökningen på deltagarnas privatliv samt om deltagarna kan bli vilseledda (Bryman, 2016). Då 

vår enkät är anonym minskar risken att eleverna som deltar i undersökningen kan komma till skada. 

Den är också frivillig vilket betyder att det är upp till dem om de vill delta. Enkäten är inte heller 

ålders- eller könsfokuserad, då beslut togs att den informationen inte är nödvändig för att besvara 

studiens frågeställning samt att det minimerar risken för att inkräkta på elevernas privatliv. Fokus har 

legat på att ha frågor gällande skolan och dess undervisning vilket också minskar risken för att gå in 

på deltagarnas privatliv.  

 

En del av deltagarna har varit under 15 år men trots detta har inget beslut tagits att begära in något 

medgivande av föräldrarna. Det för att undersökningar/forskning som bedrivs i skolan och som har 

godkänts av föreståndaren för verksamheten, vilket i vårt fall varit läraren, inte behöver ha 

medgivande av deltagarnas vårdnadshavare. Då undersökningen inte innebär att eleverna uppger 

några personuppgifter så som namn eller adress anses undersökningen kunna göras utan 

föräldrarnas eller annan vårdnadshavares samtycke. Det med stöd av Codex regler och riktlinjer för 

forskning (Vetenskapsrådet, 2016). 
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6. Resultat 

I resultatet har de mest relevanta svarsresultaten för vår studie och dess syfte valts ut. Av enkätens 

tio frågor eller påståenden valdes sju stycken ut för att diskuteras i resultatet. Fokus låg vid de frågor 

som har definierats utifrån tidigare forskning. De andra tre hade ingen signifikant betydelse för 

studiens frågeställning. Nedan har en sammanställning gjorts av resultaten i cirkeldiagram med 

procent som enhet för att få en tydlig överblick på fördelningen av svaren.  

 

Figur 1: Resultat av fråga 1 i enkätundersökningen (93 svar) 

Figur 1 visar att majoriteten av eleverna, 47,3 % har jobbat med exempel 1 av ämnesintegrerat 

arbete. Det innebär att de flesta upplever att de mest arbetat med ämnesintegrering i form av när en 

liten beståndsdel av ett ämne förs in i någon större uppgift. Exempelvis hålla ett tal om källsortering i 

svenskan. Det är dock 11,8 % av eleverna som inte anser att något av de fördefinierade exemplen 

passar in i deras erfarenhet av ämnesintegrerad undervisning.  

 

 

Figur 2: Resultat av fråga 3 i enkätundersökningen (93 svar) 

I figur 2 kan det utläsas att 71 % av eleverna anser att det stämmer ganska bra att ämnesintegrering 

skapar en helhetsbild över hur skolans ämnen hänger ihop. Det är ingen elev som tycker att 
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ämnesintegreringen inte alls skapar en helhetsbild av skolans ämnen. Dock är det mer än en 

femtedel som anser att ämnesintegrerad undervisning inte skapar en helhetsbild över skolans ämnen 

särskilt bra.   

 

 

Figur 3: Resultat av fråga 4 i enkätundersökningen (93 svar) 

I fråga 4 är det 55,9 % som tycker att ämnesintegrering ger kunskaper som är ganska användbara i 

deras vardag (se figur 3). Det är 8,6 % av deltagarna, vilket motsvarar cirka 8 elever, som inte alls ser 

att kunskaperna från ämnesintegrerad undervisning kan användas i deras vardag. Här är det 2,2 % 

som svarat att de aldrig arbetat ämnesintegrerat vilket skiljer sig från övriga frågor. 

 

 

Figur 4: Resultat av fråga 5 i enkätundersökningen (93 svar) 

Nästan tre fjärdedelar av samtliga elever tycker att ämnesintegrerat arbete är roligt och intressant. 

Det är 59,1 % som tycker det stämmer ganska bra och 14 % som instämmer. 4,3 % tycker inte det är 

roligt och intressant att arbeta ämnesintegrerat (se figur 4).  
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Figur 5: Resultat av fråga 7 i enkätundersökningen (93 svar) 

I figur 5 visar resultatet att det är 41,9 % som är ganska osäkra på och 14 % som är osäkra i vilket 

ämne och hur de blir bedömda när de arbetar ämnesintegrerat. Det innebär att mer än hälften av 

eleverna känner osäkerhet kring bedömningsprocessen inom ämnesintegrerat arbete.  

 

 

Figur 6: Resultat av fråga 8 i enkätundersökningen (91 svar) 

Figur 6 visar att det endast är 5,5 % av eleverna som anser att ämnesintegrerat arbete ger elever ett 

betyg de förtjänar. Majoriteten, 50,5 % anser att ämnesintegrerat arbete inte fullt ut ger eleverna ett 

betyg de förtjänar. 12,1 % anser att ämnesintegrerat arbete inte ger ett betyg eleverna förtjänar. 

Observera att i den här frågan är det endast 91 som svarat.  
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Figur 7: Resultat av fråga 10 i enkätundersökningen (92 svar) 

När det kommer till elevernas syn på om ämnesintegrering ger tillräcklig kunskap inom ett ämne är 

det 60,9 % som svarat att det stämmer ganska bra (se figur 7). Vi kan dock också se i figur 7 att det 

totalt är lite mer än en tredjedel av eleverna som mer eller mindre inte anser att ämnesintegrerat 

arbete ger dem tillräckligt med kunskap inom ett ämne.  

Sammanfattningsvis kan det utläsas att eleverna som deltog i undersökningen tycker att 

ämnesintegrering som undervisningsmetod har både fördelar och nackdelar.  

7. Analys 
I detta kapitel kommer data som samlats in via enkätundersökningen att analyseras och kopplas ihop 

med den forskning som studerats i samband med studien. Här kommer även vår frågeställning 

besvaras.  

 

Resultatet visar att av de elever som deltog i studien var det majoriteten av dem som tyckte det 

stämde helt och ganska bra att ämnesintegrering i undervisningen gav en helhetsbild av hur skolans 

ämnen hänger ihop. På denna punkt i enkätundersökningen var det ingen som svarade att 

ämnesintegreringen inte alls ger en helhetsbild över hur skolans ämnen hänger ihop. När det 

däremot kommer till att svara på om kunskapen som ges genom ämnesintegrering skulle kunna 

användas i elevernas vardag var det nästan en tiondel av eleverna som svarat att de inte alls tyckte 

det stämde. En anledning till att det finns en skillnad, om än liten, mellan de här två skulle kunna vara 

att den undervisning de här eleverna fått i skolan inte fångat deras vardagliga intressen. Vilket då gör 

att de inte ser kopplingen mellan undervisningen i skolan och hur den kan implementeras i deras 

vardag. De stöter helt enkelt inte på det berörda ämnet utanför skolan. På fråga 4 (se figur 3) är det 

två elever som svarat att de aldrig arbetat ämnesintegrerat. Det skiljer sig från de andra frågorna där 

det endast är en elev som gett det svaret, den elev som svarat att hen aldrig arbetat ämnesintegrerat 

igenom hela enkäten. Att det är ytterligare en elev som gett det här svaret i detta påstående kan 

bero på oförståelse kring påståendets innebörd.  

 

De här två punkterna i enkäten visar att elevernas uppfattning om ämnesintegrering är att den i stor 

utsträckning ger dem ett helhetsperspektiv och vardagsanknytning. I relation till forskningen 
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stämmer våra resultat överens med framförallt Persson (2011) samt Beane (1997). De här forskarna 

har gemensamt att de har sett en fördel med att arbeta ämnesintegrerat, då det skapar möjligheten 

för eleverna att få en förståelse för de kopplingar som finns mellan kunskapen i och inom skolan 

samt i samhället.  

 

Analyseras det påstående i enkäten som berör om det är roligt och intressant att arbeta med flera 

ämnen samtidigt svarar 68 av 93 elever att de mer eller mindre håller med. Det här resultatet 

indikerar på att de elever som deltagit i vår studie visar på liknande resultat med forskningen som 

belysts kring denna fråga (Beane, 1997; Venville et al., 2002; Persson et al., 2009 & Persson, 2011). 

Persson (2011) har till exempel kommit fram till att elever genom ämnesintegrering får lättare att 

förstå det valda stoffet vilket gör undervisningen roligare. Ord som meningsfullhet, motivation samt 

intresse har nämnts i nära anknytning till ämnesintegreringens effekt på eleverna (Beane, 1997; 

Venville et al., 2002; Persson et al., 2009 & Persson, 2011).  

 

De resultat studien fått visar också på att elevers syn på bedömning i samband med ämnesintegrerat 

arbete till viss del stämmer överens med de nackdelar som studerats i studien när det kommer till 

ämnesintegrering. Det är mer än hälften av eleverna som känner sig osäkra inför vilka ämnen de blir 

bedömda i och hur de blir bedömda. Persson (2011) menar att det skulle vara bättre och lättare för 

lärarna att i samband med ämnesintegrering sätta ett samlingsbetyg istället för enskilda ämnesbetyg. 

Att använda sig av samlingsbetyg i ämnesintegreringen tror vi också kan göra att eleverna får ökad 

förståelse för hur och i vad de blir bedömda. Dock om fokus ligger på att bedöma de förmågor som 

efterfrågas i de olika ämnenas kunskapskrav istället för det centrala innehållet. Påstående 8 belyser 

elevers syn på om ämnesintegrerat arbete ger elever ett betyg de förtjänar som kan kopplas samman 

med bedömningen. Här var det 57 elever av 91 svarande som mer eller mindre inte höll med, vilket 

visar på att majoriteten anser att ämnesintegrering inte ger ett rättfärdigt betyg. Här var det endast 

91 som svarade av 93 deltagande vilket kan bero på att eleverna inte förstått påståendet eller inte 

haft någon åsikt kring detta.  

 

I det sista påstående som tas upp i studien om huruvida eleverna anser att ämnesintegrering ger dem 

möjligheten att lära sig tillräckligt inom ett ämne svarar majoriteten att det till viss del stämmer. 

Ungefär 60 % av eleverna har svarat att ämnesintegrering ger dem tillräckliga kunskaper inom det 

berörda ämnet, vilket säger emot en del av den forskning som studerats. Den forskningen menar att 

ämnesintegrering kan bidra till otillräckliga kunskaper inom de olika ämnena (Ross & Hogaboam-

Gray, 1998; Venville et al. 2002). Att studiens resultat motsäger tidigare forskning i det här avseendet 

kan bero på att definitionen av tillräckliga kunskaper skiljer sig mellan elever och forskare. Eventuellt 

hade resultatet sett annorlunda ut om eleverna fick en matris, utifrån de kunskapskrav som står 

definierade i styrdokumenten, i samband med enkätundersökningen för att bedöma sina erhållna 

kunskaper i och med ämnesintegreringen.  

 

Studiens resultat visar på vad majoriteten av eleverna anser om ämnesintegrering och att den till stor 

del stämmer överens med den forskning som studerats. Dessa resultat kan dras då den generella 

uppfattningen som uppstått under studiens gång och genom den forskning som studerats är att 

resultaten baseras på just majoriteten. Det finns däremot fortfarande elever som inte anser att 

ämnesintegrering har de fördelar och nackdelar som forskningen påvisat. Detta är viktigt att ta med i 

beräkningen när man som lärare väljer sina undervisningsmetoder. Det kommer alltid finnas en 
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minoritet som inte faller inom ramen för vilken undervisningsmetod som forskningen visar på är bra. 

Det är därför viktigt, som lärare, att variera sin undervisning så att inte bara majoriteten gynnas utan 

alla elever får möjligheten att uppfylla de mål och kunskapskrav som skolan har idag.    

8. Diskussion 
Vårt syfte med den här studien har varit att ta reda på elevers syn på ett ämnesintegrerat arbete och 

de resultat vi fått fram har bland annat visat att eleverna anser att ett ämnesintegrerat arbetssätt 

skapar en helhetssyn över hur skolans ämnen hänger ihop. Eleverna anser också att 

ämnesintegreringen tydliggör undervisningens koppling till vardagen, om än inte lika tydligt som vid 

sambanden mellan skolans ämnen. Studien visar också att elever tycker att ämnesintegrering är en 

undervisningsmetod som skapar ett roligt och intressant arbetssätt. Till skillnad från forskningen 

anser eleverna som deltog i den här studien, att ett ämnesintegrerat arbetssätt ger dem tillräckligt 

med kunskaper inom ett ämne. Dock upplevs bedömningen och betygssättningen i samband med 

den ämnesintegrerade undervisningen otydlig och skapar en osäkerhet hos eleverna. Eleverna ansåg 

också att betygssättningen kunde vara orättvis inom det ämnesintegrerade arbetssättet, då elever 

kunde få ett oförtjänt betyg.  

Studier som denna där en undervisningsmetod granskas utifrån elevernas perspektiv kan hjälpa 

lärare att se fördelar och nackdelar med de olika undervisningsmetoderna, så som i det här fallet 

ämnesintegrering. Studiens resultat kan hjälpa lärare att utveckla och motivera sitt arbete inom 

ämnesintegrering, men också öppna upp tankar kring hur andra undervisningsmetoder upplevs av 

eleverna.  Det är viktigt att lärare kommunicerar med sina elever och vill få en inblick i hur deras 

valda undervisningsmetoder uppfattas av eleverna. Det är sedan bra om läraren kan använda sig av 

elevernas åsikter till att förändra sin undervisning. Utan kommunikation i klassrummet, en vilja till 

förändring samt en personlig utveckling hos läraren anser vi att det finns en stor risk för enkelspåriga 

metoder och tillvägagångssätt i klassrummet. Det kommer alltid finnas en majoritet eller minoritet av 

elever som föredrar den ena eller den andra undervisningsmetoden precis som resultaten i den här 

studien visar. För att uppfylla styrdokumentens krav om att alla elever ska kunna få en 

individanpassad utbildning (Skolverket 2011a; Skolverket, 2011b) krävs det att läraren känner till 

elevernas behov. Vi tror att en varierad undervisning med lärare som känner till sina elevers behov 

ökar möjligheten att se alla elever och deras styrkor samt svagheter. Den här studien ger 

förhoppningsvis lärare ett nytt sätt att se på hur deras undervisningsmetoder påverkar eleverna och 

hur viktigt det är att ta vara på deras åsikter.  

Vi tror att det finns en problematik kring implementeringen av olika undervisningsmetoder i dagens 

skolor då det kan krävas en brytning av den norm och syn på undervisningen som finns i dagens 

samhälle. Speciellt att som nyutexaminerad lärare försöka implementera nya undervisningsmetoder, 

då ett stort fokus och tid ligger på att komma in i yrkesrollen och erhålla sin plats i verksamheten. Det 

kan vara svårt att gå emot den redan invanda arbetsprocessen, mellan kollegor, rektorer samt det 

invanda mönstret i klassrummen. Att arbeta med olika undervisningsmetoder är tidskrävande och 

följer de inte ramen inom skolans normer krävs det en extra motivation och engagemang hos läraren 

för att genomföra dem (Levinsson et al., 2013). Vi anser att dessa egenskaper hos lärare är ganska 

ovanliga i dagens skola, då vi tror att lärare upplever att de inte hinner med det de ska. Att lärare 

upplever en motighet inför nya undervisningsmetoder (Black et al., 2004; Levinsson et al., 2013) i 

kombination med att skolans ämnen i läroplanerna är definierade med egna syften, kunskapskrav 
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samt centrala innehåll (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) anser vi är en bidragande orsak till att 

lärare inte väljer att arbeta ämnesintegrerat eller variera sin undervisning. För att kunna variera sina 

undervisningsmetoder som till exempel genom att arbeta ämnesintegrerat, krävs det samarbete 

mellan kollegor och stöd från skolledningen, vilket även Persson et al. (2009) har påvisat i sin studie. 

Ämnesintegreringens nackdelar har mycket att göra med organisatoriska svårigheter såsom 

schemaläggning, material, bedömning samt planeringstid för samarbete mellan kollegor, vilka är 

hinder som behöver överkommas med hjälp av skolans ledning. De här organisatoriska hindren kan 

också vara en bidragande faktor till att många lärare idag sätter på sig skygglappar och fokuserar på 

sitt eget ämne.  

Det är dock inte omöjligt att bryta invanda mönster. Mindre vanliga undervisningsmetoder så som 

ämnesintegrering, kan även dem bli en del av skolans norm. Det handlar bara om att få alla berörda 

parter att förstå varför den nya undervisningsmetoden kan vara gynnsam för elevernas lärande. Det 

kräver att du som lärare kan argumentera för varför du väljer att arbeta med en viss 

undervisningsmetod. Det är viktigt att ha förståelse för att en undervisningsmetod alltid har två 

sidor, både fördelar och nackdelar, när valet av undervisningsmetoder fattas. För att erhålla 

information och fakta om olika undervisningsmetoder kan studier som den här vara ett bra bidrag till 

ett relevant underlag i samband med diskurserna kring användbara undervisningsmetoder.  

8.1 Slutsats 
Vi anser att ämnesintegrering kan vara en användbar undervisningsmetod i skolans undervisning. Det 

finns argument som talar för ämnesintegrering, inte bara de resultat från den här studien, utan vi har 

genom litteraturstudierna inför detta arbete också stött på många av de forskare och teorier som 

talar mer eller mindre för ett ämnesintegrerat arbetssätt (Beane, 1997; Venville et al., 2002; Persson 

et al., 2009 & Persson, 2011). Det finns också teorier kring kunskap och lärande som kan tolkas 

förespråka ett ämnesintegrerat arbetssätt till exempel konstruktivismen och det sociokulturella 

lärandet. Det är däremot viktigt att ha ämnesintegreringens begränsningar i åtanke vid arbetet med 

ämnesintegrering. Trots att ämnesintegreringens fördelar kan underbyggas med hjälp av en rad olika 

forskares studier och välkända teorier finns det även de som ser nackdelar med ämnesintegrering 

som en undervisningsmetod i vissa avseenden (Ross & Hogaboam-Gray, 1998; Venville et al., 2002; 

Persson, 2011). Denna tvåsidighet har även den här studien påvisat utifrån elevers perspektiv på 

ämnesintegrering.   

9. Metodkritik  
Här följer den kritik och diskussion kring valet av metod samt förbättringsmöjligheter gällande 

studien. Valet av metod diskuterades innan undersökningen genomfördes och utifrån den valda 

frågeställningen var metoden bra men inte fulländad.   

 

Vi valde att i enkätundersökningen inte inkludera könsfördelning, åldersfördelning eller jämförelse 

mellan grundskolan och gymnasieskolan. Anledningen till detta var att de här faktorerna inte spelade 

någon roll för att kunna besvara vår frågeställning. Tanken var att få en så generell uppfattning som 

möjligt och inte ha ett fokus på de här faktorerna. Studiens tidsram och omfattning bidrog också till 

att de här faktorerna valdes bort. Det kan i efterhand ha varit intressant att ha med dessa variabler i 

undersökningen då det möjliggör en djupare förståelse för resultaten.    
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Utformningen och formuleringen av fråga 7 och 8 gällande bedömning samt betygssättning i enkäten 

har i efterhand visats vara lite svag. Detta på grund av en möjlig motsägelse mellan påstående och 

svarsalternativ vilket kan ha lett till lägre svarsfrekvens. Vi tog aktivt ett beslut att inte ha med ett 

mittenalternativ i svaren av bekvämlighetsskäl men att ha ytterligare ett svarsalternativ, till exempel 

ingen uppfattning, hade eventuellt varit fördelaktigt. Det för att eleverna ska kunna uttrycka att de 

inte tar någon ställning till påståendet/frågan även om de arbetat med ämnesintegrering. Men det 

hade eventuellt lett till ett annat resultat, vilket kan diskuteras om det hade varit bra eller dåligt för 

vår studie.  

 

Det kan också ha varit fördelaktigt att lägga till ett svarsalternativ i fråga 1 gällande vilket exempel på 

ämnesintegrerat arbete som bäst stämmer överens med elevernas egna erfarenheter. Där kan det ha 

varit bra att ha med alternativet ”jag har aldrig arbetat ämnesintegrerat”, som vi har i resterande 

frågor. Det var cirka 12 % som inte ansåg att något exempel passade vilket kan ge en indikation på att 

någon eller några inte arbetat ämnesintegrerat. Dock är det endast en elev med något undantag, se 

fråga 4, som svarat att hen aldrig arbetat ämnesintegrerat. 

 

I undersökningen tillfrågades 100 elever varav 93 elever deltog. Svarsfrekvensen varierade något på 

de olika frågorna/påståendena. Bortfallet gäller två svar på fråga 8 och ett svar på fråga 10. Trots 

bortfallet anser vi att reliabiliteten ändå är tillräckligt hög för att kunna få ett relevant resultat. Det 

finns däremot ett ständigt resonemang om antalet tillfrågade är tillräckligt. I denna studie hade det 

varit fördelaktigt om fler elever kunde deltagit i undersökningen men 93 elever är ändå en ansenlig 

siffra. Enligt Bryman (2016) är det inte rimligt att skicka ut enkäter till alla inom en population eller 

grupp, därför måste stickprov göras. 

 

I den här studien har ingen pilotstudie genomförts då det var svårt att få tag i deltagare samt att få 

lärarna att svara i tid. En pilotstudie hade dock varit lämplig för att undvika de problem vi upplevt 

med fråga 7 och 8, att formuleringen på påståendena kan röra ihop det för eleverna. För vidare 

studier kan en pilotstudie vara lämplig för att undgå formuleringar som dessa.  

 

För att få en bredare syn på elevernas uppfattning om ämnesintegrering kan det ha varit bra med en 

del öppna frågor i enkätundersökningen. Det för att kunna få mer utvecklade samt fria svar från 

eleverna vilka kan ge en djupare förståelse för elevers uppfattning om ämnesintegrerat arbete. 

 

Genusskillnader samt åldersskillnader hos undersökningsdeltagarna är också något som vi med facit i 

hand hade velat ha med i studien. Det för att få ett bredare och djupare resultat samt möjligheten att 

utveckla vidare resonemang. Valet att inte ha med genusfrågan och åldersfrågan i vår enkät kom 

utifrån att de här parametrarna inte berörde vår frågeställning. Det är möjligt att resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut om de inkluderats.  

 

10. Framtida forskning 

Framtida forskning om elevers uppfattning om ämnesintegrering kan förespråkas att byggas på både 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Det för att få en så trovärdig studie som möjligt då forskarna kan 

styra undersökningsprocessen samtidigt som deltagarnas perspektiv får en utgångspunkt i 

undersökningen (Bryman, 2016).   
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Bilagor 

Enkät 

 

Ämnesintegrering 

Denna undersökning är frivillig och anonym. Tacksam för dina svar! 

/ Gerda Berggren och Lisa Söderbäck, Högskolan i Halmstad 

Läs detta först! 

I skolan läser du oftast ämne för ämne var för sig så som matematik, engelska eller idrott. Vår 

undersökning handlar om när olika skolämnen slås ihop och studeras på samma gång, 

ämnesintegrering. 

Exempel 1 

Du ska i svenskan hålla ett tal där du ska motivera varför man bör eller inte bör källsortera. Du får 

instruktioner och vägledning samt bedömning av både din svenskalärare och 

biologi/naturkunskapslärare på samma uppgift. I denna uppgift har ni integrerat två skolämnen i 

samma uppgift, svenska och biologi/naturkunskap. 

Exempel 2 

På din engelskalektion kollar ni på en film om människokroppen och vad som händer i kroppen när 

man är kär. På denna lektion har ni integrerat två skolämnen, engelska och biologi/naturkunskap. 

Exempel 3 

Ni får i uppgift att under 3 veckor arbeta med hållbar utveckling inom flera skolämnen. Ni får välja ett 

problem, tex växthuseffekten som ni under dessa veckor ska arbeta med. Ni arbetar med uppgiften 

på nästan alla era lektioner. I denna uppgift integreras nästan alla era skolämnen kring ett tema. 

1. Vilket exempel nedan passar bäst in på den ämnesintegrering du har upplevt i skolan? 

Markera endast en oval. 

 Exempel 1 

 Exempel 2 

 Exempel 3 

 Inget av dem passar 

2. I skolan arbetar jag med en uppgift/har en lektion som berör flera ämnen samtidigt 

(ämnesintegrering). 

Markera endast en oval. 

 Nästan varje dag 

 Varje vecka 

 Någon gång i månaden 
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 Någon gång per termin 

 Aldrig 

3. Jag anser att ämnesintegrering ger mig en helhetsbild av hur skolans ämnen hänger ihop. 

Markera endast en oval. 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 Jag har aldrig arbetat ämnesintegrerat 

4. Att arbeta med flera ämnen samtidigt ger mig kunskaper som jag kan använda mig av i min vardag. 

Markera endast en oval. 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 Jag har aldrig arbetat ämnesintegrerat 

5. Att arbeta med flera skolämnen samtidigt är roligt och intressant. 

Markera endast en oval. 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inta alls 

 Jag har aldrig arbetat ämnesintegrerat 

6. Att arbeta med flera skolämnen samtidigt lär mig att samarbeta med mina klasskamrater. 

Markera endast en oval. 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 Jag har aldrig arbetat ämnesintegrerat 

7. Att arbeta med flera skolämnen samtidigt gör mig osäker på i vilket ämne jag blir bedömd och hur 

jag blir bedömd. 

Markera endast en oval. 

 Stämmer helt 
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 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 Jag har aldrig arbetat ämnesintegrerat 

8. Att arbeta med flera skolämnen samtidigt gör att elever kan få ett betyg de förtjänar. 

Markera endast en oval. 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 Jag har aldrig arbetat ämnesintegrerat 

9. Att arbeta med flera skolämnen samtidigt ger mig möjligheten att visa vad jag kan. 

Markera endast en oval. 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 Jag har aldrig arbetat ämnesintegrerat 

10. Att arbeta med flera skolämnen samtidigt gör att jag kan lära mig tillräckligt inom ett ämne. 

Markera endast en oval. 

 Stämmer helt 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer inte alls 

 Jag har aldrig arbetat ämnesintegrerat 

 

Länk: https://goo.gl/forms/Jk3TQJhcV5C6yJl43 
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