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Förord 
 
Grattis! Du är med största sannolikhet en av de tre personer som förmodligen 
någonsin kommer läsa denna text (kanske med undantaget av någon vilsen student 
som letar efter referenser). Du är troligen alltså antingen min examinator, min 
handledare eller min opponent. Oavsett vill jag tacka dig för att du gör detta då jag 
vet anledningen till att du måste göra det. I synnerhet vill jag tacka min fantastiska 
handledare Johanne Maad som under många månader med STORT tålamod 
hanterat min evinnerliga frustration på ett föredömligt, för att inte säga mirakulöst 
sätt.  
 
I händelse att något av mina barn i framtiden skulle läsa detta vill jag även passa 
på att be er om ursäkt för att jag spenderade så mycket tid framför denna skärm 
istället för att vara med er. Det var det inte värt ska ni veta, men ni kräver ju 
dessvärre mat på bordet era små parasiter! (Som förälder jobbar jag mycket med 
skuldbeläggning, vilket jag, om jag får säga det själv, blivit något av en mästare på 
genom åren). 
 
Rättelse: Det är givetvis så att även en medbedömare läser detta, något han själv 
med all rätt var noga att poängtera…Tack Stefan, du är också jätteviktig. 
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Abstract: 
 
Syftet med denna kvalitativa studie är att ge en bild av vad olika ämneslärare i 
grundskolan årskurs 7-9 anser om att påbörja ett ämnesintegrerat arbete med 
teknikämnet. 
 
Skolan där undersökningen utspelar sig arbetar i mycket liten omfattning 
ämnesintegrerat men uttrycker en vilja både från lärare och ledning att göra så 
mer. 
 
Studien utgår från intervjuer med sex ämneslärare sammanlagt representerande 
tretton ämnen samt en specialpedagog och en biträdande rektor. Undersökningen 
utgår från Deweys lärandeteori samt tidigare forskning som analyseras mot 
resultaten. 
 
Av resultaten framgår att ett ämnesintegrerat arbete med tekniken kan ge en bättre 
helhetssyn på skolarbetet, påverka inlärningen genom att blanda teori och praktik, 
ge en ökad begreppsförmåga, samt att stärka det kollegiala samarbetet. Resultaten 
visar även på organisatoriska hindrande och möjliggörande faktorer, möjligheter 
och hinder i styrdokumenten samt traditionens betydelse gällande implementering 
av nya arbetssätt. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Ämnesintegrering, ämnesöverskridande, ämnesövergripande, teknikämnet 
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1. Inledning 
 
När jag under min VFU-period våren 2016 undervisade i teknik årskurs 8 slogs jag 
av en tanke om varför inte teknikämnet integreras mer med andra ämnen. Det 
verkade ofrånkomligt som klippt och skuret för ändamålet. 
 
Det utlösande momentet för denna tanke var när jag i inför eleverna presenterade 
idén om att de skulle bygga sina drömhus. Eleverna fick se bilder på olika hus, 
från Gaudís arkitektur i Barcelona till den lilla röda stugan med vita knutar som 
först var tänkt att ställas på månen men som tillslut hamnade några veckor på 
Globen. I samband med bilderna diskuterade vi gränserna för det omöjliga och 
utanför dessa gränser kom vi in på fullständigt irrelevant samtalsämnen och 
kunskaper som låg långt utanför teknikämnets kursplan. Stämningen i rummet just 
där och då, just i det ögonblicket upplevdes totalt kravlöst; inga prestationer, inga 
tankar på betyg, inget rätt eller fel, inga gränser. För mig är det hjärtat i 
undervisningen, när intresset kommer från barnen och deras funderingar och frågor 
får styra vart vi är på väg och vad vi ska undersöka härnäst. Tanken slog mig 
senare om varför vi inte jobbar mer åt det hållet, åt det gränslösa där ena ämnet 
sömlöst griper tag om det andra. Det närmsta jag kan komma denna utopi när jag 
läser läroplanen är ämnesintegrerat arbete. 
 
Att integrera skolans alla kunskaper för att förstå att det finns ett samband ger på 
ett sätt svar på elevernas ständiga och mycket berättigande fråga, varför ska vi lära 
oss det här? Sätts kunskap i sammanhang har jag upplevt eleverna finna meningen 
större än om den lösryckt är placerad utanför någon kontext. 
 
Min utgångspunkt är också att jag upplever tekniken vara en knutpunkt som 
förenar flera av skolans ämnen. Dessutom finns det något påtagligt begripligt med 
tekniken som jag tror kan skapa en synergieffekt med andra kanske mer abstrakta 
ämnen. På Cetis hemsida finns en text som sätter ord på dessa funderingar. 
 

Ämnet Teknik är ämnesöverskridande. Det finns inga gränslinjer mellan det 
praktiska och undersökande arbetet och de natur- och samhällsvetenskapliga 
perspektiven. Förståelse och förtrogenhet med den teknik som omger oss kräver 
en integration av olika kunskapsområden. Tekniken ger en unik möjlighet "att 
begripa genom att gripa", att använda alla sinnen för att förstå. Det finns också 
uppenbara samband mellan till exempel teknik och estetik - kopplingar som dock 
ofta glöms bort. (Cetis u.å.) 
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2. Bakgrund 
 
Att teknikämnet är intressant ur ett ämnesintegrerat perspektiv kan ses genom dess 
historia. Redan då ämnet introducerades i läroplanen Lgr 62, då som tillvalsämne 
”teknisk orientering”, fanns en tydlig tanke om att det skulle finnas en 
verklighetsanknytning kopplat till undervisningen. Eva Blomdahl (2007, s. 15) 
skriver i sin avhandling Teknik i skolan att ”undervisningen skulle ge eleven en 
bred arbetsinriktad utbildning med orientering om arbetslivet”. Här är 
teknikämnets roll i första hand att tillgodose industrins behov. Nästföljande 
läroplan, Lgr 69, förkunnande förutom den industriella aspekten även ”att eleverna 
ska bibringas förståelse för det tekniska området och dess relation till samhället. ” 
(Blomdahl 2007, s. 16). Det vill säga en skiftning från det rent industriella till en 
koppling till samhället och vardagen. I efterföljande läroplan, Lgr 80, styrs 
teknikämnet av honnörsorden ”verklighetsanknytning”, ”laborativt arbetssätt” 
samt ”integrering av olika ämnen i block” (Blomdahl 2007, s. 18).  Denna mer 
holistiska bild utvecklas vidare i Lgr 94 där eleven har som mål att utveckla sina 
insikter ”om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen 
... utvecklar förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av 
olika teknikval ... utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna 
ställningstaganden och praktisk handling” (Blomdahl 2007, s. 22). 

 I dagens läroplan, Lgr 11, står det i teknikämnets syfte bland annat att eleverna 
genom undervisningen ska: 

… ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse 
för, och påverkar, människan, samhället och miljön. Vidare ska undervisningen ge 
eleverna förutsättningar att utveckla tilltro till sin förmåga att bedöma tekniska 
lösningar och relatera dessa till frågor som rör estetik, etik, könsroller, ekonomi och 
hållbar utveckling. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens 
historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade 
tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar 
samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för 
hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter. (Lgr11 2011) 

Det dagens läroplan föreskriver kan sägas vara en integrerad syn av teknikämnets 
roll i samhället. Tekniken är en del utav en helhet i vilken den verkar, något som 
idag skall förmedlas i undervisningen. 
 
Vidare står det i gällande läroplans kapitel om kunskap att ”lärarna ska sträva efter 
att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former” samt att 
läraren bland annat ”ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får 
möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Lgr 11 2011, kap 2.2). 
 
Den förändring som skönjs över tiden är att teknikämnet kan sägas ha gått ifrån att 
vara ett ämne som utgått utifrån industrins behov till att idag vara ett ämne som vi 
behöver för att orientera oss i det teknikintensiva samhälle vi lever i. Därmed är 
också tekniken inbäddad i så gott som allt vi befattar oss med och just därför ett 
ämne som är intressant att studera ur ett ämnesintegrerat perspektiv. Tekniken i 
dagens samhälle rymmer alltifrån etiska ställningstaganden angående artificiell 
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intelligens till uttryck inom konsten som exempelvis Alexander Calders1 
installationer laborerar med (se figur 1). Den amerikanska filosofen och pedagogen 
John Dewey kan sägas dela detta sömlösa synsätt eftersom han ansåg att om 
utbildningen sker på rätt sätt kan den utgöra ”den mest fulländade och innerliga 
förening mellan vetenskap och konst man kan tänka sig” (Hartman, Lundberg & 
Hartman 2015, s. 56). 
 
Figur 1: Alexander Calder, Dog, 1926 - 31, Wood, clothespin, and wire 
 

 
 
 
 
2.1 Teoretisk bakgrund 
 
Att arbeta ämnesintegrerat med teknik kan ses ur en aspekt som John Dewey och 
pragmatismen förespråkar. Den verklighetsbaserade undervisningen där praktik 
och teori går hand i hand. Det är på denna lärandeteori denna studie är baserad. 
 
Dewey framför ett argument genom vilket han påstår att praktiska ämnen inte bara 
har en plats i form av avkoppling och omväxling utan snarare representerar 
grundläggande former för sociala aktiviteter och att teoretiska ämnen önskvärt bör 

                                                 
1 Calder utforskade, bland annat med sina mobiler, rörelseenergier i konsten. Författaren och 
konstkuratorn James Johnson Sweeney menade att Dewey kunde försvara Calders tillsynes naiva 
och spontana konst enligt Deweys beskrivning; "complete absorption in subject matter that is fresh, 
the freshness of which holds and sustains emotion . . . Staleness of matter and obtrusion of 
calculation are the two enemies of spontaneity of expression. Reflection, even long and arduous 
reflection, may have been concerned in the generation of the material. But an expression will 
nevertheless manifest spontaneity if that matter has been vitally taken up into a present 
experience." (Sweeney 1943, s. 9) 
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introduceras genom dessa (Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 51). Vidare 
menar Dewey att ”verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets 
begåvning stimuleras av de krav som ställs i den sociala situation där det befinner 
sig. Genom dessa krav stimuleras barnet att handla som en medlem av en 
gemenskap, att träda ut ur sin ursprungliga begränsning när det gäller handlingar 
och känslor och att uppleva sig själv med utgångspunkt från det som gagnar den 
grupp barnet tillhör” (Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 46). Ur det Dewey 
påstår kan argumenteras för en vinst att arbeta ämnesintegrerat. Genom att flera 
olika förmågor är viktiga under ett ämnesintegrerat arbete kommer därmed fler 
barn kunna få möjligheten att visa på just sin styrka inom ett arbetsområde och 
därmed finna sin plats i gemenskapen. 
 
Dewey tar direkt avstånd från ämnesuppdelningen som han menar ”inte är något 
som finns i barnens erfarenhet. Individen upplever inte tingen i separata fack” 
(Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 109). Även separationen av teori och 
praktik i olika fack menar Dewey bör minska i en process bestående av 
växelverkan och anpassning (Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 111).  
 
En återkommande synpunkt hos Dewey är människans sociala sammanhang i 
samhället. Han menar att skolan har svårt att efterlikna samhället och det naturliga 
sätt barn lär sig efter det sätt skolan är organiserad. Dewey beskriver hur samhället 
hålls samman genom att människorna ”arbetar utifrån samma idéer, i gemensam 
anda och för gemensamma mål” och att ”de gemensamma behoven och 
målsättningarna kräver ett ökat utbyte av idéer och en större känsla av solidaritet” 
(Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 63) där han menar att även skolan 
behöver utgöra en social enhet av gemensamma och produktiva aktiviteter. Trots 
att det var ett tag sedan Dewey nedtecknade sina resonemang så verkar mycket 
alltjämt stämma väl in på skolan idag. Att ämnesintegrera kan sägas vara ett steg i 
riktningen att skapa en social gemenskap genom produktiva aktiviteter. 
 
Pragmatismens synsätt på kunskap är att något ska ha konsekvenser, den ställer 
frågan ”vad kan jag göra annorlunda om jag kan något?” (Säljö 2015, s. 173). På 
samma sätt ställer sig denna studie frågan om konsekvenserna av att arbeta 
ämnesintegrerat. Studien utgår även i syftet och frågeställningarna från det Säljö 
(2015, s. 173) menar att pragmatismen betonar, nämligen att skolan ska ”förmedla 
kunskaper och färdigheter som angår människor och som de kan ta med sig ut i 
samhället”. 
 
Vidare är Deweys ”inquiry-based learning” syn på lärandet med laborativa 
metoder en utformning som passar väl in i teknikämnets undervisning och som 
enligt Dewey kan göra det ”abstrakta mer levande och tillgängligt också för dem 
som inte är studievana” (Säljö 2015, s. 175). Även denna åskådning kan kopplas 
till studiens första fråga om konsekvenserna med ämnesövergripande arbete med 
tekniken eftersom man kan koppla det teoretiska med det praktiska.  
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3. Tidigare forskning 
 
Denna studie tar stöd från tidigare forskning om ämnesintegrerat arbete samt 
didaktiska frågeställningar kring teknikämnet. Nedanstående tre kvinnor har skrivit 
för denna studie intressanta avhandlingar som antingen berör teknikundervisning, 
ämnesintegrering eller både ock.  
 
 
3.1 Helhetssyn och styrdokument 
 
Helena Persson (2011, s. 48) visar i sin avhandling att det är viktigt med enskilda 
ämnen men att ett ämnesintegrerat arbete samtidigt kan berika de enskilda ämnen 
som är involverade. Hennes resultat pekar på att en ökad helhetssyn kan öka 
intresset hos eleverna då undervisningen sätts i ett större sammanhang (Persson 
2011, s. 31). Dock poängterar hon att det krävs en genomtänkt planering där 
lärarna tar i beaktande vad som skall integreras. För att få en mer holistisk och 
djupare betraktelse av teknikämnet menar Eva Blomdahl (2007, s. 170) att det är 
att föredra fler perspektiv kring ett teknikområde samt att arbeta med detta under 
en under längre tid. Blomdahl får här medhåll av Veronica Bjurulf (2008, s. 158) 
som i sammanhanget poängterar att det då också är betydande att styrdokumenten 
ger läraren ”stora valmöjligheter beträffande undervisningsinnehåll och hur 
undervisningsinnehållet behandlas” (Bjurulf 2008, s. 157). Styrdokumentens 
betydelse menar Persson (2011, s. 32) har stor inverkan på ämnesintegrerat arbete. 
Hon finner här bland annat en oro som uttrycks från lärarna ”att inte hinna 
undervisa i alla arbetsområden när de arbetade ämnesintegrerat, vilket kan medföra 
att elever missar kunskapsområden” (Persson 2011, s. 32). 
 
 
3.2 Vardagsanknytning 
 
Vidare visar Perssons resultat (2011, s. 41) att det är betydelsefullt för eleverna att 
arbetet i skolan är vardagsanknutet, något som teknikämnet visar goda potentialer 
att kunna vara. Samtidigt ser hon att effekterna av en alltför vardagsankuten 
undervisning kan riskera att eleverna inte utmanas i den utsträckning som är 
önskvärt (Persson 2011, s. 46). Denna betydelse av vardagsanknytning kan även 
ses genom Blomdahls avhandling som menar att genom att undervisa eleverna i en 
förståelse av teknikens påverkan på människan utvecklar de förmågor och 
strategier att ”förstå och handla på ett ansvarstagande sätt i vår komplexa 
vardagsvärld” (Blomdahl 2007, s. 176). Bjurulf kommer här med en annan 
infallsvinkel om vardagsanknytning i hennes studie. Hon ser att 
undervisningspraktiken hade ett syfte om att vara vardagsanknutet men att 
teknikämnet inte handlade om ”riktiga saker” i den mening att det skulle komma 
till praktisk användning. Poängen med undervisningen var enligt Bjurulf inte att 
tillverka något som hade ett visst ändamål utan snarare att träna problemlösning 
och lyckas konstruera en artefakt (Bjurulf 2008, s. 161).  
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3.3 Teori, praktik och begrepp 
 
För att utmana eleverna, det Persson under föregående rubrik flaggar för, betonar 
Bjurulf teorins betydelse i de praktiska ämnena så de inte bara blir, vad hon kallar, 
”att-göra-ämnen”. Hon ser en risk att skolan blir en låtsas-verklighet om inte ett 
större perspektiv släpps in genom den teori läroplanerna föreslår (Bjurulf 2008, s. 
163). Däremot belyser hon samtidigt hur skolan alltmer blir teoretiserad och 
argumenterar för de praktiska arbetena i skolan som en viktig som motvikt. Här ser 
hon bland annat att elever med svårigheter i teoretiska ämnen gynnas av ämnen av 
mer praktisk karaktär (Bjurulf 2008, s. 162). Blomdahl (2007, s. 131) observerar 
även i sin studie att eleverna bekantar sig bättre med teknikämnets begrepp genom 
att blanda både teoretiska och praktiska element. Hon menar att elevers intresse 
kan öka då de kan koppla begrepp till något fysiskt, sådant de själva hållit i 
(Blomdahl 2007, s. 98). Persson (2011, s. 48) håller med Blomdahl om att eleverna 
uppfattar undervisningen vara mer intressant då de förstår begreppens innebörd 
samtidigt som hon tar upp hur begrepp blir lättare för elever att omfatta om de 
belyses ur olika perspektiv från olika ämnen genom ämnesintegrerat arbete. 
 
 
3.4 Traditioner 
 
Persson (2011, s. 44) ser även hinder för att påbörja ämnesintegrerat arbete. Ett 
framstående sådant är organisatoriska faktorer som exempelvis att finna tid för 
lärarna att samarbeta men även att det krävs en kollegial vilja. Alltför många 
hinder på vägen resulterar enligt Persson många gånger i en återgång till enskilt 
ämnesarbete. Hon menar att ämnesintegrerat arbete inte är självklart i skolans 
struktur och hon pekar här på enskilda skolkulturer och traditioner som möjliga 
hindrande orsaker. Även Blomdahl beskriver vikten av tradition när det kommer 
till lärares sätt att handla i pedagogiska sammanhang. Hon beskriver det som att 
den sitter i skolans väggar och att de som arbetar i skolan ärver ”värderingar och 
roller som det tar lång tid att förändra” (Blomdahl 2007, s. 135). 
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4. Syfte och frågeställningar 
 
 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen kan sammanfattas med att tillföra 
förståelse av vad olika ämneslärare anser om att påbörja ett ämnesintegrerat arbete 
med teknik i grundskolan åk 7-9.  
 
Studiens frågeställningar är:  
Vilka konsekvenser ser lärare av ett ämnesintegrerat arbete med teknik? 
Vilka strukturella möjligheter och hinder beskriver lärarna? 
 
 
4.1 Definition av begreppet ämnesintegrering 
 
Med ämnesintegrering avses i denna studie arbetsområden, begrepp eller 
samarbeten som lärare från olika ämnen samplanerar och belyser ur dessa olika 
ämnens specifika innehåll för samma grupp elever.  
 
Ämnesintegrering är i denna studie ett samlingsbegrepp för temaarbeten, 
ämnesöverskridande/ämnesövergripande arbeten och projekt/arbetsområden som 
sträcker sig mellan flera ämnen. Studien specificerar eller särskiljer därmed inte 
eventuella skillnaderna och tolkningar av dessa olika begrepp då detta inte ingår i 
studiens syfte.  
 
Helena Persson (2011, s. 30) menar att ämnesintegrering kan spänna ”från en 
ämnesintegrering inom ett ämne till en skolövergripande ämnesintegrering och 
från en ämnesintegrering i det lilla till det stora” vilket samstämmer med 
tolkningen av begreppet i denna studie.  
 
På frågan om de intervjuade i den här studien någon gång arbetat ämnesintegrerat 
svarade samtliga utifrån antagandet att det med ämnesintegrerat menas arbete 
mellan två olika ämnen vilket indikerar på att denna uppfattning kan vara en vanlig 
definition.  
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5. Material och metoder 
 
I detta kapitel avhandlas hur tillvägagångssättet varit gällande intervjun, urvalet, 
de forskningsetiska avvägningarna samt en beskrivning av genomförandet av 
intervjuerna och hur analysen gick till. 
 
5.1 Intervju som metod 
 
Valet av intervju som metod föll sig i denna studie tämligen enkelt då syftet är att 
ta reda på det lärarna uppfattar vara konsekvenser, möjligheter och hinder.  
 
Eftersom studien fokuserar på intervjuer och således är icke-siffermässig 
definieras den enligt Ann Kristin Larsen (2008, s. 22) som kvalitativ. Alan Bryman 
(2008, s. 41) beskriver att datainsamlingen vid kvalitativ forskning lägger vikt på 
hur respondenten beskriver, resonerar, uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. 
De svar som lärarna kommer med skall alltså ses ur denna aspekt, dvs det är deras 
individuella upplevelser av teknikämnet i ett ämnesintegrerat sammanhang som 
studien kommer beskriva. 
 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2015, s. 19) menar att en forskningsintervju 
inte är det samma som ett samtal mellan likställda partner. Forskningsintervjun ska 
alltså inte ske på samma sätt som när man talar med en vän om vardagliga åsikter 
utan den ska snarare ses som att intervjuaren ställer på förväg uppgjorda frågor till 
den som intervjuas. Samtidigt har denna studies intervjuer likheter och inslag av 
ett vardagligt samtal men med den skillnaden att den professionellt försöker 
klargöra respondentens upplevelser av dess levda vardagsvärld (Kvale & 
Brinkmann 2015, s. 41).  
 
Den typ av intervju som här avses är den Larsen (2008, s. 84) kallar ”ostrukturerad 
intervju”. Den ostrukturerade intervjun kännetecknas av att intervjuaren utgår från 
en intervjuguide (se bilaga 3) med en lista med frågor och/eller stödord nära 
kopplade till studiens frågeställning som respondenten fritt får svara och prata 
kring. Intervjuaren ser till att under intervjun checka av intervjuguiden så att 
svaren på frågorna har täckts in. 
 
5.2 Urval  
 
Urvalet till intervjuerna skedde via det Larsen (2008, s. 77) beskriver som 
”godtyckligt icke-sannolikhetsurval”. Med det menas ett medvetet urval som ger 
en varierad spridning utefter de kriterier som för studien är intressanta.  
 
Eftersom studien intresserar sig för ämnesintegrering med teknikämnet var det 
därför viktigt att inte bara tekniklärare utan även lärare som undervisar i andra 
ämnen tillfrågades om att medverka. Urvalet är gjort efter ett försök att skapa en 
bred spridning bland dessa lärare vilket resulterade i en sammanlagd 
representation av tretton skolämnen.  
 
För att ytterligare fördjupa lärandeperspektivet, då tidigare forskning pekar på att 
ämnesintegrerat arbete med teknik kan gynna särskilda grupper av elever, erbjöds 
även en specialpedagog att medverka i undersökningen.  
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Urvalet kom även med ett tillägg under intervjuperioden. I de första intervjuerna 
framhölls samstämmigt att ett stort hinder för att påbörja ämnesintegrerat arbete 
ansågs vara organisatoriska och att ansvaret för detta bars av ledningen. För att 
inte underlaget skulle riskera att endast bestå av beskyllningar på ledningen 
utfördes en intervju med biträdande rektorn. Resultatet från denna intervju kunde 
senare användas för att fördjupa resterande intervjuer.  
 
Det slutliga urvalet till i undersökningen har sammanställts i nedanstående tabell 1. 
Tabellen beskriver de intervjuandes roll på skolan, de ämnen och åldrar de 
undervisar och/eller är behöriga i samt hur många år de varit verksamma då 
intervjun genomfördes. Namnen är fingerade.  
 
Tabell 1. Utvalda lärare och deras bakgrund 
 

 Namn Roll Undervisande 
ämne 

Årskurser Verksamma 
år  

Malkom Lärare MA, NO, TK 7 - 9 20 
Emil Lärare MA, NO, TK 6 - 9 21 
Carin Lärare SLTX 4 - 9 23 
Allan Lärare SO 7 - 9 1,5 
Lars Lärare SV, EN 4 - 9 15 
Ylva Lärare TY, SV 6 - 9 15 
Lennart Specialpedagog SO, MA, EN 4 - 9 17 
Malin Biträdande rektor SO 4 - 9 14 

 
 
5.3 Forskningsetiska avvägningar 
 
Denna studie följer de forskningsetiska principerna genom Vetenskapsrådets fyra 
huvudkrav gällande individskydd för medverkande i undersökningen. Det gjordes 
även en egengranskning av etiska frågor (se bilaga 2). 
 
Nedanstående texter refererar till Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning utgivet av Vetenskapsrådet och finns att hämta på 
Codex hemsida www.codex.vr.se. 
  
 
5.3.1 Informationskravet 
 
Informationskravet innebär att de medverkande i en undersökning ska vara 
medvetna om vad undersökningen handlar om och villkoren kring den.  
Informationskravet har enligt Vetenskapsrådet följande regel: 
 

1. Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
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undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 
(Vetenskapsrådet u.å., s. 7) 

 
Denna regel har efterlevts genom att dela ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till 
de som tillfrågades för en medverkan i undersökningen. Informationsbrevet är 
godkänd av handledaren för denna uppsats. 
 
5.3.2 Samtyckeskravet 
 
Samtyckeskravet är en försäkran om att de medverkande går med på de villkor 
undersökningen har samt deras rätt att avbryta sin medverkan utan negativt 
påföljande konsekvenser. 
 
Samtyckeskravet sammanfattar Vetenskapsrådet med följande regler: 
 

1. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 
samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 
förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen 
är av etiskt känslig karaktär).  
2. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, 
hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan 
utan att detta medför negativa följder för dem.  
3. I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 
utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller 
inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller 
uppgiftslämnare. (Vetenskapsrådet u.å., s. 9) 
 

Dessa regler har efterlevts genom att informationsbrevet (se bilaga 1) har godkänts 
av de tillfrågade samt att informationsbrevet diskuterats innan intervjun 
påbörjades. Informationsbrevet tar tydligt upp den medverkandes rättigheter att 
avbryta intervjun när den så önskar. Det förekom heller inget beroendeförhållande 
mellan mig som utförde intervjuerna och de som deltog. 
 
5.3.3 Konfidentialitetskravet  
 
Konfidentialitetskravet bygger på att de som intervjuas i denna studie ska känna 
förtroende för forskningen i den aspekt att personuppgifter inte hamnar i 
obehörigas händer. 
 
Konfidentialitetskravet sammanfattar Vetenskapsrådet genom följande regler: 
 

1. All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 
uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 
tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.  
2. Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 
avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 
utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt 
känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 
komma åt uppgifterna. (Vetenskapsrådet u.å., s. 12) 
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Studien omfattar inte direkt känsliga uppgifter och som flera av de som 
medverkade sa har de ventilerat sina personliga åsikter om undersökningens frågor 
med både kollegor och skolledning. Dock har samtliga namn i resultaten fingerats 
för att undvika identifikation. Namnen har ibland även bytt könskaraktär för 
ytterligare avidentifiering. Uppgifter gällande de enskilda lärarna går enbart att 
identifiera genom röstigenkänning av de ljudupptagningar som gjordes i samband 
med intervjun. Dessa upptagningar skall efter att uppsatsen är godkänd destrueras. 
Intervjuerna utfördes i ett rum på skolan åtskilt från åhörare. 
 
5.3.4 Nyttjandekravet 
 
Nyttjandekravet skall försäkra att uppgifter som lämnats endast används i 
forskningsändamål. 
 
Nyttjandekravet sammanfattas enligt Vetenskapsrådet med följande regler: 
 

1. Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 
utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  
2. Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut 
eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde utom efter särskilt medgivande av 
den berörda. (Vetenskapsrådet u.å., s. 14) 

 
Uppgifterna som informanterna lämnade har enbart använts till denna uppsats.  
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5.4 Genomförande 
 
De utvalda respondenterna var positiva till medverkan i denna studie. Samtliga 
tillfrågade tackade ja till intervjun. I samband med att de tackat ja fick de 
informationsbrevet (se bilaga 1) till handa. Intervjuerna utfördes under höst-
terminen 2016. 
 
Inför intervjun ombads lärarna var och en föreslå lämplig tid. Därefter bokades ett 
avskilt rum på skolan varuti intervjun utfördes. Innan intervjun påbörjades 
tillfrågades den aktuella läraren om informationsbrevet och dess innehåll. 
Eftersom jag som intervjuare ville fokusera på samtalet, något gör det svårt att 
anteckna, spelades det in med tillåtelse av respektive respondent.    
 
Intervjun startades med intervjuguidens (se bilaga 3) första frågorna som kretsade 
kring lärarens roll, vilken åldersgrupp den undervisade i samt hur länge läraren 
varit lärare. Intervjuerna upplevdes samtliga som avslappnade och gav även 
upphov till många skratt. Ibland tilläts samtalet föras in på privata och 
ovidkommande frågor för att sedan återgå till det som skulle avhandlas. Innan 
intervjun avslutades tilläts den intervjuade att fundera på om det var något som den 
ville förtydliga eller tillägga.  Samtalen höll sig inom den avtalade tiden på ca 30 
minuter vilket upplevdes lagom för båda parter.  
 
5.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet handlar om relevans eller giltighet (Larsen 2008, s. 80), dvs svaren från 
respondenterna ska vara relevanta för studiens frågeställning. Detta togs hänsyn till 
när intervjuguiden utformades. Även under intervjuerna ställdes följdfrågor om 
svaren med någon mån missade målet. Efter varje intervju antecknade jag ned vad 
som sagts i grova drag, detta för att gå igenom och justera frågorna inför nästa 
intervju. Var det någon lärare som tydligt tog upp en särskild aspekt så ställde jag 
den vidare som en fråga till nästa lärare. Detta kan ses som ett sätt att öka 
validiteten enligt Larsen (2008, s. 81) som menar att ”en flexibel process där man 
kan ändra på frågorna efterhand bidrar till en högre validitet”.  
 
Reliabiliteten handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 
2015, s. 295) och är något som är svårt att hålla på en hög nivå eftersom urvalet är 
så pass litet och att det dessutom enbart är en studie som görs i det här fallet. För 
att öka reliabiliteten har dock studien jämförts med den med tidigare forskning 
som behandlat liknande fall. Man kan också argumentera för att inspelningen ökar 
reliabiliteten då en transkriberad text mer exakt återger samtalet än vad 
anteckningar kan göra. Under intervjuerna tilläts de intervjuade prata fritt om det 
givna ämnet vilket för att i så lite mån som möjligt ställa ledande frågor. Denna 
studie har även varit noggrann med att hålla ordning på intervjudatan ifråga om 
vem som sagt vad, något som enligt Larsen (2008, s. 81) ökar reliabiliteten. 
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5.5 Analysmetod 
 
Analysen som gjordes av de transkriberade texterna är av metoden innehållsanalys 
som följer det mönster Larsen föreslår (2008, s.101): 

 Data samlas in och görs om till texter. 
 Texter kodas. 
 Koderna klassificeras i teman eller kategorier. 
 Datamaterialet sortera enligt dessa kategorier. 
 Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras. 
 Identifierade mönster utvärderas mot existerade forskning och teorier, 

överförbar ny kunskap formuleras. 
 

Transkriberingen omfattande ca 4 timmar ljudupptagningar som sedan 
analyserades och tolkades. Larsen (2008, s. 104) menar här ”att analysera 
kvalitativa data handlar om att hitta mönster, se tendenser och hitta exempel”.  De 
transkriberade texterna lästes igenom flera gånger för att utkristallisera de stycken 
som tycktes höra samman och besvara de övergripande frågorna. Dessa sorterades 
sedan i två delar, först efter vilka som tillhörde den första frågan om konsekvenser 
och sedan efter vilka som bäst besvarade frågor rörande hinder och möjligheter. 
Efter detta sorterades de två delarna separat efter vad respondenterna tagit upp och 
därefter tilldelades kategorier. När det gällde kategoribestämning var det således 
olika infallsvinklar och perspektiv som var styrande. De mönster som sedan visade 
sig i svaren beskrivs i nedanstående resultat, kapitel 6. När resultaten nedtecknats 
ställdes dessa mot tidigare forskning samt Deweys teoretiska lärandeperspektiv i 
resultatdiskussionen, kapitel 7.2. 

 
Intervjusvaren har kategoriserats enligt följande tabeller. Tabell 2 visar kategorier 
som besvarar den första frågeställningen om vilka konsekvenser lärare ser av ett 
ämnesintegrerat arbete med teknik. Tabell 3 visar kategorier som besvarar den 
andra frågeställningen om vilka strukturella möjligheter och hinder lärarna 
beskriver. 
 
Tabellerna har en beskrivning som kort sammanfattar vad kategorierna visar för 
svar. I tabellerna finns även exempel på citat från olika svar från de intervjuade. 
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Tabell 2. Kategorier besvarande frågan om konsekvenser 
 
Kategori  Beskrivning  Exempel 

Skolan som en helhet 
 

Lärare beskriver ämnesintegrerat 
arbete kan medföra för konsekvenser 
för den holistiska synen på skolan.  

"Det viktigaste av allt är när fler vuxna 
på skolan vet vad ungarna gör. Helt 
plötsligt kommer det två lärare till som 
frågar, hörrudu, jag har sett att du gjort 
en sån jäkla häftig konstruktion. Hur 
tänker du, berätta?" Emil 

Det konkreta och det 
abstrakta 

Lärare beskriver när teori möter 
praktik relaterat till teknikämnet 
 

”Om man får något teoretiskt i ett 
ämne och så gör man det praktiskt i ett 
annat så förstår man också kanske 
lättare sambanden mellan ämnena. Det 
är väl Dewey som säger det, learning by 
doing."  Lars 

Ökad begreppsförmåga  Lärarnas syn på vad som sker med 
begreppsförmågan i ett ämnes‐
integrerat arbete utifrån 
teknikämnet. 

”Då blir det både repetitionen av 
begrepp och så är det kopplat till 
kanske mer praktiskt i tekniken och… ja, 
mer fakta eller vad man ska säga, i 
SO:n.” Allan 

Kollegialt samarbete  Lärarna beskriver hur de ser på 
konsekvenserna av att samarbeta 
med teknikämnet. 
 

”Jag tror att det kan stärka kollegiet, att 
man börjar prata … för det kanske inte 
är så ofta språklärare pratar med 
tekniklärare just om undervisning och 
så, för man tänker att det är så skilda 
ämnen.” Lars 

 
 
 
 
Tabell 3. Kategorier besvarande frågan om hinder och möjligheter 
 
Kategori  Beskrivning  Exempel 

Organisatoriska hinder 
och möjligheter 

Lärarna beskriver organisatoriska 
faktorer som hindrande eller 
möjliggörande. 

"Jag ska försöka ha ett geologi‐
kemiprojekt med SO‐lärarna i år men vi 
hinner aldrig ses." Emil 

Styrdokumenten  Lärarna ser möjlighet och hinder 
utifrån styrdokumenten och hur 
dessa förändrats över tid. 

"Ni kan inte ta min tid. Jag måste ha 
min timme nu. Så är det mer nu tycker 
jag och då gav man mer. Ja men ta den 
du så kan jag göra det sen" Malkom 

Traditioner  Skolans traditioner påverkar hur 
lärarna arbetar samt svårigheter att 
ändra på dessa. 

"När de på SO:n läser om andra 
världskriget så läser vi (i svenska, min 
ant) skönlitteratur som har någon 
anknytning till andra världskriget, så är 
det varje år…det har väl blivit lite grann 
en tradition kanske" Ylva 
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6. Resultat 
 
För att inte ha ett alltför utdraget resultatavsnitt har inte alla citat från samtliga 
respondenterna beskrivits nedan. Resultaten kan sägas vara presenterade i 
reducerad form för att inte avsnittet ska bli alltför ”tråkigt att läsa” som Kvale och 
Brinkmann (2015, s. 330) poängterar. 
 
	
6.1 Konsekvenser av att arbeta ämnesintegrerat med teknikämnet 
 
Nedanstående rubriker är uppdelade i kategorierna enligt tabell 2 och som besvarar 
den första frågan om vilka konsekvenser lärare ser av ett ämnesintegrerat arbete 
med teknik. 
 
6.1.1 Skolan som en helhet 
 
Ett vanligt förekommande svar på vad ämnesintegrerat arbete överlag kan ha för 
konsekvens var att det binder ihop skolan till en enhet. Läraryrket var det flera som 
beskrev som relativt ensamt i den mening att det inte var så många andra lärare 
som var insatta i deras arbete. En konsekvens av att arbeta ämnesintegrerat som de 
intervjuade tog upp var just därför att fler lärare kan se vad eleverna jobbar med i 
och med att fler lärare är insatta i det aktuella arbetsområdet. Denna konsekvens 
upplevdes positiv av lärare som kände att de lättare kan se stötta eleverna i deras 
arbete.  
 
Särskilt positivt ansåg lärarna att denna effekt har på elever som upplever 
svårigheter att komma igång med ett arbete. 
 

 ”Det är det här att man ger positiv kredd. Du gör en bra grej. Vi vet det. 
Och vi är inte bara en som vet det, utan vi är flera. Och där tror jag kanske 
man kan göra den största vinsten, att man boostar ungarna på ett annat sätt. 
För det är en av de grejerna som oftast eleverna tycker att vi är dåliga på. 
Det här med att ge en uppåt puff. Och speciell kanske för elever som inte har 
så bra motor” Emil 

 
Här pratar Emil om hur viktigt han anser det vara för eleverna att synliggöras i 
deras arbete. Emil undervisar i matematik, NO och teknik i årskurs 7 för tillfället. 
Trots att det inte tillhör hans specifika arbetsuppdrag engagerar han sig även 
mycket i övriga elever på skolan. Då han har tid över kliver han in på andra 
lektioner och stöttar eleverna vilket är mycket uppskattat både från kollegor och 
elever. 
 
En annan konsekvens av ämnesintegrerat arbete menade lärarna var att eleverna 
får en bättre helhetssyn på skolarbetet. Denna helhetssyn menade flera av de 
intervjuade har en positiv effekt på lärandet då det dels bättre återspeglar samhället 
och dels ökar förståelsen av sambandet mellan ämnena. Förståelse menar flera 
lärare kan även öka motivationen och intresset för studierna. 
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”Jag tror att eleverna får en större helhetsförståelse för det man studerar. 
Nackdelen med ämnesindelningen är ju att det finns en risk att det blir 
ganska snuttifierat och man ser inte helheten. Ibland är det onödigt 
egentligen, utifrån ett inlärningsperspektiv att definiera så tydligt vilket fack 
det ligger i. Så jag tror att man skulle vinna mycket utifrån en förståelse av 
ett fenomen om man har en tvärvetenskaplig syn på det”. Malin 
 

Biträdande rektorn Malin var genom intervjun tydlig med visionen om att arbeta 
längre pass med eleverna av anledning att ge dem tid att sätta sig in i arbetet. 
”Snuttifieringen” som hon kallade det, dvs korta pass och många olika lektioner 
under en dag, var något som hon ansåg försvåra en fördjupad förståelse av 
kunskaperna som lärs ut. Dock menade hon att det ställer högre krav på lärarna att 
variera undervisningen, något som ett ämnesintegrerat arbetssätt kan vara ett 
exempel på.  
 
6.1.2 Det konkreta och det abstrakta 
 
Lärarna angav även mer specifika konsekvenser av ämnesintegrerat arbete med 
teknikämnet sett ur ett lärandeperspektiv. 
 
Något som frekvent kom upp var effekterna av att arbeta med något praktiskt i 
samband med mer teoretiska element. De intervjuade menade att teknikämnet i sig 
är ett ämne av praktisk och konkret karaktär och att detta i ett ämnesintegrerat 
arbete kan medföra positiva fördelar. Dels pekade de på att vissa elever har lättare 
att förstå samband om de får arbeta med något konkret och dels menade lärare att 
de själva lättare kan diskutera och förklara om de har något konkret att förhålla sig 
till. Exempelvis förmodade Lars att eleverna lättare kunde diskutera de etiska 
frågorna kring artificiell intelligens i SO:n om eleverna samtidigt arbetade med 
robotar på tekniken. Lärarna fann även här att det skulle underlätta för elever som 
har svårare med abstrakta och filosofiska frågor.  
 
De intervjuade menade att det är en fördel ur ett lärandeperspektiv att just 
kombinera teori och praktik. Samtidigt pekade flera lärare på att det är positivt för 
elever som har lättare för praktiskt arbete att även ta till sig de mer teoretiska 
delarna som Lennart uttrycker det: 
 

”När jag märker att eleverna har svårt med någonting, då försöker jag få 
dem att använda händerna, känna, konkret, visuellt och taktilt. Med flera 
sinnen förstå. Och det är det som händer om man kombinerar till exempel 
teknik och matte, det blir inte abstrakt längre utan det blir konkret. Jag 
tycker det är självklart det bästa att göra för då blir matten mera som en 
instruktionsbok. Jag tror nog att de allra flesta befäster kunskaperna bättre 
om man gör det så.” Lennart 

 
Lärarna pekade även på att det finns en koppling mellan att arbeta praktiskt och att 
vara kreativ då eleverna arbetar med problemlösning och konkret ser vilka 
lösningar som gynnar utfallet och vilka som inte gör det.  
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”Teknikämnet kan vara väldigt kreativt, alltså man får en uppgift att lösa ett 
problem helt enkelt. Det är väl grundidén med teknik, alltså det är det som 
är teknik, att man vill fylla något behov, nödvändigt eller onödvändigt.” 
Malkom 
 

Lärarna såg även att det gynnar kreativiteten att se nyttoaspekten om man arbetar 
med något praktiskt och konkret.  
 

”Du jobbar alltså med problemlösning, du ska ta egna initiativ. Du blir mer 
kreativ om du förstår att man har praktiskt nytta utav saker man har lärt sig 
på ett ämne, det man har praktisk nytta i något annat ämne”.  Carin 
 

Om eleverna arbetar med problemlösning och tar egna initiativ som de förstår 
nyttan av så menar Carin att hon ser en ökad kreativitet hos eleverna. 
 
Lärarna menar också att eleverna lättare kan se en användning av matematiken 
genom tekniken som de menar ger högre motivation.  
 

”Det är klart, om man får in lite praktisk matematik när man håller på med 
teknik och ser vi att man har användning av skala, area och ytor. Det är 
klart, det är ju motivationshöjande, självklart. Jag menar när vi får det 
ganska praktiskt i tekniken så tycker de att det är väldigt kul. Det är ett 
väldigt kreativt ämne. Jag menar har man bra tankar och idéer så kan man 
få utlopp för det.” Malkom 

 
Även Carin har liknande upplevelser av just matematiken då hon arbetar med den i 
slöjden. Hon säger att hon tror att eleverna ”på något sätt lättare kan binda ihop 
och förstå” och att detta i sig ökar motivationen att arbeta med både matematiken 
och slöjden. 
 
6.1.3 Ökad begreppsförmåga 
 
Lärarna lyfter även fram en annan aspekt av ämnesintegrering med teknikämnet då 
de menar att begrepp som används inom det integrerade arbetsområdet befästs 
bättre om det dels repeteras och dels används i flera sammanhang. För att förstå 
vidden av ett begrepp och hur det används bör eleverna enligt lärarna helst ha fått 
prova på att använda det i både teoretiska och praktiska sammanhang.  
 

”Kan man jobba med samma begrepp men på många olika sätt, då gör det 
också att man befäster kunskapen” Lars 

 
Lärarna menar även att de genom att jämföra begreppen i ämnenas olika 
kursplaner hitta gemensamma begrepp att arbeta ämnesintegrerat kring. 
 

”När man börjar läsa kursplanerna så ser man begrepp, ord, man ser 
arbetsområden som man kan länka ihop” Carin 
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6.1.4 Kollegialt samarbete 
 
En konsekvens av ett ämnesintegrerat arbete är att det sker ett samarbete mellan 
lärarna. De intervjuade menar därför att det är viktigt att det finns en 
samarbetsförmåga mellan kollegorna. En aspekt av detta som framkom var att alla 
lärare måste ta lika mycket ansvar för att inte allt arbete ska hamna hos en lärare 
och då skapa en obalans i arbetsbördan.  
 
Att arbeta kollegialt menade flera lärare har positiva effekter på kollegiet. Dels kan 
kreativiteten öka och dels kan lärarna få nya infallsvinklar och bli stimulerade då 
de arbetar med samma arbetsområde utifrån egna erfarenheter och kunskaper.   
 

”Det kan ju vara så att man lär känna varandra mycket bättre, att det kan 
stärka kollegiet, att man börjar prata för det kanske inte är så ofta 
språklärare pratar med matte/no-lärarna just om undervisning och så, för 
man tänker att det är så skilda ämnen. Så jag tror att man kan stärka hela 
kollegiet och jag tror det är utvecklande för mig som språklärare att förstå 
vad matte/no-lärarna gör också.” Lars 

 
Lars är lärare i svenska och engelska och arbetar mycket med språkets värde för 
undervisning. Han menar att de naturorienterande ämnenas lärare har mycket att 
lära när det gäller hur språket i läromedlen påverkar elevernas förmåga att ta till 
sig innehållet. Han ser en vinning att genom ämnesintegration få dela sina 
kunskaper i språkområdet med de lärare som inte har språk som huvudinriktning. 
 
 
6.2 Strukturella möjligheter och hinder 
 
Nedanstående rubriker är uppdelade i kategorierna enligt tabell 3 och som besvarar 
den andra frågan om vilka strukturella möjligheter och hinder lärarna beskriver.  
 
 
6.2.1 Organisatoriska hinder och möjligheter 
 
Det mest vanligt förekommande svaret på vilka hinder ett ämnesintegrerat arbete 
står inför är tidsaspekten. En vanlig åsikt bland de intervjuade var svårigheterna att 
hitta tid till att planera ett ämnesintegrerat arbete. Allan uttryckte det som att ”det 
är tidsaspekten som det faller på.” Orsaken till att det är svårt att finna tid 
upplever lärarna är att alla gemensamma ytor där samplanering skulle kunna äga 
rum upptas av konferenser. Det framgick under intervjuerna att lärarnas tid var 
väldigt styrd och att ledningen inte prioriterar ämnesintegration. Däremot berättar 
lärarna att de uppmuntras att finna samarbeten kring arbetsområden vilket de 
försöker få till men som förlängningen ofta rinner ut i sanden pga annat arbete som 
kommer emellan. Något som SO läraren Allan vittnar om. 
 

”Jag vet vi satt inför förra höstterminen på de här uppstartsdagarna och då 
skulle vi i ämneslagen komma på beröringspunkter med andra ämnen där 
man skulle kunna jobba ämnesintegrerande, men där stannade det kändes 
det som.” Allan 
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Allan är inte ensam om att uppleva den höga arbetsbelastningen i skolan som gör 
att nya arbetssätt kommer i skymundan. Flera av de intervjuade menade på att om 
skolan ska arbeta ämnesintegrerat så måste en långsiktig satsning göras från 
ledningshåll. 
 
En aspekt som teknikläraren Malkom lyfte var hur skolan under en tidigare 
ledning arbetat i högre utsträckning ämnesintegrerat men att det då var betydligt 
friare för lärarna att själva bestämma vad de skulle göra på konferenstiderna. 
 

”Vi hade friare konferenser helt enkelt. Konferenserna har blivit så styrda 
att vi inte har tid att träffas över ämnesgrupperna helt enkelt.” Malkom 

 
Den enda läraren som var av en annan åsikt var specialpedagogen Lennart som 
menar att det som krävs är att viljan är tillräckligt stor och att man hittar rätt 
personer att samarbeta med. 
 

”Då blir man kreativa tillsammans och det går snabbt och lätt. ”Lennart 
 

Lärarna är eniga kring att om en vinst ska kunna uppnås måste uppgifterna vara 
formade så de passar de ämnen som ingår i arbetsområdet. De menar även att ett 
initialt samarbete och samplanering kräver mer tid men som när det väl är 
genomförd kan ge en tidsvinst eftersom de kan återanvända samma planering. 
 
Oenigheten finns i om det i slutändan ger en total tidsvinst eller inte. Här menar en 
exempelvis Carin att det ger en vinst eftersom hon ser att man kan kombinera 
moment i undervisningen. Ylva tar en motstående position: 
 

”Det är svårt att hitta en tidsvinst. Jag menar, gör jag en sån här grej går det 
ju åt tid till samplanering då med teknikläraren. Så det tar ju mer tid än om jag 
gör en egen grej.” Ylva 

 
I samtalen med Ylva var det tydligt hon var trygg i rollen där hon själv kunde 
bestämma över innehåll och upplägg inom hennes ämne. 
 

6.2.2 Styrdokumenten 

Ett återkommande tema som förekom under intervjuerna var styrdokumentens 
påverkan på ämnesintegrerat arbete. Lärarna i studien upplevde både hinder och 
möjligheter utifrån dessa, framförallt refererade de till det centrala innehållet, 
kursplanerna och kunskapskraven.  
 
Lärarna uppfattade ett framskrivet tvärvetenskapligt perspektiv i kursplanerna som 
inbjöd till ämnesintegrering. Även ur det centrala innehållet kunde flera lärare lätt 
se hur de kunde sammanlänka arbetsområden.  
 

”Det är lätt att jämföra centrala innehållet för varje ämne egentligen och se 
var de är lika. “Malkom 
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De begränsande faktorerna låg snarare i en rädsla att inte hinna med allt centralt 
innehåll och att de som lärare upplevde ett starkt ansvar att få med alla aspekter. 
Detta kan synas paradoxalt då de samtidigt uttryckt hur just ett ämnesintegrerat 
arbete skulle avlasta och möjliggöra mer tid. Ur intervjuerna kan alltså en 
osäkerhet utläsas huruvida detta faktiskt kommer att vara möjligt. Lärarna 
uttryckte även en osäkerhet i hur kunskapskraven skulle mätas och föredrog därför 
att i så stor utsträckning som möjligt ha ryggen fri och menade att det i sin tur 
leder till mindre kreativitet arbete mellan kollegorna.  
 

”Man känner sig mer ifrågasatt. Man ska ha ryggen fri på något sätt och 
kunna säga att jag gjort mitt” Malkom 
 
”Det finns en rädsla för att man ska missa det centrala innehållet och att 
man inte är van med metoderna för att mäta kunskapen hos eleverna” 
Lennart 
 
”Man blir stressad med dagens läroplan, att den känns mer att man måste 
beta av vissa delar.” Allan 

 
Denna synpunkt kan dock förklaras något då flera lärare berättade hur det var 
under den föregående läroplanen. Denna menade de var mer fri i sin tolkning 
vilket gjorde det lättare att som lärare försvara sina val och därmed också våga 
experimentera med nya arbetssätt.  
 
Den nuvarande läroplanens tydligare mer detaljstyrda innehåll uppfattades således 
fjärma idéer och tankar om ett ämnesintegrerat arbete. Det fanns alltså en 
uppfattning om att man är mer ensam som lärare idag än under föregående 
läroplan. 
 
6.2.3 Traditioner 
 
Ett särskilt fall återkom under intervjuerna som ett lyckat exempel på 
ämnesintegrerat arbete som skolan genomfört. De hindren som ovan beskrivits 
verkade här ha övervunnits vilket lett till ett återkommande 
ämnesintegrationsarbete mellan svenskan och SO:n. Även Ylva som annars helst 
arbeta själv beskriver här arbetsområdet. 
 

 ”Andra världskriget är liksom regelbundet återkommande. När de på SO:n 
läser om andra världskriget så läser vi skönlitteratur som har någon 
anknytning till andra världskriget, så det är varje år. Det har väl blivit lite 
grann en tradition kanske.”  Ylva 

 
Allan som är SO lärare beskriver samma arbete som unikt då han menar att det är 
det enda arbete av ämnesintegrerad art som han känner till på skolan. Han menar 
att det samtidigt att det inte ska behöva falla för att man inte har gjort det innan. 
 

”Jag tror att vissa känner att det krävs lite ny tankeverksamhet och då blir 
det lätt att man inte gör det också. För det är både det och så känns det 
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kanske som att det inte riktigt finns tid till det. Då är det lätt kanske att 
backa ifrån såna här saker.” Allan 

 
Även den biträdande rektorn Malin tar spontant upp just det här exemplet som hon 
menar visar på hur enkelt det kan vara att ämnesintegrerad undervisning. Vidare 
använder hon fallet för att beskriva hur arbetssättet fördjupar kunskaperna då 
samma område behandlas inom flera ämnen. Hon betonar även att det här är ett 
arbetssätt som hon gärna skulle se mer av. 
 

”Det är bra, men sånt skulle man kunna göra mer av, för det kräver inte så 
mycket. Så det skulle man kunna göra liksom ganska omgående i princip.”  
Malin 

 
Carin förklarar fördelarna det hon ser som fördelar när man väl implementerat 
ämnesintegrerat arbete i en tradition. 
 

”Har man hittat ett bra samarbete kring olika ämnen, då utvärderar man 
det, och sen försöker man anpassa det till nästa år. Då har man det redan 
färdigt och så ser man, passar det här för sjuorna just nu? Är de på samma 
nivå eller ska vi revidera det? Och så har man det bara färdigt, och så kör 
man. Och det är att vinna tid, liksom, och det är det vi måste göra” Carin 

 
Det Carin beskriver är således att tradition är ett hinder som när det väl passeras 
övergår till en möjlighet till vidare arbete. På samma sätt menar Lars att det kan 
vara en tradition att inte arbeta ämnesintegrerat.  
 

”Det borde hinna ingå i den tid man har att planera sina lektioner, alltså det 
borde gå, men det är väl mycket som sitter i väggarna också, att man är 
väldigt statisk” Lars 

 
Malin menar också på att det handlar om en tradition eller skolkultur. Hon 
beskriver det som att det blir signifikant för en skola hur den arbetar. 
 

 ”Om man får in så att - så här jobbar vi på skolan kring vissa områden. När 
man gör det, att det blir en integrerad del av verksamheten.” Malin 

 
Sammanfattningsvis visade de intervjuade upp en medvetenhet om traditionens 
betydelse för hur skolan arbetar och svårigheterna att förändra detta. Det beskriver 
en tröghet i utvecklingsarbetet som inte bara har med organisatoriska faktorer att 
göra utan även förändringsviljan hos lärarna. 
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7. Diskussion 
 
Diskussionen är disponerad efter först en metoddiskussion följt av en 
resultatdiskussion och avslutas med en slutsats. 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Som tidigare avhandlats framstod valet av intervju som metod självklar men 
samtidigt kunde intervjun tänkas skett genom intervjuformulär med öppna svar 
som lärarna skriftigt besvarat. Fördelarna med det kan tänkas vara att läraren i lugn 
och ro kan fundera över svaret och har möjlighet att själv omformulera sig om så 
önskas. En annan fördel som Larsen (2008, s.84) pekar på är att man ”reducerar 
informationsmängden och att det blir lättare att efterbearbeta” samt att ”alla svarar 
också på samma frågor vilket gör jämförelser lättare”. Svårigheten med denna 
metod är att få in svar jämfört med att avtala en tid för intervju. Att själv avsätta en 
tid att formulera svar utifrån en enkät på en arbetsplats där tiden är knapp kan nog 
anses medföra en betydande risk att inte få in tillräckligt många eller tillräckligt 
utförliga svar. Problemet kan också vara att man som intervjuare inte har samma 
möjlighet att korrigera eller omformulera de frågor man inte tycker sig ha fått 
tillräckliga svar på. I det fallet passar samtalsintervju bättre eftersom samtalet kan 
hållas friare.  
 
Intervjuerna utgick från i förväg uppgjorda frågor som i vissa fall gav upphov till 
följdfrågor för att klargöra respondentens svar. Larsen (2008, s. 85) betonar att det 
är viktigt att under intervjun ställa kontrollfrågor men gärna på ett lite annorlunda 
sätt för att ringa in det informanten är ute efter. Dock menar Larsen (2008, s. 81) 
att reliabiliteten kan förvärras i den här situationen eftersom informanten kan 
påverkas av intervjusituationen. Under intervjuerna i denna studie omformulerades 
flera frågor och det blev i vissa fall tydligt att respondenten påverkades av hur 
dessa frågor ställdes. Resultatet kan därför även påverkats av att jag varken är en 
erfaren eller hantverksskicklig intervjuare trots mina försök att följa Kvale och 
Brinkmanns (2015, s. 208) råd om hur denna bör vara. 
 
Det fanns heller inte möjligheter att göra det Kvale och Brinkmann (2015, s. 225) 
föreslår vilket enligt dem ökar reliabiliteten, nämligen att låta två personer 
oberoende av varandra transkribera ljudupptagningarna för att sedan jämföra 
dessa. Även detta kan ha påverkat resultaten då små fel kan resultera i en annan 
tolkning än vad respondenten avsåg. 
 
Samtidigt som Larsen (2008, s. 80) menar att hög validitet är lättare att försäkra 
sig om när det gäller kvalitativ forskning menar Bryman (2008, s. 351) att validitet 
egentligen inte är av någon speciell betydelse för kvalitativ forskning då det inte 
rör sig om mätningar. Oavsett ser man genom litteraturen att det inte finns något 
enkelt svar på hur detta ska behandlas. En metod som kan tänkas användas för att 
öka validiteten är det Bryman (2008, s. 353) tar upp som respondent eller 
deltagarvalidering, dvs att man låter informanterna läsa det som skrivits för att 
bekräfta att det de sagt stämmer med tolkningen. Denna metod som Bryman 
föreslår har dock i dags datum inte genomförts då jag anser det vara tidskrävande 
eftersom det behövs flera genomläsningar vid eventuella ändringar. Samtidigt 
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misstänker jag starkt att lärarna inte minns exakt vad de sagt eller inte är 
intresserade av att ändra något eftersom det medför merarbete för mig. 
 
När det kommer till kvalitativa dataanalyser finns det enligt Bryman (2008, s. 510) 
inte några entydiga regler för hur detta ska genomföras. Den intervjuanalys som i 
denna studie genomfördes kan sägas följa det Kvale och Brinkmann (2015, s. 245) 
beskriver som meningskoncentrering, dvs att den insamlade datan från 
intervjuerna kategoriserades under studiens frågeställningar. Det var tämligen 
enkelt att utkristallisera kategorier utifrån intervjusvaren, däremot innebar det att 
inte den fulla kontexten följde med vilket kan ha medfört en påverkan av 
resultatet. 
 
En ytterligare faktor som kan ha påverkat resultaten är att de intervjuade känner till 
att jag studerar till tekniklärare. Det här kan ha påverkat dem att vilja vara mig till 
lags, dvs att inte vilja framföra negativa aspekter gällande teknikämnet som sådant 
eller idén om att arbeta ämnesintegrerat med det.  
 
 
7.2 Resultatdiskussion  
 
I den här diskussionen behandlas resultaten av denna studie med aspekter från 
tidigare forskning samt pragmatismen. Avsnittet är uppdelat i sju underrubriker 
som sammanfaller med resultatets rubriker samt kategorierna i tabell 2 och 3. 
 
 
7.2.1 Skolan som en helhet 
 
Ett vanligt förekommande svar på konsekvensen av ämnesintegrerat arbete som 
lärarna uppgav var att det ger eleverna en holistisk syn på deras undervisning i 
skolan. De menade att en ökad förståelse i kopplingarna mellan skolans ämnen 
ökar intresset för ämnena i sig. Persson visar på liknande resultat i sin artikel då 
hon beskriver vilken syn de lärare hon mött har på ämnesintegrerat arbete. 
 

Lärarna säger att då kan deras (elevernas, min anteckning) intresse för 
naturvetenskapen öka. Med en helhetssyn menar man (lärarna, min anteckning) att 
ge eleverna ett sammanhang, en röd tråd, mellan skolans ämnen (Persson 2011, s. 
31) 
 

Resultaten i denna studie tyder på att konsekvenserna av att eleverna får en 
helhetssyn på arbetet är att det ökar intresset för studierna samt att det upplevs mer 
meningsfullt. 
 
Vikten av helhetssyn kan även ses genom Dewey som understryker det sociala 
sammanhanget i vilket barnet utvecklas. Han menar att skolan behöver eftersträva 
att mer likna samhället utanför skolan, ett samhälle som hålls samman av 
människor som ”arbetar utifrån samma idéer, i gemensam anda och för 
gemensamma mål” (Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 63). Att uppleva 
skolan som en helhet, att förstå att det finns kopplingar mellan ämnen, att arbeta 
utifrån samma idéer kan skapa en känsla av kontinuitet som Dewey menar är 
betydelsefull för inlärning. Med kontinuitet avser han att en ny erfarenhet gör oss 
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känsliga och öppna för mer kunskap inom det området (Hartman, Lundgren & 
Hartman 2015, s. 179). Det kan liknas med när någon upptäcker ett nytt intresse, 
säg löpning och som plötsligt ser löpare överallt och intresserar sig för deras 
kläder, skor, löparstil mm, något som tidigare automatiskt filtrerats bort. Att se 
dessa kopplingar kan således hjälpa eleven att vidga sitt intresseområde. 
 
Samtidigt som Persson ser att man med ämnesintegrerat arbete kan skapa en 
helhetssyn för eleverna ser hon även en fara i att förflytta arbetsområden mellan 
olika ämnen och lärare då detta kan skapa förvirring hos eleverna. Det är därför, 
menar Persson (2011, s. 47), viktigt att innan ett ämnesintegrerat arbete påbörjas 
fundera över vilken helhetssyn som ämnas integreras, om det är begreppen, 
ämnesinnehållet eller arbetsområdet.  
 
7.2.2 Det konkreta och det abstrakta 
 
Bjurulf (2008, s. 68) pekar i sin studie på att ”skolan blir mer och mer teoretiskt 
inriktad samt att det praktiska arbetet i teknikundervisningen är viktigt som en 
motvikt mot övriga ämnen i skolan.” Det korrelerar med vad den här studien fann 
då önskan om att arbeta ämnesintegrerat med teknikämnet ofta bottnade i 
fördelarna de andra ämneslärarna såg med teknikens praktiska element.  
 
Resultaten i den här studien visar på vikten av det praktiska arbetet för de elever 
Bjurulf benämner ”teoretiskt svagare elever” 2. Bjurulf (2008, s. 79) finner även att 
flera av de hon studerar instämmer med den åsikten då de menar att det är viktigt 
för de teoretiskt svagare eleverna att få göra något med händerna och att 
teknikämnet blir ett tillfälle för dessa elever att lyckas. 
 
Lärarna i studien menar att teknikämnet har med praktisk applikation och 
användbarhet att göra, något som även är samstämmigt med Deweys resonemang 
kring utbildning (Hartman, Lundgren & Hartman 2015). Blomdahl (2007, s. 119) 
beskriver att lärarnas syfte med teknikämnet i hennes studie var att ”barnen ska 
förstå sin verklighet”. Hon finner även att lärarnas upplägg ”liknar den 
arbetsmetodik som används i design- och konstruktionsarbete i dagens samhälle 
om än i förenklad form” (Blomdahl 2007, s. 125). Här gör även Bjurulf (2008, s. 
68) en liknande iakttagelse i sin studie där hon bland annat får höra att ”när det 
gäller teknikundervisning ska eleverna få kännedom om vad människan har 
utvecklat för att göra det mer bekvämt för sig.” I det finns en aspekt som vittnar 
om en praktisk nytta i att kunna lösa problem i elevernas vardag. Då eleverna har 
förståelse av den praktiska nyttan av den sortens problemlösning pekar den här 
studien på att lärarna tror på en ökad motivation i arbetsområdet. Lärarna får även 
stöd av de elever Persson (2011, s. 41) intervjuar sin studie där hon menar att det 
”för eleverna är viktigt att undervisningen är vardagsanknuten och användbar”.  
Persson (2011, s. 46) menar dock att det här även finns en risk om eleverna blir 

                                                 
2 Under intervjuerna benämnde lärarna dessa elever som ”svagare elever”. Jag anser att Bjurulfs 
benämning är mer adekvat då den preciserar inom vilket område dessa elever visar sig ha 
svårigheter. Bjurulf (2008, s. 79) justerar även en lärare som i hennes studie använder sig av 
uttrycket ”svagare elever”. Här kan man argumentera för att benämningen ”elever i behov av 
särskilt stöd” är mer korrekt men det beskriver samtidigt inte det jag eller vad jag tror Bjurulf är ute 
efter. 
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hemmablinda av vardagen och därmed inte tillräckligt utmanade, vilket hon menar 
skulle kunna leda till ett större ointresse för ämnet.  Samtidigt menar Bjurulf att 
teknikämnet i hög utsträckning ägnar sig åt att tillverka artefakter som inte så 
mycket förknippas med elevernas vardag utan mer en fingerad ”skolvardag”. För 
att inte teknikämnet skall bli ett oreflekterat ”göra-ämne”, vilket Bjurulf menar att 
det riskerar att bli om inte görandet sätts in i en teoretisk kontext, betonar hon 
vikten av ” att artefakten, med hjälp av kursplanens perspektiv, sätts in i ett vidare 
sammanhang” (Bjurulf 2008, s. 163). Att ämnesintegrera artefakttillverkningen 
skulle därmed kunna vara ett sätt att just ge det ett vidare sammanhang.  
 
I sammanhanget utrycker Dewey att han tror ”vi våldför oss på barnets natur… om 
vi alltför snabbt introducerar en mängd olika ämnen som inte har någon 
anknytning till barnets sociala liv” (Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 50).  
Här menar Dewey att han inte tror att naturvetenskapen ska ses som en enhetlighet 
i utbildningen eftersom ”naturen i sig är ett antal olika objekt i tid och rum” 
(Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 51). Dewey utrycker att utbildningen 
skall utgå ifrån barnet snarare än pålagt utifrån vad barnet skall lära sig vilket 
innebär att för att uppnå den idén behövs gränserna mellan ämnena upplöses.  
 
7.2.3 Ökad begreppsförmåga 
 
Lärarna i studien betonar även vikten av att begreppsinlärning handlar om att 
bearbeta begrepp utifrån flera olika perspektiv. Att arbeta ämnesintegrerat med 
teknik menar lärarna är ett sätt att öka begreppsförmågan då tekniken menas vara 
ett mer praktiskt utforskande ämne. Ett exempel flera av lärarna tar upp som de 
menar skapar denna effekt är att kombinera teknik och matematik, som de ser som 
ett mer abstrakt ämne. Resultatet ger stöd åt Bjurulf som pekar på en studie som 
menar ”att ett ämnesövergripande arbetssätt i teknik och matematik bidrar till att 
elevernas förståelse beträffande användbarheten av de båda ämnena ökar, liksom 
deras förståelse av matematiska begrepp.” (Bjurulf 2008, s. 33). Även Persson 
(2011, s.45) pekar på att ”en välplanerad skolövergripande ämnesintegrering skulle 
kunna bidra med ett helhetsperspektiv genom att olika skolämnens gemensamma 
begrepp undervisas i ett gemensamt arbetsområde”. Här ser även Persson (2011, s. 
48) att eleverna upplever ett större intresse när de kan förstå begrepp samt att de 
kan använda dessa i olika sammanhang.  
 
Enligt Dewey (Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 53) kommer den aktiva 
sidan före den passiva i barnets utveckling. Barnet behöver själv utforska för att 
sedan bilda sig begrepp om vad hon upptäckt. Att sätta barnet i en passiv roll och 
presentera godtyckliga symboler blir därför enligt Dewey meningslöst och 
tidsödslande. Han menar att det istället är bättre att träna ”barnens förmåga att 
skapa sig föreställningar och att se till att de ständigt bildade sig klara tydliga och 
utvecklingsbara begrepp om de olika ämnena som de kommer i kontakt med 
genom sina erfarenheter” (Hartman, Lundgren & Hartman 2015, s. 54). Utifrån 
Deweys perspektiv kan man förstå resultaten som menar att begreppsförmågan 
ökar då undervisningen sätts i ett praktiskt utforskande sammanhang. Då eleverna 
aktivt undersöker ett område i tekniken kan argumenteras för att de lättare bildar 
sig en egen föreställning och skapar sig en egen erfarenhet om vad det är de 
undersöker än om de passivt presenteras en teori. 
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7.2.4 Kollegialt samarbete 

En konsekvens av att arbeta ämnesintegrerat och som kom att ställas i raden av 
incitament lärarna gav för att påbörja ett sådant arbete är de kollegiala fördelarna. 
Dels framhöll lärarna att det vore roligare att jobba tillsammans med andra men 
även att det skulle vara kreativt och lärorikt, något som även Persson (2011, s. 43) 
fann i sin studie där hon skriver att ”det inte bara är för elevernas skull lärarna vill 
ämnesintegrera, utan även för deras egen skull. Lärarna menar att det är ett roligare 
sätt att undervisa och det ger dem möjligheter att utvecklas”.  
 
7.2.5 Organisatoriska hinder och möjligheter 
 
I resultatet framkom att lärarna hade svårt att på eget bevåg sätta igång ett ämnes-
integrerat arbete. Likande resultat visar Perssons (2011, s.44) studie vars ”resultat 
indikerar att de yttre drivkrafterna får betydelse av genomförandet”. Persson 
fortsätter. 
 

Organisatoriska faktorer, exempelvis tid för samarbete, och ett svagt stöd 
från kollegor är de främsta hindren. En förklaring kan vara att arbeta mer 
ämnesintegrerat är inte självklart i skolans struktur. När det uppstår för 
många hinder på vägen vid genomförandet av en ämnesintegrerad 
naturvetenskaplig undervisning är alternativet att gå tillbaka till en mer 
ämnesspecifik undervisning. (Persson 2011, s. 44) 

 
Resultaten från denna studie liknar Perssons på denna punkt förutom det svaga 
stöd från kollegorna Persson nämner. Under intervjuerna upplevdes snarare 
tvärtom en vilja från flera lärare att samarbeta med varandra. Dock sammanfaller 
resultaten med att det upplevs vara en organisatorisk fråga, framförallt att skapa tid 
för samarbeten. 
 
I intervjun med den biträdande rektorn framkom ett tydligt ställningstagande när 
det kommer till hur skolan är organiserad. Hon menar att ett friare sätt att 
organisera lektioner och konferenstider skulle öka flexibiliteten och därmed kunna 
anpassas bättre till verksamhetens verklighet. Här tar Blomdahl (2007, s. 142) upp 
flertalet exempel på hur elever inte får den kontinuitet som lärarna eftersträvar i 
teknikens projekt. Att hoppa mellan många ämnen under en dag medför många 
ställtider och utmanar elevernas förmåga att ”sätta sig in i var de slutade vid förra 
tillfället” (Blomdahl, s. 143) vilket dessutom kan medföra att ofta precis hinner 
komma igång innan det är dags att avsluta. Här skulle man kunna argumentera för 
ett ämnesintegrerat arbete då gränserna mellan de olika ämnena kan ses 
överlappande och därmed smidigare om arbetsområdet är detsamma. 
 
Studien visar på att den generella uppfattningen hos lärarna var bristande tid i 
planering för att skapa ämnesintegrerat arbete. Här menar även Persson (2011, s. 
52) att lärare sällan har ”tid att samarbeta med kollegor” och hon betonar även att 
för ”att uppnå förändringar som leder till ett mer ämnesintegrerat arbetssätt” så 
krävs det tid att reflektera över undervisningen. Samtidigt pekar Persson (2011, s. 
51) på att en framgångsrik lärarutveckling påverkas av organisatoriska faktorer 
såsom uppmuntran och stöd från ledningen, något som även framfördes som 
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bristande, när det kom till ämnesintegrerat arbete, av lärarna i denna studie. 
Samtidigt som lärarna behöver mötas betonar Dewey även vikten av ”att eleverna 
deltar i planeringen av det som styr deras aktiviteter i inlärningsprocessen” 
(Hartman 2015, s. 201). 
 
7.2.6 Styrdokumenten 
 
Ett återkommande tema där lärarna både visade hindrande och möjliggörande 
aspekter av var styrdokumenten. 
 
Flera lärare vittnade om stressen att hinna med de centrala innehållen som av 
vikten att hela tiden kunna motivera vad eleverna får betyg i och på vad de 
bedöms. Därför menade många att det var lättare under den föregående läroplanen, 
Lpo 94, att arbeta ämnesintegrerat då det centrala innehållet inte var lika 
detaljstyrt. Bjurulfs studie bekräftar att utifrån Lpo 94 ”har den enskilda läraren 
stora valmöjligheter beträffande undervisningsinnehåll och hur 
undervisningsinnehållet behandlas, vilket spelar roll för hur ämnet teknik gestaltas 
och vilka förmågor som elever erbjuds att utveckla.” (Bjurulf 2008, s. 159). Oron 
hos lärarna i den här studien delas även med lärarna i Perssons studie som utrycker 
att de var rädda att ”inte hinna undervisa i alla ämnesområden när de arbetade 
ämnesintegrerat, vilket kunde medföra att eleverna missade kunskapsområden” 
(Persson 2011, s. 32). Trots rädslan som flera lärare uppvisade om att missa delar 
ur det centrala innehållet fanns även viljan att sträva efter vad Hartman et al (2015, 
s. 41) poängterar angående läroplanen, nämligen dess invävda pragmatiska 
värderingarna om att kunskapen ska göra världen möjlig för barnen att erövra 
genom ett ständigt prövande. Det kan därför argumenteras att det kan krävas en 
viss grad av experimenterande och mod för att utvecklas som lärare för att nå 
denna övergripande lärandefilosofi.  
 
Det kan ur denna studie skönjas en inneboende kamp hos lärarna att å ena sidan ha 
ryggen fri och därmed inte gör några häftiga utsvävningar och å andra sidan viljan 
att vara fri utifrån styrdokumenten. Det framstående hindret kan utifrån studien 
sägas vara bedömningen av elevernas kunskaper. Hartman et al (2015, s. 41) 
uttrycker det som att ”betygens värde för den enskildes framtida möjligheter är en 
långt mer styrande kraft än läroplaner och kursplaner”. Här uttryckte lärarna i 
teknik en frihet i ämnet eftersom de dels inte uppfattade det centrala innehållet och 
kunskapskraven lika detaljstyrt som i andra ämnen och dels att det inte fanns några 
nationella prov att förhålla sig till. Teknikämnet uttrycktes vara en fristad av 
experimenterande och således lättare att anpassa efter, eller underkasta sig, andra 
ämnens mer styrda innehåll då det kom till ämnesintegrerat arbete. 
 
7.2.7 Traditioner 
 
Orsaker som verkar hindrande för ämnesintegrerat arbete kan sägas främst vara 
hindrande för själva uppstarten av arbetet. Då ett ämnesintegrerat arbete väl är 
implementerat tyder resultaten på att det utan hinder verkar bestå till nästa år. En 
orsak till detta kan vara den Persson (2011, s. 44) belyser, nämligen att 
”upplevelsen av att undervisningen blev mer arbetsam behöver inte innebära att 
den är det. En förklaring kan vara att lärarna inte har samma erfarenhet av det 
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ämnesintegrerade arbetssättet som av ett mer ämnesspecifikt arbetssätt.” Detta 
antyder att lärarna behöver mer stöd från ledningen för att komma igång med 
ämnesintegrerat arbete, dels genom utbildning och dels genom att tid avsätts för 
gemensamma diskussioner mellan lärarna. 
 
I sammanhanget lyfter Blomdahl traditionens inflytande över undervisningen och 
hur den påverkar urval och pedagogik. Hon belyser det faktum att lärare är 
påverkade av vad tidigare läroplaner och utbildningsidéer menat vara de rätta i den 
tid de var aktuella. En hindrande faktor skulle därmed, inte helt osannolikt, kunna 
tillskrivas det Blomdahl (2007, s. 135) menar oss vara, nämligen ”arvtagare till 
värderingar och roller som det tar lång tid att förändra”. Dock finner Blomdahl 
(2007, s. 136), i likhet med denna studie, en tydlig vilja hos lärarna att ständigt 
utvecklas och utmana nuvarande lärartraditioner. 
 
 
7.3 Slutsats och avslutande reflektion 
 
Det jag innan denna uppsats påbörjades kunde se som en paradox, nämligen 
önskan från både lärare och skolledning om att arbeta ämnesintegrering samtidigt 
som det inte gjordes i någon större utsträckning tycker jag mig ha fått en tydligare 
förståelse för genom detta arbete. 
 
Samtidigt har min tro på att ämnesintegrerat arbete kan tillföra undervisningen 
något stärkts då resultaten bland annat talar för en ökad begreppsförmåga, vikten 
av helhetssynen och ett starkare kollegialt samarbete. Det har även vidgat min syn 
på teknikämnets roll för eleverna i och med betydelsen av dess lite unika position 
att kunna vara både praktisk och teoretisk i undervisningen. 
 
Arbetet har även gett mig insikt i hur skolan fungerar strukturellt, hur trender och 
traditioner är betydelsefulla och att det krävs mer än en idé för att implementera 
nya sätt att arbeta. Jag tror denna insikt är viktig att ha som ny lärare för att inte 
fastna i en frustration över något man vill förändra. 
 
Efter att studien gjordes förändrade skolledningen möteskulturen på skolan så att 
lärarna i de egna arbetslagen fick mer självbestämmande i hur länge, när och vad 
ett möte skulle vara och innehålla. Det skulle av den anledningen vara intressant 
att återkomma till skolan för att studera om denna förändring har en effekt och om 
det ökar mängden ämnesintegrerade arbeten. 
 
Avslutningsvis vill jag dela något Dewey skriver och som jag upplever gäller både 
implementering av ämnesintegrerat arbete men även arbetet med denna uppsats. 
 

Ett äkta syfte startar alltid med en impuls av något slag. Hinder som omöjliggör det 
omedelbara förverkligandet av en impuls förvandlar den till en önskan. (Hartman, 
Lundgren & Hartman 2015, s. 201). 

 
Det kanske kan sägas vara ett av forskningens huvudsakliga syften, att genom 
bättre förståelse omvandla omöjliga hinder till möjliga.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 (beskuren i nedkant för censur av personliga kontaktuppgifter) 
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Bilaga 2. Etisk egengranskning 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
Projekttitel: Teknik som ämnesintegrerat ämne 
Student: Krister Lindgren 
Handledare: Johanne Maad    

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter 
och elever)?  
 

  X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

  X 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

  X 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

  X 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  X 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

  X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå 
i en struktur (till exempel ett register)? 
  

  X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta vilka ämnen du undervisar i samt hur länge du jobbat och i 
vilka årskurser? 
 

2. I vilken utsträckning om någon arbetar du ämnesintegrerade idag? 
1. Fördelar/nackdelar/hinder/möjligheter som lärare 
2. Kan det påverka motivationen hos elever? 
3. Är vissa ämnen mer lämpade för ämnesintegrering med just ditt ämne? 

Ant: Kollegialt samarbete; för/nackdelar 
 
 

3. Vad ser du utifrån ditt ämne för möjligheter och hinder med att arbeta 
ämnesintegrerade med just teknikämnet? 
1. Har du tidigare erfarenhet att arbeta integrerande med teknikämnet? 
2. Traditioner. 

 
Ant: jmf läroplaner, verklighetsanknytning. 
 

4. Ur ett elevperspektiv, ser du någon vinning eller förlust att arbeta med ett 
område som sträcker sig över flera ämnen? 
1. Vardagsanknytning, helhetssyn. 
2. Skulle det nå en bättre eller sämre kunskap för eleverna? 

 
 

5. Vad tror du konsekvenserna skulle bli för ditt ämne att inom ett 
arbetsområde jobba med ett projekt i samarbete med teknikämnet? 
1. Fritt 
2. Skulle det nå en bättre eller sämre måluppfyllelse av läroplanen? 
3. Begreppsförmågan påverkan. 

Ant: Är teknik praktiskt och/eller teoretiskt ämne. Konsekvenser för elever och 
lärare.  
 

6. Är det något du önskar tillägga? 
 
 
 


