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Abstrakt 

Syftet med examensarbetet är att skapa en förståelse för om och i så fall varför det finns en 

skillnad mellan styrdokument och praxis gällande ämnesintegrering på gymnasiet, och detta 

genom att undersöka gymnasielärares attityder till ämnesintegrering. Att samarbeta mellan 

ämnena är någonting som jag anser förekommer oftare på grundskolan vilket är anledningen 

till att jag önskade studera huruvida arbetssättet tillämpas på gymnasiet. I och med införandet 

av GY11 (Skolverket, 2011) ska varje elev ges möjligheten att arbeta ämnesintegrerat. 

Undersökningen är baserad två kvalitativa gruppintervjuer med totalt sex lärare från två 

högskoleförberedande program/arbetslag på en gymnasieskola i södra Sverige. Det insamlade 

materialet analyseras utifrån den fenomenografiska forskningstraditionen med 

utgångspunkten att urskilja olika attityder kring ett fenomen, i detta fall ämnesintegrering. 

Vidare diskuteras också resultatet utifrån Lennart Lundquist (1992) teori om implementering 

utifrån begreppen förstå, kan och vill med det teoretiska antagandet att implementering enbart 

är möjligt då aktören förstår, kan och vill implementera det nya arbetssättet. 

Resultatet fastställer att informanterna i grupp A och B har relativt likvärdiga attityder till 

ämnesintegrering och att majoriteten av dem är positiva till arbetssättet i allmänhet. Den 

största skillnaden är i huvudsak att arbetslag A mer frekvent tillämpar ett ämnessamarbete till 

skillnad mot arbetslag B där det råder en viss tvetydighet kring tillämpningen av arbetssättet. 

Orsaken till detta grundas i att arbetslag A både förstår, kan och vill (Lundquist, 1992) 

implementera ämnesintegrering medan ingen av informanterna i grupp B besitter någon av de 

tre egenskaperna. Avslutningsvis är det dock viktigt att påpeka att båda arbetslagen arbetar 

ämnesövergripande och att arbetslagen därmed följer Skolverkets (2011) anförande.  

Nyckelord: ämnesövergripande undervisning, ämnesintegrering, ämnessamarbete, 

gymnasieskolan. 
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1. Inledning 

Argumenten kring att arbeta ämnesövergripande eller tematiskt i skolan är många. Den 

didaktiska litteratur och andra medier vilka behandlar området framlägger bevis för 

arbetssättets positiva aspekter, detta genom att eleverna bland annat får möjligheten att 

använda kunskapen i ett större sammanhang och därmed skapar en helhetsbild kring ett 

eller flera fenomen.  Journalisten Ulrika By citerar högstadieläraren Ann-Charlotte 

Wallgren i Dagens Nyheter (2008-05-18): 

Vi vill arbeta så ämnesövergripande som möjligt. Matte kan användas i SO:n, bilden, hemkunskapen, 

slöjden. Ju mer vi kan integrera ämnena och samarbeta över gränserna, desto större förståelse skapar 

vi, säger Ann-Charlotte Wallgren. 

Ämnesövergripande undervisning är, enligt min mening, vanligtvis mer förekommande 

på grundskolan än på gymnasiet, detta av anledningen att eleverna på grundskolan läser 

de samhällsvetenskapliga och de naturvetenskapliga ämnena i block medan majoriteten 

av alla ämnen på gymnasiet är åtskilda. I samband med att de nya läroplanerna för skola 

och gymnasieskola trädde i kraft under hösten 2011 ska dock ämnesövergripande 

undervisning, både på grund- och gymnasieskolan, betraktas som en självklar del av 

undervisningen. Skolverket (2011) menar i läroplanen för gymnasieskolan att ”Läraren 

ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (GY11, s. 10-11). 

Trots Skolverkets (2011) anförande kan man fråga sig om det finns en differens mellan 

styrdokument och praktik gällande ämnesövergripande undervisning på gymnasiet. Att 

många gymnasielärare väljer att undvika arbetssättet på grund av en mängd olika 

orsaker. De frågor jag ställer mig är därför vilka attityder till ämnesövergripande 

undervisning som existerar hos gymnasielärare? Varför vissa gymnasielärare väljer att 

inkludera flera ämnen i undervisningen medan andra väljer att inte göra det? Beror 

denna skillnad på vilket arbetslag läraren i fråga tillhör eller på andra bakomliggande 

faktorer? 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med examensarbetet är att skapa en förståelse för om och i så fall varför det finns 

en skillnad mellan styrdokument och praxis gällande ämnesintegrering på gymnasiet. 

Undersökningen är baserad på två kvalitativa gruppintervjuer med verksamma lärare 

från två högskoleförberedande arbetslag på en gymnasieskola i södra Sverige. Valet att 

undersöka lärares attityder till ämnesintegrering grundas i att deras attityder till 

arbetssättet påverkar om de följer styrdokumentens anförande eller inte. Sandström 

(2005:51) fastställer exempelvis att lärares attityder till ämnesintegrering influeras av 

den egna kunskapssynen, om läraren i fråga betraktar det egna ämnet som föränderligt 

eller avgränsat och fast. Vidare kommer resultatet att diskuteras utifrån 

implementeringsteorin och begreppen förstå, kan och vill hämtade från Förvaltning, stat 

och samhälle (1992:76) av Lennart Lundquist.  

1.1.1 Frågeställning 

 Vilka attityder har gymnasielärare till att arbeta ämnesövergripande? 

 Skiljer sig lärarnas attityder ifrån varandra? 

 Om attityderna skiljer sig ifrån varandra, vad är i så fall orsaken till dessa 

attitydskillnader? 

1.2 Begreppsdefinition 

Ämnesövergripande undervisning definieras i Karolina Österlids avhandling 

”Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt” (2006:9) som ett 

arbetssätt vilket berör flera olika ämnen. Fokuset vilar på att organiseringen av 

innehållet underlättar elevernas skapande av sammanhang i lärostoffet. Jan Nilsson 

konstaterar i boken Tematisk undervisning (2007:15) att termen tematisk undervisning 

innebär att flera ämnen integreras till en helhet där färdigheter övas i funktionella 

sammanhang. Lärostoffet ska ha en tydlig koppling till såväl elevernas egna 

vardagserfarenheter och förståelse för olika samhälleliga företeelser. Vidare kommer 

termerna ämnesövergripande undervisning, ämnesintegrering och tematisk 

undervisning att betraktas som synonyma i detta examensarbete. Andersson (1994:16) 

hävdar att termen ämnesövergripande undervisning bör delas in i underkategorier av 

anledningen att begreppet i sig är för diffust för att beskriva vad det egentligen innebär: 

 Teoretisk integration 
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De integrerade ämnena är närliggande, detta eftersom begrepp från ämnena 

samordnas till nya teorier. 

 Integration till orsakskedjor 

Kunskap i olika ämnen visar samband mellan hur fakta och företeelser hänger ihop. 

 Problemfokuserad integration 

Kunskaper i olika ämnen används för att besvara en uppgift. 

Vidare menar Andersson (1994:3) att motsatsen till ämnesintegrering är traditionell- eller 

ämnesbunden undervisning vilket innebär att varje enskilt ämne läses var för sig. 

1.3 Forskningsgenomgång 

Tidigare forskning om ämnesövergripande undervisning riktar sig i huvudsak mot 

grundskolan medan jag valt att undersöka hur arbetssättet tillämpas på gymnasieskolan. Den 

enstaka forskning vilken fokuserar på gymnasiet behandlar främst hur enskilda lärare inom 

specifika ämneskombinationer arbetar ämnesövergripande eller hur och varför enskilda och 

specifika arbetslag, som byggt upp ett arbetssätt vilket genomsyras av ämnesövergripande 

undervisning och projekt/teman, tillämpar sitt arbete. Detta utan att jämföra arbetslagets 

attityder till arbetssättet med andra arbetslag som vanligtvis inte ämnesintegrerar.   

I När olikhet föder likhet (2005) utforskar Birgitta Sandström hur ämnesövergripande 

undervisning formas och tar plats i skolans praktik, detta genom intervjuer med skolpersonal 

och elever (2005:12). Enligt författaren återkommer begrepp som exempelvis arbetslag, 

ämnesintegration och delaktighet hos alla aktörer men begreppen skiljer sig och får olika 

innebörder beroende på sammanhang. Vidare hävdar Sandström (2005:51) att det finns en 

kamp mellan lärares attityder till att arbeta ämnesövergripande och att attityderna grundar sig 

i lärares syn på den egna undervisningen, om läraren i fråga betraktar ämnet som föränderligt 

eller som avgränsat och fast. Skolans mentalitet påverkar också vilken status 

ämnesövergripande undervisning tilldelas. Rektor, lärare och elever fungerar alla som 

medaktörer eftersom att en skola ofta styrs av oskrivna normer där olika arbetssätt betraktas 

som aningen korrekta eller inkorrekta (2005:19). Sandström (2005:52) konstaterar också att 

schemaläggningen till stor del försvårar det ämnesövergripande arbetet. 

Det som enligt min mening gör Sandströms (2005) forskning väsentlig för mitt examensarbete 

är att hon, utan att nämna det eller möjligen vara medveten om det, förevisar att 

implementering inte är möjligt då lärarna som hon intervjuat exempelvis inte förstår, kan eller 
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vill samarbeta inom de olika ämnena. Detta blir tydligt då Sandström (2002) påvisar att termer 

som ämnesintegrering innehar olika definition beroende på vem hon frågar, samt att skolan 

styrs av oskrivna normer vilka förstärks av lärare, rektorer och elever. Om exempelvis inte 

rektorn vill att lärarna ska implementera ett ämnesintegrerat arbetssätt kan denne välja att inte 

ge dem resurserna som krävs för att tillämpa undervisningsmetoden. Jag tolkar det därför som 

att orsaken till att lärarna, vilka deltagit i Sandströms (2005) undersökning, inte 

ämnesintegrerar beror på att dessa inte förstår innebörden av arbetssättet, att de inte kan 

tillämpa arbetssättet eller att de inte har viljan att samarbeta med andra lärare. Vidare innebär 

det att Sandström (2005) styrker mitt antagande utan att själv använda sig av 

implementeringsteorin.  

Karolina Österlid presenterar, i doktorsavhandlingen Begreppsbildning i ämnesövergripande 

och undersökande arbetssätt (2006), tre studier om hur ämnesövergripande undervisning 

tillämpas i förhållande till miljöfrågor, detta med syftet att visa hur elever skapar förståelse för 

kunskapsstoff vid ämnesövergripande undervisning. Avhandlingens övergripande 

utgångspunkt är att kunskap betraktas som inre mentala konstruktioner och att varje individ 

enskilt strukturerar kunskapsstoffet och skapar sammanhang. Österlid (2006:12–16) 

konstaterar att det i huvudsak finns tre argument för ämnesövergripande undervisning: 

samhällsnytta, motivation och förståelse. Utifrån detta fastställer Österlid (2006) anledningen 

till varför ämnesintegrering är viktigt i undervisningen. Författaren menar vidare att 

undervisningen även bör baseras på frågor som är aktuella i samhällsdebatten, exempelvis 

miljöfrågor, av anledningen att eleven blir motiverad då kunskapsanvändningen blir tydlig. 

Det är även enklare för eleven att förstå lärostoffet då undervisningen kopplas samman med 

ett sammanhang eller som en helhet. 

Boken Tematisk undervisning (2007) av Jan Nilsson baseras på en pedagogisk grundsyn där 

skönlitteratur betraktas som en central kunskapskälla i skolarbetet. Nilsson (2007:5) fastställer 

också föreställningen om ett tvärvetenskapligt synsätt där undervisningen organiseras 

tematiskt och inte strikt ämnesvis, detta genom att olika färdigheter övas i funktionella 

sammanhang (2007:15). Denna helhet gör att lärare och elever kan röra sig fritt i sitt sökande 

efter insikt, förståelse och meningsfulla kunskapssammanhang. Boken bygger på författarens 

egna erfarenheter som lärare och riktar sig främst till grundskolelärare men kan även 

användas på gymnasiet med förutsättningen att litteraturen anpassas efter eleverna. Vidare 

presenteras även två konkreta undervisningsexempel i boken. Nilsson (2007) hävdar att: 
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Tematisk undervisning bygger också på uppfattningen att barn redan närde börjar skolan har kunskaper och 

föreställningar om den värld de lever i och att de är aktiva, nyfikna och ständigt beredda att pröva dessa 

föreställningar i olika kunskapssökande processer. (Nilsson, 2007:6) 

I artikeln Språk- och ämnesutveckling på ett NV-program (2008) beskriver Birgitta Svensson 

hur gymnasielärare på den fristående skolenheten Da Vinci arbetar ämnesövergripande och 

tematiskt på Kattegattgymnasiet i Halmstad. Eleverna på Da Vinci läser det 

naturvetenskapliga programmet. Svensson (2008:2) menar att elevernas delaktighet, enligt 

lärarna, i planeringsprocessen skapar god stämning och bidrar till att eleverna blir mer 

motiverade och tar ansvar för den egna lärandeprocessen. Lärarna arbetar utifrån projekt för 

att skapa en helhetssyn kring lärande och ämnena svenska, engelska och datakunskap ingår 

alltid i projekten. Detta tillsammans med ett eller flera naturvetenskapliga ämnen. Svensson 

(2008:2) menar vidare att lärarna på Da Vinci innehar ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

med föreställningen att individen, genom samspel med andra, konstruerar kunskap. 

Erika Gillblad fastställer i boken Lärare över gränser (2010) betydelsen av att naturens 

mångfald måste avspeglas i undervisning och inlärning (2010:5). För att eleverna ska få en 

djupgående och bestående kunskap krävs det att de får möjlighet att både gräva djupt i 

lärostoffet och koppla samman kunskapen med en kontext, det vill säga andra ämnen. Enligt 

författaren är fördelarna med att arbeta ämnesövergripande många och att de tillsammans 

väger tungt i en diskussion för eller emot ämnessamarbete. Läroplanen visar att det finns ett 

flertal kunskapsområden vilka med fördel kan fungera i ämnesövergripande undervisning. Ett 

prov kan exempelvis bedömas i flera ämnen (2010:8). Vidare presenteras tio arbetsområden 

med syfte, upplägg, material och planering som författaren själv använt sig av och som lärare 

på grundskolan kan använda sig av vilka önskar arbeta ämnesövergripande.  

Nilsson (2007), Svensson (2008) och Gillblad (2010) förevisar alla i deras forskning vikten 

och betydelsen av att använda sig av ämnesintegrering i undervisningen. Författarna skapar 

också en tydlig bild av hur arbetssättet kan tillämpas i praktiken och detta genom konkreta 

exempel, vilket ger läsaren en förståelse för vad ämnesövergripande undervisning innebär. 
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2. Metod och material 

Undersökningen är baserad på två kvalitativa intervjuer i grupp med verksamma 

gymnasielärare från två olika högskoleförberedande arbetslag på en gymnasieskola i södra 

Sverige. Arbetslagen kommer att betecknas som arbetslag A och arbetslag B för att inte 

avslöja informanternas identitet. Anledningen till att jag valt att avgränsa mig till två 

högskoleförberedande arbetslag grundas i förhoppningen att intervjuer med lärare från relativt 

likvärdiga arbetslag medför möjligheten att kunna urskilja faktorerna kring huruvida och 

varför lärarna i respektive arbetslag väljer att samarbeta ämnesintegrerat eller inte. 

Sammanlagt medverkade sex gymnasielärare vid de båda intervjutillfällena, tre från 

respektive arbetslag och respektive intervjutillfälle. Viktigt att tillägga är att arbetslag A har 

en tydligt etablerad pedagogisk grundsyn med avsikten att eleverna som tillhör arbetslaget ska 

ges möjlighet att skapa en ämnesövergripande helhetsbild. Det som utåt sett skiljer arbetslag 

A och arbetslag B ifrån varandra är att den pedagogiska grundsynen inte är lika tydlig hos 

arbetslag B.  

Valet av att intervjua gymnasielärare grundas i föreställningen att ämnesintegrering vanligtvis 

är mer förekommande på grundskolan och att jag därför ville undersöka om arbetssättet 

tillämpas på gymnasiet och hur lärarna i så fall väljer att samarbeta inom olika ämnen. Vidare 

valdes informanterna ut genom att tillfrågade ett antal rektorer på en gymnasieskola i södra 

Sverige om lärare från deras respektive arbetslag hade möjligheten att delta i en 

intervjuundersökning om ämnesintegrering på gymnasiet.  Lärarna fick sedan själva avgöra 

om de önskade delta eller inte. I mailet som skickades ut till rektorerna beskrevs 

undersökningens syfte, frågeställningar samt att informanterna som väljer att delta är 

anonyma. Eliasson (2013:24) konstaterar att kvalitativa gruppintervjuer ibland är mer 

upplysande än enskilda intervjuer på grund av att informanterna därmed kan resonera kring 

ämnen ur ett vidare perspektiv. Ett perspektiv som den enskilde informanten möjligen har 

svårare att komma åt. Vidare spelades intervjuerna in med mobiltelefon. 

Gruppintervjuerna grundades på sex halvstrukturerade frågor om ämnesintegrerad 

undervisning som informanterna sedan, i respektive gruppintervju, skulle besvara 

tillsammans. Frågorna konstruerades utifrån Kyléns (2004:18–20) frågeexempel baserade på 

intervju som metod. Eliasson (2013:26) hävdar att intervjuaren i en semi- eller 

halvstrukturerad intervju i större utsträckning kan gå på djupet genom att fördjupa sig i 

frågorna så långt som informanterna medger. Målet med intervjuerna var att skapa ett 
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helhetsintryck över lärarnas, i respektive arbetslag, attityder till ett ämnesövergripande 

arbetssätt. Intervjufrågorna som ställdes var: 

1. Vad betyder och innebär det att arbeta ämnesövergripande? 

2. Arbetar ni ämnesövergripande? Beskriv undervisningen. 

3. Vilka resurser krävs för att arbeta ämnesövergripande? 

4. Vilka fördelar och nackdelar har arbetssättet? 

5. Vill ni arbeta ämnesövergripande? 

6. Hur reagerar eleverna på ämnesövergripande undervisning? 

Den huvudsakliga orsaken till att jag valde att utföra gruppintervjuer var att jag därav fick 

möjligheten att komma i kontakt med flera informanter än vid enskilda intervjuer. Ytterligare 

en anledning var att lärarna tillsammans, genom gruppintervju som metod, kan resonera kring 

ämnessamarbete. Wibeck (2010:149) menar att en positiv aspekt av gruppintervjuer är att de 

ger upphov till tolkning och därigenom en förståelse för orsaken till varför saker och ting är 

som de är och hur de kom att bli så. Vidare menar Wibeck (2010:152) att en svårighet kan 

vara makt- och dominansförhållanden i gruppen och intervjuarens uppgift är därför att låta 

alla komma till tals. Jag är också medveten om att det finns en möjlighet till att lärarna i 

respektive arbetslag anpassar svaren efter de förväntningar som ställs på dem. Jag hävdar 

däremot att chansen minskar då lärarna intervjuas i grupp och där den enskilda 

undervisningssituationen i huvudsak inte är i fokus.   

2.1 Analysmetod 

Syftet med detta examensarbete, vilket tidigare nämnts, är att skapa en förståelse för om och i 

så fall varför styrdokument och praxis skiljer sig gällande ämnesintegrering. För att undersöka 

detta har jag därför valt att kartlägga gymnasielärares attityder till ämnesintegrering och det 

insamlade materialet kommer därför i resultatdelen att analyseras utifrån den 

fenomenografiska forskningstraditionen. I praktiken innebar det att jag delade in råmaterialet i 

olika fack vilka skapades med hjälp av tidigare forskning och Lundquists (1992) resonemang 

kring implementering och begreppen förstå, kan och vill. Ett exempel på ett sådant fack var 

fördelar och nackdelar med ämnesintegrering. Kroksmark (2007:4) konstaterar att den 

fenomenografiska metoden främst används inom pedagogiken och didaktiken med 

utgångspunkten att kvalitativt beskriva och urskilja individers sätt att uppleva eller uppfatta 

ett fenomen (2007:5). Det är det uppfattade innehållet som är det centrala. Kroksmark 

(2007:6) menar också att den fenomenografiska metoden inte önskar bevisa hur någonting är 

utan skapa förståelse för hur någonting kan vara ur en mänsklig synvinkel. Vidare kommer 



8 

 

det informanternas attityder att sammanställas i resultatet för att därefter kunna jämföra de 

med varandra och se om de liknar eller skiljer sig från varandra. 

2.2 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002:5) menar att forskning ska bedrivas för att utveckla kunskaper 

och förbättra metoder med utgångspunkten att ingen individ utsätts för psykisk eller 

fysisk skada, vilket kan sammanfattas i ett forskningskrav och ett individskyddskrav. 

Individskyddskravet kan vidare preciseras i fyra allmänna krav på forskningen vilka jag 

valt att ta hänsyn till vid utformandet av min undersökning. Informanterna fick själva 

bestämma om de önskade delta i undersökningen eller inte och de som sedan valde att 

delta meddelades i god tid innan intervjuerna påbörjades om undersökningens 

huvudsakliga syfte samt att de självfallet var anonyma. Vetenskapsrådet (2002:7–14) 

menar att de fyra allmänna kraven på forskning är: 

 Informationskravet 

De av forskningen berörda ska informeras om forskningens syfte. 

 Samtyckeskravet 

Undersökningens deltagare bestämmer själva över sin medverkan.  

 Konfidentialitetskravet 

Uppgifterna om deltagarna i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet. 

 Nyttjandekravet 

Uppgifter om enskilda individer får enbart användas för forskningsändamål. 
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3. Styrdokumenten 

I Skolverkets (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 nämns termen ämnesövergripande undervisning endast en gång, 

dock med en oerhörd tydlighet. Lärarens uppgift är att, vilket tidigare nämnts, 

”Organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (Skolverket, 2011:11). Eleven ska också få möjlighet till både 

ämnesfördjupning, överblick och sammanhang. Skolverket (2011) konstaterar: 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge 

eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över 

sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper (Skolverket 2011:8). 

Skolan ska också förmedla varaktiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensramen i samhället (Skolverket, 2011:6) och eftersträva ett bra samarbete med 

arbetslivet (2011:8). Vidare menar Skolverket (2011:10) att läraren ska ”samverka med 

andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen”. 
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4. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till problemområdet, detta genom olika teman 

vilka är relevanta för förståelsen av undersökningen som helhet.  

4.1 Skolans kunskapsuppdrag 

Carlgren och Marton (2003:185) konstaterar att staten utformar de uppdrag vilka skolan 

och lärarna ska utföra och den huvudsakliga förändringen som skett inom skolans och 

lärarnas uppdrag är styrningen vilken har gått från en regel- till en målstyrning. Staten 

styrde tidigare utformningen av verksamheten och hur denna ska utformas medan fokus 

inom dagens styrning vilar på skolans mål och vilka resultat som förväntas. Carlgren 

och Marton (2003:186) hävdar att omstruktureringen får konsekvenser för lärarnas 

yrkesutövande genom att lärarnas kontroll över verksamhetens utformning ökar, detta 

av anledningen att styrdokumenten inte specificerar vad lärarna ska göra utan vad de 

ska frambringa. Vidare menar Carlgren och Marton (2003:188) att det inte enbart är 

uppdraget som har förändrats utan även dess innehåll, att uppdraget omvandlats från ett 

utbildnings- till ett bildningsuppdrag. Det tidigare utbildningsuppdraget ger skolan en 

instrumentell kunskapsuppgift vilket innebär att utbildningen ger elever kunskaper som 

de sedan har och kan använda i olika sammanhang. Bildningsuppdraget däremot innebär 

att elevernas förmågor i form av skilda kunskapskvaliteter ska utvecklas. Genom statens 

målformuleringar skapas också en indirekt bestämning av innehållet som anger vilka 

kvaliteter i elevernas kunnande som ska utvecklas (Carlgren och Marton, 2003:191). 

Kunskapen betraktas inte längre som en substans som ska läras in utan som en relation 

mellan människan och världen (2003:195).  

Carlgren och Marton (2003:199) hävdar att uppdraget tidigare skapat en inbyggd 

motsättning mellan dels strävan efter en mer kvalificerad förståelse och ett mer 

utvecklat lärande hos eleverna, dels att avverka kursen. I skolans vardag blev det 

viktigaste att avverka kursen och innehållet och framgången beskrevs i termer om hur 

långt man kommit snarare än vad eleverna lärt sig. Det nya uppdraget betonar däremot 

åstadkommandet av lärande vilket gör att man därför kan anta att det påverkar hur lärare 

tänker om elevernas lärande. Detta borde alltså leda till att lärarnas fokus förflyttas från 

att hinna med kursen till vad eleverna faktiskt lär sig (2003:193). 

Carlgren och Marton (2003) är betydelsefulla och relevanta för min undersökning av 

anledningen att de tydliggör de förändringar som skett i skolan. Undervisningen och 
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kunskapen ska nu präglas av relationen mellan människor och världen vilket visar 

varför ämnesintegrering är viktigt då eleverna genom arbetssättet skapar en helhet. 

Vidare synliggör Carlgren och Marton (2003) också en problematik med 

omstruktureringen av skolan som kan sammankopplas med svårigheterna som 

ämnesintegrering ibland medför, att styrdokumenten enbart säger att lärare ska arbeta 

exempelvis ämnesintegrerat men inte hur de ska utföra arbetet.  

4.2 Ämnesdidaktik 

Sjøberg (2010:31) fastställer att termerna pedagogik och didaktik måste definieras vi 

överhuvudtaget ska kunna skapa en förståelse för begreppet ämnesdidaktik. Pedagogik 

förklaras som ”Läran om undervisning och uppfostran” (2010:31) medan didaktik är en del av 

pedagogiken, närmare bestämt de värderingar som är sammankopplade med undervisningens 

innehåll. Sjøberg (2010:32) menar att ordet didaktik i dagens Sverige vanligtvis betraktas som 

bedömningar anslutna till motiveringar, urval, struktureringar och uppläggningar av 

undervisningsinnehåll. Vidare betraktas därför ämnesdidaktik som didaktiska överväganden i 

mer tydliga sammanhang, en slags bro mellan ämne och pedagogik (Sjøberg 2010:34). 

Med ämnesdidaktik menar vi överväganden som är knutna till ämnets situation i skola och utbildning. 

(Sjøberg 2010:35) 

Långström och Viklund (2006:21) menar att det finns tre klassiska didaktiska frågor som 

läraren alltid bör bearbeta och fundera kring i anslutning till en planeringsfas: vad är det 

lärostoff som ska användas, hur ska arbetssättet tillämpas och hur ska det varieras samt varför 

ska vi göra detta, vilket syfte har undervisningen? Sjøberg (2010: 37) menar att ytterligare en 

fråga kan sammankopplas med de didaktiska frågorna: för vem? Lärostoffet måste placeras in 

i en bestämd kontext som är social, kulturell, språklig och nationell. Det räcker inte med att 

enbart ha allmän pedagogisk kunskap eller att enbart behärska ett ämne. Den goda läraren 

måste behärska både ämnesstoffet, för att göra undervisningsinnehållet meningsfullt för 

eleverna, och kunna använda associationer, metaforer eller andra exempel som går hem hos 

eleverna, för att ge mening för dem (Sjøberg 2010:38). 

Sjøberg (2010) och Långström och Viklund (2006) fastställer tillsammans att man som lärare 

ständigt måste reflektera kring och utveckla sin undervisning och att ingen undervisning 

automatiskt är bra eller dålig. Att det är planeringen och arbetet innan lektionen som avgör 

om undervisningen är betydelsefull och lärorik för eleverna. 
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4.3 Ämnesövergripande undervisning 

Ämnesövergripande undervisning definieras som, vilket tidigare nämnts, ett arbetssätt som 

berör flera olika ämnen med utgångspunkten att underlätta elevernas skapande av 

sammanhang i lärostoffet (Österlid, 2006:9). Andersson (1994:3) konstaterar, vilket tidigare 

nämnts, att traditionell- eller ämnesbunden undervisning är motsatsen till ämnesövergripande 

undervisning, vilket innebär att varje ämne läses var för sig samt att undervisningen följs av 

enskilt bänkarbete. Denna undervisningsform är dock inte är tillräcklig för att eleven ska ges 

möjligheten att skapa en djupare förståelse, detta eftersom att kunskapen inte bör skiljas från 

sin tillhörande kontext. Friberg och Lindgren (2007:7) fastställer att ett projekt/tema i 

skolsammanhang innebär att många kompetenser och kunskapsområden samspelar för att 

fastställa ny kunskap. Vidare är ämnessamarbetet den mest grundläggande faktorn. 

4.3.1 Positiva aspekter av ett ämnesövergripande arbetssätt 

Enligt Österlid (2006:12) finns det, vilket tidigare nämnts, i huvudsak tre argument för 

tillämpandet av ämnesövergripande undervisning. Det första argumentet benämns som 

samhällsnytta och innebär att undervisningen ska ge eleven den kunskap som krävs för att 

agera i samhället. Undervisningen ska därför behandla frågor som är aktuella i dagens 

samhälle. Österlid (2006:12) menar vidare att frågorna inte begränsar sig till enskilda ämnen 

utan kräver att lärare arbetar ämnesövergripande. Andersson (1994:3) konstaterar att de 

enskilda ämnena inte är tillräckliga för att vi ska förstå världen. Det andra argumentet för 

ämnesövergripande undervisning är motivation (Österlid, 2006:13). Kunskapsstoffet måste 

omvandlas till erfarenheter som eleven känner till och därmed kan tillämpa sig kunskapen. 

Om eleven får en förståelse för kunskapens värde och motiveras till att inhämta både ny 

kunskap samt utveckla redan befintlig kunskap. Österlid (2006:14) menar vidare att ”/…/ 

elever blir mer motiverade att skapa förståelse om utgångspunkten för deras arbete är verkliga 

frågor som eleverna kan inse vikten av att få besvarade”. 

Det tredje och sista argumentet benämns enligt Österlid (2006:14) som förståelse och innebär 

att kunskapsstoffet blir lättare att förstå om det anpassas efter elevens sätt att tänka. Sjøberg 

(2010:497) menar att världen är en och odelbar vilket också bör prägla vår kunskap om den, 

detta eftersom att ämnesgränserna hindrar oss från att få en förståelse för världen sådan som 

den verkligen är. Österlid (2006:14) menar att kunskapen ska kopplas till individens 

erfarenhet för att därmed kunna bli en del av sammanhanget. Österlid (2006:15) hävdar: 
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Ämnesövergripande undervisning med utgångspunkt i verkliga problem ses som ett sätt att främja 

elevens egna kunskapande, genom att innehållets organisation är anpassad till elevens sätt att tänka. 

Individer, sägs det, upplever världen som en helhet och inte uppdelad i ämnen. Ämnesindelad 

undervisning däremot beskrivs som en fragmentisering av kunskapen om världen. (Österlid, 

2006:15) 

4.3.2 Negativa aspekter av ett ämnesövergripande arbetssätt 

Nilsson (2007:30) fastställer att det finns en rad svårigheter och problem vilka en lärare 

kan stöta på då denne väljer att arbeta tematiskt. Vidare fastställs sju potentiella risker 

med ämnesövergripande undervisning (Nilsson, 2007:30): 

 Möjligheten att centralt innehåll inom traditionella ämnen inte behandlas 

kunskapsmässigt. 

 Alla teman anses inte automatiskt som meningsfulla för eleverna. 

 Det ställs större krav på lärarens förberedelser. 

 Eleverna kan hamna i svårigheter om de byter skola/hemort. 

 Lärare måste ha breda och goda ämneskunskaper. 

 Risk för fragmentering om många lärare är involverade i undervisningen.  

 Problem vid betygssättning om eleverna ska tilldelas traditionella ämnesbetyg. 

Arfwedson och Arfwedson (1981:16) menar att det inom all gruppsamverkan finns två 

negativa situationer, möjligheten till samarbete och kommunikation blir omöjlig om 

gruppen är för stor och gruppens samlade resurser blir för små om gruppen är för liten. 

Arfwedson (1981:68) menar vidare att sam- och grupparbete oftast inte innebär en 

tidsvinst och därför allmänt kan betraktas som en tidförlust. Tidsförlusten är dock 

endast skenbar, detta eftersom att informationen som utväxlas mellan samarbetsparterna 

vid temaarbete är betydligt större än den information som utväxlas vid traditionell 

undervisning. Ytterligare ett problem är frånvaro, att en nödvändig bit i samarbetet 

saknas (Arfwedson, 1981: 70).  

Österlid (2006), Nilsson (2007) och Arfwedson (1981) konstaterar att det finns både fördelar 

och nackdelar med att arbeta ämnesintegrerat. Skolverket (2011) fastställer att elever ska ges 

möjligheten att arbeta ämnesövergripande men trots detta innebär det inte, vilket tidigare 

nämnts, automatiskt att arbetssättet medför enbart positiva aspekter. Vidare är det viktigt att 

som lärare vara medveten om arbetssättets både för- och nackdelar, dels för att förstå vikten i 

att ämnesintegrera men också för möjligheten att motverka dess problematik. 



14 

 

5. Teoretisk förklaringsmodell 

Det insamlade materialet kommer att diskuteras utifrån teorin om implementering med 

utgångspunkt i begreppen förstå, kan och vill hämtade från Förvaltning, stat och samhälle 

(1992) av Lennart Lundquist. Värt att nämna är att Socialstyrelsen (2012-06-12) definierar 

implementering som ”de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en 

verksamhet”. 

Lundquist (1992) konstaterar att det vid implementering av ett ämnesintegrerat arbetssätt i 

skolan krävs att lärarna i huvudsak innehar tre länkar eller egenskaper, dessa är förstå, kan 

och vill. Implementeringens lyckande eller misslyckande avgörs sedan på relationerna mellan 

dels rektorn eller styrningen, utifrån kapabiliteter och prioriteter, och dels de tre egenskaperna 

hos lärarna. Att läraren förstår syftar till att läraren både förstår innebörden och betydelsen av 

ämnesövergripande undervisning samt förstår vad som förväntas av honom/henne utifrån ett 

ämnesövergripande arbetssätt. Att läraren kan innebär att denne har en förmåga att arbeta 

ämnesövergripande och att möjligheten finns, detta genom kunskaper och resurser. Slutligen 

påverkar också faktorn om läraren vill arbeta ämnesövergripande eller inte. Vidare menar 

Lundquist (1992) att för att ämnesintegrering överhuvudtaget ska vara möjligt på en skola 

krävs det att de tre egenskaperna hos respektive lärare överensstämmer med varandra. 

Möjligheten finns att en lärare både vill arbeta och förstår betydelsen av ett ämnesintegrerat 

arbetssätt, men inte kan tillämpa arbetssättet på grund av schemaläggning eller andra aspekter. 

Lundquist (1992:76) konstaterar att det är styrningens uppgift att se till att implementeringen 

är möjlig. Om lärarna på en skola inte förstår innebörden av arbetssättet måste rektorn 

klargöra dess innebörd och betydelse. Om läraren inte kan tillämpa arbetssättet har rektorn 

möjlighet att tillföra resurser vilka gör det möjligt för läraren att arbeta ämnesövergripande. 

Lundquist (1992:76) fastställer dock att det mest problematiska vid implementering av nya 

metoder är då aktören inte vill verkställa det som styrningen önskar. Den styrande kan i detta 

fall göra ett försök till att utöva inflytande på aktören. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel analyseras resultatet från det insamlade materialet utifrån en fenomenografisk 

analysmetod med utgångspunkten att kartlägga de intervjuade gymnasielärarnas attityder till 

ämnesövergripande undervisning som fenomen i skolan. Vidare delas kapitlet in i mindre 

avsitt för att tydliggöra informanternas tankar och resonemang gällande arbetssättet. 

6.1 Att arbeta eller inte arbeta ämnesintegrerat? 

Det insamlade materialet fastställer att majoriteten av informanterna från båda arbetslagen är 

positiva till ämnesintegrering som undervisningsmetod och ser många fördelar med 

arbetssättet utifrån främst ett elevperspektiv. Arbetslag A utgår kontinuerligt från en 

ämnesövergripande undervisning och anser därmed att metoden ska vara en självklar del i 

undervisningen, detta med utgångspunkten att ge eleverna en helhetsbild. Genom 

helhetsbilden skapas sedan möjligheten för eleven att förankra det inhämtade kunskapsstoffet 

i verkligheten. En av informanterna från arbetslag A konstaterar: 

Ämnen är en väldigt konstruerad sak som bara finns i skolan. […] Världen är verkligen inte 

uppdelad i ämnen sen när vi kommer ut i arbetslivet och det måste vi förhålla oss till redan nu. 

Eleverna får ett sammanhang. Man begriper vad man ska ha matematik till och det gör man 

genom att integrera de andra ämnena. 

Österlid (2006:15) menar att människan erfar världen som en helhet vilket därför kan leda till 

att ämnesbunden undervisning blir en fragmentisering av kunskapen om världen. Vidare 

konstaterar Skolverket (2011:8) att elevernas kunskapsutveckling avgörs i om de får möjlighet 

att se samband. Österlid (2006) menar också att undervisningen ska grundas i den aktuella 

samhällsdebatten eftersom att eleven blir motiverad i samband med att 

kunskapsanvändningen blir tydligt. Lärostoffet blir också mer konkret då det sammankopplas 

med en kontext. Carlgren och Marton (2003:195) hävdar att kunskapen inte längre betraktas 

som något som ska nötas in utan som en relation mellan människan och världen. Vidare blir 

det tydligt av citatet ovan att informanterna i grupp A innehar denna nya kunskapssyn.  

Under intervjutillfället med informanterna i grupp B nämner en av dem ett flertal gånger att 

det var enklare att arbeta ämnesintegrerat på en skola där hon arbetat tidigare. Informanterna i 

grupp B menar alla att orsaken till att ämnessamarbetet inte är kontinuerligt grundas i 

införandet av GY11, att lärarna först och främst måste sätta sig in i och granska kursplanerna 

för de egna ämnena innan de överhuvudtaget finns en möjlighet att arbeta ämnesintegrerat. 

Vidare menar informanterna i grupp B att ett ämnessamarbete kräver att alla lärare vilka 
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medverkar i projektet även förkovrar sig i de övriga ämnen för att arbetet ska fungera. Sjøberg 

(2010:38) påvisar att den goda läraren måste behärska ämnesstoffet för att göra 

undervisningsinnehållet meningsfullt för eleverna. En nackdel med arbetssättet blir därmed, 

vilken tydliggörs av informanterna i grupp B och Nilsson (2007:30), är att läraren i samband 

med temaarbete och ämnesintegrering måste förbereda sig mer än vid ämnesbunden 

undervisning. Informanterna i grupp A hävdar istället att Skolverket fastställer, utifrån Pisa-

undersökningen, att om skolan ska bli mer framgångsrik och lyckas höja framtida resultat 

krävs det att fler lärare arbetar ämnesintegrerat. Att vi inte längre kan lära eleverna att imitera 

fakta vilken är den kunskapssyn som vanligtvis dominerar i svensk skola. Ämnesintegrering 

är även ett faktum för att ett högre betyg ska vara möjligt för eleven, detta på grund av att 

”god förmåga” i Skolverkets (2011) kunskapskrav benämns som att vara nyanserad. För att 

eleverna ska vara nyanserade krävs det att de kan se saker och ting ur olika perspektiv och 

synvinklar, och enligt informanterna i grupp A blir detta möjligt genom ämnesintegrering. 

Enligt informanterna i grupp A handlar det ämnesintegrerade arbetet enbart om att våga och 

de ser inte några direkta nackdelar med arbetssättet. Informanterna i grupp A menar att det är 

arbetssättet i sig som är ifrågasatt och att få lärare vill förändra den traditionella 

skolundervisningen eftersom de betraktar den som trygg. Sandström (2005:19) fastställer att 

skolans mentalitet påverkar vilken status ämnesintegrering tilldelas och att skolan styrs av 

oskrivna normer vilket leder till att olika arbetssätt accepteras eller förkastas. Informanterna i 

grupp B skiljer sig från informanterna i grupp A gällande arbetssättets nackdelar. 

Informanterna i grupp A hävdar, vilket tidigare nämnts, att arbetssättet inte medför några 

nackdelar medan informanterna i grupp B anser att tidsaspekten är en avgörande aspekt för 

om ämnessamarbetet ska vara möjligt eller inte. Att de behöver tid att planera projektet 

tillsammans. Detta fastställs även av Sandström (2005:52) som menar att schemaläggning är 

en av de största faktorerna vilken försvårar det ämnesintegrerade arbetet. Informanterna i 

grupp B menar också att de ibland upplever att de blir inkastade i ämnesintegrerade projekt 

utan att ha fått möjligheten att förbereda sig. Vidare ger en informant B exempel på ytterligare 

problematik gällande arbetssättet vilket även tydliggör Sandströms (2005:52) resonemang 

kring schemaläggningens avgörande roll: 

De har ju flyttat till exempel historian. Det är ju väldigt mycket historia i svenskan. När jag 

jobbade på /…/ hade vi ett projekt. Jag kan inte gå så djupt i epokerna på svenskan men så när vi 

samarbetade blev det jättebra. Men nu har det legat fel så det har inte fungerat. Ibland känns det 
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som om vi gör lite samma sak men eftersom det ligger på olika terminer så kan vi tyvärr inte 

samarbeta. 

6.2 Utformningen av ämnesintegrering i undervisningen 

Informanterna i grupp A konstaterar att utgångspunkten för att kunna arbeta ämnesintegrerat 

är att lärarna i arbetslaget sitter tillsammans oavsett ämneskombination. Det måste också 

finnas en fast schemalagd tid för arbetslaget att träffas och kunna planera det 

ämnesintegrerade arbetet eller projektet. Vid varje terminsstart formulerar lärarna i arbetslaget 

tillsammans konkreta mål för hur ämnessamarbetet ska fortlöpa. Arbetet grundas i olika 

teman vilka pågår under fyra till sex veckor och ämnen som svenska, engelska samt något 

naturvetenskapligt ämne ingår alltid. Vidare menar informanterna i grupp A att projekten 

ständigt byter karaktär men att förmågorna vilka tränas i de olika projekten ofta är desamma. 

En av informanterna A konstaterar: 

Vi försöker ofta att använda oss av externa kontakter av något slag. Det kan vara att man 

besöker ett företag eller får besök av en ingenjör som pratar om sin yrkesroll och visar hur man 

använder det som de läser i verkligheten. 

Skolverket (2011:8) fastställer att skolan ska eftersträva ett gott samarbete med arbetslivet. 

Informanterna i grupp A tillägger att målet med det ämnesintegrerade arbetet är att eleverna 

ska besvara frågor som ingen redan vet det rätta svaret på och att den största skillnaden 

mellan deras arbetslag och den traditionella skolan är att eleverna i den traditionella skolan 

vanligtvis besvarar frågor där läraren innehar det enda, riktiga och sanna svaret. Österlid 

(2006:14) hävdar att elever blir mer motiverade till att skapa en förståelse för lärostoffet om 

deras arbete grundas i verkliga frågor där de får se betydelsen i att frågorna blir besvarade. 

Informanterna i grupp A menar att ämnessamarbete leder till ett samarbete på alla nivåer och 

att de traditionella hierarkierna i klassrummet förändras. Det kreativa tänkandet sätts i fokus 

och på grund av att läraren inte är individen med ”de rätta svaren” betraktar också eleverna 

varandra som resurser vilka bör användas. 

Till skillnad mot arbetslag A är det ämnesintegrerade arbetet inte lika tydligt hos arbetslag B. 

Informanterna i grupp B hävdar att ämnessamarbetet ofta ser annorlunda ut från gång till gång 

men att det vanligtvis sker mellan två ämnen. Detta med syftet att, som en informant B yttrar, 

”hitta gemensamma beröringspunkter och därefter arbeta tillsammans”. Skolverket (2011:10) 

konstaterar att lärare ska samverka med andra lärare för att hjälpa eleverna att nå 

utbildningsmålen. Informanterna i grupp B tillägger att ämnessamarbetet mellan lärarna i 
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arbetslaget påverkas av vilka ämnen lärarna undervisar i och vilka lärare man oftast stöter på i 

korridoren. Entreprenörskap är däremot det ämne som vanligtvis återkommer i 

ämnesintegreringen. Skolverket (2011:7) konstaterar att: 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter 

att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, 

samhällslivet och vidare studier. 

 Informanterna i grupp B menar vidare att ämnessamarbetet oftast sker med ämnen som 

påminner om varandra, detta eftersom att informanterna anser att de måste inneha kunskaper 

om alla ämnen som medverkar i projektet. Informanterna i grupp A menar istället att 

kunskapen om andra ämnen än de egna är något som läraren får genom ämnesintegrering och 

att denne inte måste besitta dessa kunskaper innan projektet drar igång. Informanterna i grupp 

A konstaterar att detta leder till att även lärarna ständigt utvecklas. 

Arbetslag B har i grunden ett ämnesintegrerat projekt/tema vilket fortlöper från år till år bland 

eleverna årskurs ett. Informanterna i grupp B fastställer att projektet främst riktar sig mot de 

tekniska ämnena, men att ämnen som svenska och engelska kan ibland kopplas in vid 

projektet inlednings- eller avslutningsfas. Informanterna i grupp B menar att det är lättare att 

integrera flera ämnen i undervisningen då eleverna går i årskurs ett, detta på grund av att 

eleverna i årskurs två valt olika inriktningar. Informanterna i grupp B menar vidare att 

inriktningarna gör det svårt att skapa projekt som är betydelsefulla för alla elever, både 

kunskaps- och innehållsmässigt. Detta leder därför till att undervisningen i årskurs två i 

arbetslag B blir mer ämnesspecifik. Nilsson (2007:30) hävdar att alla teman inte per 

automatik ses som meningsfulla för eleverna, vilket är en tydlig problematik i arbetslag B då 

eleverna går i årskurs två eller tre. 

Ytterligare en skillnad mellan arbetslag A och B är att informanterna i grupp A anser att det 

ämnesintegrerade arbetet alltid bör vara verklighetsförankrat av anledningen att 

verklighetsförankringen gör att eleverna upplever projekten som meningsfulla eftersom att det 

inte redan finns några rätta svar. Österlid (2006:12) stödjer detta konstaterande och hävdar att 

elever motiveras då undervisningen baseras på faktorer i det aktuella samhället. Informanterna 

i grupp B menar istället att det ämnesintegrerade arbetet i bästa fall är verklighetsförankrat 

men att detta inte automatiskt är en självkar utgångspunkt. Viktigt att tillägga är däremot att 
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arbetslag B vanligtvis inkluderar entreprenörskap i ämnessamarbetet vilket är ett sätt att 

sammankoppla projektet med dagens samhälle. 

6.2.1 Ett exempel på ämnessamarbete i arbetslag A 

Informanterna i grupp A beskriver projektet Solkoll vilket riktar sig mot eleverna i årskurs två. 

Projektet är ett samarbete med energimyndigheten, länsstyrelsen, högskola/universitet, 

kommunen och ett konsultföretag. Vidare ingår ämnena fysik, matematik, svenska och 

engelska. Elevernas uppgift är att identifiera hustak i kommunen vilka kan vara lämpliga att 

installera solceller på. Informanterna i grupp A fastställer därmed att eleverna ska välja ut ett 

tak, kontakta fastighetsägaren och göra beräkningar på takets lutning, solläge och lämplighet 

gällande installering av solceller. Informanterna i grupp A menar också att fastigheterna kan 

vara allt från Ica Maxi till vanliga villor. Vidare måste eleverna kontakta fastighetsägarna för 

att få ritningarna på fastigheten. Avslutningsvis skrivs ett prospekt och en teknisk rapport.  

Den tekniska rapporten skickas till energimyndigheten medan prospektet ges till 

fastighetsägaren som sedan själv får välja om solceller ska installeras eller inte. Om 

fastighetsägaren väljer att installera solceller på fastigheten kopplas både länsstyrelsen och 

konsultföretaget in. Syftet med projektet, enligt informanterna i grupp A, är att eleverna lär 

sig hantera och samarbeta med externa kontaktar och får en förståelse för vad matematiken 

och fysiken kan användas till. 

6.2.2 Ett exempel på ämnessamarbete i arbetslag B 

Informanterna i grupp B beskriver Pappersprojektet som riktar sig mot eleverna i årskurs ett. 

Projektet pågår i cirka åtta veckor och de ämnen som ingår är de tekniska ämnena, svenska 

och samhällskunskap. Informanterna i grupp B konstaterar att utgångsmaterialet är papper, 

kartong eller wellpapp och att projektet inleds med föreläsningar om pappersindustrin samt 

studiebesök på företag som tillverkar kartong- och pappersprodukter. Därefter är elevernas 

uppgift att komma på en produkt, studera liknande produkter samt konstruera den egna 

produkten i det valda pappersmaterialet. Målet med konstruktionen är att få den egna 

produkten att se så riktig/verklig ut som möjligt. Informanterna i grupp B tillägger att eleverna 

även ska marknadsföra produkten och reflektera kring frågor som hur och vart produkten 

skulle säljas. Vidare är syftet med Pappersprojektet att skapa en helhet, en förståelse för hur 

något går från att enbart att vara en idé till en färdig produkt. I slutet av projektet ska eleverna 

också skriva en rapport samt göra en muntlig presentation om den egenskapade produkten. 
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6.3 Ämnesintegrering – att hjälpa eller stjälpa eleverna? 

Ett ämnesintegrerat arbetssätt är enligt informanterna i grupp A tidsbesparande för eleverna 

och arbetssättet är därmed ett sätt för lärarna och arbetslaget att hjälpa eleverna. Eleverna 

läser på ett teoretiskt program vilket medför att de ofta måste arbeta hemma eller utanför 

lektionstid. Informanterna i grupp A menar att för att eleverna överhuvudtaget ska hinna med 

allt arbete måste skolan effektivisera och detta genom att ett arbete bedöms inom flera ämnen 

samt att lärarna samarbetar med varandra. Arfwedson (1981:68) hävdar att informationen som 

utväxlas mellan samarbetsparterna vid temaarbete är betydligt större än den information som 

utväxlas vid traditionell undervisning. Detta leder till att tidsbesparing för eleverna men också 

att arbetet i sig istället måste fortgå under en längre tid eftersom att flera parter är inblandade. 

Informanterna i grupp A tillägger att eleverna väljer deras arbetslag av den anledningen att de 

vill läsa ämnesintegrerat. Eleverna är därför oftast positiva till ämnessamarbete men 

informanterna i grupp A menar att det ibland uppstår vissa konflikter vid bedömningen, detta 

eftersom att eleverna anser att den summativa bedömningen är mer tydlig än den formativa 

medan lärarna i arbetslag A istället vill främja den formativa bedömningen. Informanterna i 

grupp A fastställer att alla lärare i arbetslaget därför ständigt försöker visa eleverna att det är 

den formativa bedömningen som leder till att de utvecklas och hela tiden förbättras.  

Informanterna i grupp B hävdar också att de tror att eleverna är positiva till att arbeta 

ämnesintegrerat samt att utvärderingarna från projektet i årskurs ett vanligtvis lyfter fram 

arbetssättets fördelar, att eleverna anser att det var någonting både nytt och lärorikt. 

Informanterna i grupp B menar också att de som lärare anser det ”dumt att göra samma sak i 

flera ämnen då kunskapen istället kan fördjupas och därigenom skapa en helhet”. Eleverna 

blir stressade då de har många saker samtidigt och att ett ämnesintegrerat arbete även kan 

minska stressen eftersom att en uppgift exempelvis kan bedömas inom flera ämnen och av 

olika lärare. Informanterna i grupp B konstaterar dock att de ofta får höra av eleverna, vid 

ämnesintegrerade projekt, att de ger olika signaler till eleverna och att dessa därför har 

svårigheter med att urskilja vad lärarna egentligen är ute efter. En av informanterna i grupp B 

hävdar: 

Ofta får man höra att vi ger dem olika signaler säger de. Det är lite svårt att tackla det. Vi kan 

inte bli tightare vi lärare, inte så tighta. Så vi blir som en och samma person. Man tolkar alltid 

saker på olika sätt. 

Informanterna i grupp A menar istället att tydliga syften och mål med projektet gör att 

eleverna är medvetna om vad som ska göras, samt att de icke redan existerande svaren gör att 
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eleverna aldrig behöver fundera kring vad läraren egentligen är ute efter. Vidare menar 

informanterna i grupp B att eleverna många gånger är negativa till den bestämda 

gruppindelningen som förekommer i samband med projektet i årskurs ett och att det är de 

studiestarka eleverna som ofta får leda de studiesvaga eleverna genom projektet.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet från det insamlade materialet utifrån teorin om 

implementering med fokus på begreppen förstå, kan och vill hämtade från Lundquist (1992).  

7.1 Betydelsen av ett ämnesövergripande arbetssätt 

Lundquist (1992:76) konstaterar att aktören, i detta fall lärarna, måste begripa innebörden av i 

arbetssättet, alltså ämnesintegrering, och förstå vad undervisningsmetoden medför att de 

måste göra för att implementeringen av arbetssättet ska vara möjlig. Informanterna i grupp B 

definierar ämnesövergripande undervisning som att främst två ämnen samarbetar med 

varandra men tillägger också att det kan innebära att man som lärare samarbetar med sig själv 

och inom de egna ämnena. Det råder enligt min tolkning av intervjusvaren en relativt tydlig 

tvetydighet och osäkerhet i definitionen som informanterna i grupp B delger, detta på grund 

av att informanterna exempelvis tillfrågar mig om deras definition överensstämmer med den 

definition som jag har med mig från högskolan. En av informanterna B hävdar: 

Det kan vara ämnen inom teknik eller inom svenska. Där man samarbetar mellan två olika 

kurser. Jag vet inte om det är så ni definierar det? Eller så. Eller om det ska vara ännu mer inom 

ämnet och så? 

Till skillnad från informanterna i grupp B har informanterna i grupp A ett tydligt synonymt 

förhållningssätt till termen ämnesövergripande undervisning och de är alla eniga om termens 

definition och vad arbetssättet innebär för dem i arbetslaget. Informanterna i grupp A 

fastställer att arbetssättet för dem innebär att lärarna ger eleverna en helhetsbild och att 

arbetssättet bygger på att de tillsammans vid varje terminsstart formulerar tydliga mål och 

syften med de ämnesintegrerade projekten. Informanterna i grupp A menar att ämnen enbart 

konstrueras i skolan och inte existerar i verkligheten. Sjøberg (2010:497) konstaterar att 

världen odelbar och att detta också bör prägla vår kunskap om den, att ämnesgränserna 

hindrar oss från att få en förståelse för världen sådan som den verkligen är. Österlid (2006:13–

14) hävdar att elever både motiveras till att lära samt får en djupare förståelse då erfarenheten 

och/eller kunskapen kan tillämpas i verkligheten. Gillblad (2010:5) menar att djupgående och 

bestående kunskap kräver att lärostoffet kopplas till en kontext, alltså andra ämnen. Vidare 

menar informanterna i grupp A att den ämnesintegrerade undervisningen medför att eleverna 

svarar på frågor som ingen redan vet svaret på. Österlind (2006:12) konstaterar, vilket tidigare 

nämnts, att samhällsnytta är ett argument för arbetssättet vilket innebär att undervisningen 

baseras på aktuella frågor i dagens samhälle. 
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I intervjuerna med de båda arbetslagen diskuterar både informanterna i grupp A och B 

huruvida målen för respektive program står över ämnesmålen samt hur detta påverkar 

ämnesintegreringen. Nilsson (2007:30) fastställer att en svårighet vilken ämnesintegrering 

ibland kan medföra är att det centrala innehållet, inom de traditionella ämnena, inte behandlas 

fullständigt. Det råder dock en oenighet mellan informanterna i grupp A och B gällande om 

detta bör betraktas som en problematik eller inte. En informant A hävdar: 

Läser man programmålen. Jag kan inte läsa programmålen utan att se att man måste arbeta 

ämnesövergripande. Programmålen är överordnade ämnesmålen på gymnasiet. 

Citatet visar att informanterna i grupp A anser att det är ett måste att arbeta ämnesintegrerat 

för att överhuvudtaget följa Skolverkets (2011) läroplan och examensmål för gymnasieskolan. 

Informanterna i grupp A håller därför inte med Nilsson (2007:30) gällande problematiken 

kring att centralt innehåll möjligen skulle förbises, detta på grund av att programmålen är 

överordnade kursmålen och att det därför inte gör någonting om vissa delar inom kursmålen 

inte behandlas. Informanterna i grupp B är dock inte lika eniga om vilka mål som väger 

starkast. Det är även viktigt att tillägga att ingen informant B nämner Skolverkets (2011) 

anförande om ämnesintegrering. En informant B yttrar: 

Rektorn säger att programmålen står över kursmålen. Att våra mål på /…/programmet går över 

kursmålen. Sådant måste man diskutera, för det är ju en öppning i så fall. 

Till skillnad mot informanterna i grupp A upplever informanterna i grupp B alltså svårigheter 

med möjligheten att centralt innehåll inom ämnena försummas vid ämnesintegrering. En 

informant B menar däremot att det finns en möjlighet att förbise denna problematik om 

programmålen överordnas kursmålen. Det är dock ingen av informanterna i grupp B som är 

säker på huruvida detta stämmer eller inte vilket gör att problematiken (Nilsson, 2007:30) 

fortfarande kvarstår. Ytterligare en intressant aspekt är att informanterna i grupp B skiljer på 

termerna kursövergripande och ämnesövergripande, där termen kursövergripande betraktas 

som att ämnen inom exempelvis teknik samarbetar. Informanterna i grupp B ger exemplet att 

lärare i kurserna design och CAD ofta samarbetar för att eleverna ska få en helhetsförståelse 

för kurserna. Detta är också ett tydligt tecken på att informanterna i grupp B inte har någon 

gemensam definition på termen ämnesövergripande undervisning och förstår överhuvudtaget 

ingen skillnad i att arbeta kurs- eller ämnesintegrerat. Informanterna i grupp B hävdar också 

att ämnen inom ett projekt måste läsas samtidigt för att projektet som helhet ska betraktas som 

ett ämnessamarbete. Informanterna i grupp B tillägger att olika ämnena ibland koncentreras 
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under olika perioder och faser i projektet, att exempelvis ämnet svenska ibland enbart är en 

del av inledningsfasen och betraktar alltså därmed inte projektet som ett ämnessamarbete. 

Vidare är detta också ett exempel på att informanterna i grupp B behöver en tydligare 

definition av termen. Enligt min mening grundas inte ämnesintegrering i när de olika ämnena 

kopplas in i projektet utan att de kopplas in och att ämnen samarbetar i projektet för att skapa 

en helhetsbild hos eleverna. Österlid (2006:9) definierar, vilket tidigare nämnts, 

ämnesövergripande undervisning: 

Ett arbetssätt som berör flera olika ämnen med utgångspunkten att underlätta elevernas skapande 

av sammanhang i lärostoffet (Österlid, 2006:9) 

Arfwedson och Arfwedson (1981:16) konstaterar, vilket tidigare nämnts, problematiken i och 

med gruppsammansättningar vilken enligt informanterna i grupp B är distinkt då eleverna 

tillhörande deras arbetslag ska arbeta ämnesövergripande. Vid ett flertal gånger under 

intervjutillfället sammankopplar informanterna i grupp B ämnesintegrering med grupparbete 

enligt min tolkning anser informanterna i grupp B att det ena per automatik medför det andra. 

Informanterna i grupp B menar exempelvis att ämnesintegrering kräver mer självdisciplin av 

eleverna, detta eftersom att gruppen ska fungera tillsammans och att alla gruppmedlemmar 

ska ta sitt ansvar. Jag ställer mig dock kritisk till att ett ämnessamarbete per automatik innebär 

att eleverna ska arbeta i grupp och anser att ett ämnesintegrerat arbete varken måste kräva mer 

eller mindre disciplin än ett ämnesspecifikt arbete. Huruvida disciplinen spelar in eller inte 

beror istället på hur undervisningen i sig är uppbyggd. Skolverket (2011:7) fastställer att 

eleverna ska ges möjligheten att utveckla förmågan att ta initiativ och ansvar samt att både 

arbeta självständigt och tillsammans med andra. 

Intervjumaterialet pekar i riktning mot att det är en stor skillnad mellan informanternas A och 

B syn på ämnesintegrering. Informanterna i grupp A påpekar ett flertal gånger under 

intervjutillfället att arbetssättet är ett måste enligt GY11 medan informanterna i grupp B inte 

nämner vad som kan läsas i Skolverkets (2011) läroplan för gymnasieskolan. Jag ställer mig 

därför frågan om informanterna i grupp B överhuvudtaget är medvetna om Skolverkets (2011) 

anförande? Ytterligare en intressant aspekt är att informanterna i grupp A hävdar att 

ämnesintegreringen ska vara verklighetsförankrad för att eleverna ska förstå dess betydelse, 

detta till skillnad mot informanterna i grupp B som menar att arbetet är verklighetsförankrat i 

”bästa fall”. Skolverket (2011:6) konstaterar att ”Skolan ska förmedla sådana mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället” och Österlid (2006) 

påvisar att det bör vara en självklarhet att undervisningen ska vara verklighetsförankrad. 
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Vidare anser jag att informanternas definition ämnesövergripande undervisning också skiljer 

sig åt. Informanterna i grupp A har tillsammans skapat en definition vilken alla i arbetslaget 

tycks vara medvetna om och definitionen är också en stor del av deras programidé medan 

informanterna i grupp B snarare har varsin individuell definition som de sedan inte diskuterat 

med varandra. Det verkar därför rimligt att anta att informanterna i grupp A förstår 

innebörden av att arbeta ämnesintegrerat och att de därav, utifrån begreppet förstå hämtat av 

Lundquist (1992), har möjligheten att implementera arbetssättet som en del av 

undervisningen. 

7.2 Resurserna som krävs för att kunna ämnesintegrera 

Lundquist (1992:76) menar att den styrande, i skolans fall rektorn, måste ge de styrda, lärarna, 

rätt slags resurser för att implementeringen av den nya arbetsmetoden ska vara möjlig. 

Informanterna i grupp A konstaterar att de resurser som krävs för att kunna arbeta 

ämnesintegrerat är att man som arbetslag sitter tillsammans, avsätter tid för att planera samt 

har tydliga mål vilka alla i arbetslaget är medvetna om och kämpar mot. En informant A 

yttrar: 

Att vi kan arbeta ämnesövergripande beror på att vi faktiskt har bestämt det. Vi är noga med att 

sätta upp tydliga mål i arbetslag. Varje terminsstart har vi ett antal mål som vi skapar och 

modifierar tillsammans. Man måste bestämma sig och att man får den gemensamma 

planeringstiden. Schemat är viktigt. I schemat så visar man att projektet är lika viktigt som de 

andra ämnestimmarna.  

Informanterna i grupp B konstaterar att planeringstid är en viktig resurs vilken krävs för att 

kunna samarbeta mellan ämnena, men även kunskap om varandras kurser så att man kan se 

”de ämnesövergripande öppningarna”. Informanterna i grupp B hävdar att det är svårt att 

arbeta ämnesintegrerat då de har många olika inriktningar inom programmet och att därmed 

rikta projektet till eleverna inom alla olika inriktningar. Sandström (2005:52) hävdar att 

schemaläggningen är en avgörande faktor vilken ofta försvårar ämnessamarbetet. Detta är 

också tydligt hos informanterna i grupp B som menar att införandet av GY11 gjort att de inte 

fått den tid som krävs för att sätta sig ned och planera arbetet tillsammans, utan att var och en 

nu använder planeringstiden till de egna ämnena. Informanterna i grupp B tillägger att de 

flesta lärarna i arbetslaget sitter i samma korridor, i sammanlagt tre arbetsrum, men att några 

lärare som tillhör programmet sitter i andra arbetsrum på skolan på grund av deras 

ämneskombination. Enligt min mening kan uppdelningen leda till vissa svårigheter gällande 

ämnessamarbetet. Informanterna i grupp B har tidigare påpekat att de ofta ämnesintegrerar 
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med de lärare som de ”oftast stöter på i korridoren” och detta medför troligtvis att de aldrig 

samarbetar med de lärare som har arbetsrum på andra ställen i skolan. 

Lundquist (1992:76) hävdar att aktören kan arbeta utifrån det nya arbetssättet genom att denne 

har handlingsförmågan att tillämpa metoden. En intressant aspekt vilken en informant A 

tillför är att kravet på resurser enbart är en bortförklaring vilken används av lärare som inte 

vill tillämpa arbetsmetoden, och att varje lärare måste betrakta sig själv som en resurs. 

Informant A hävdar: 

Vi är resursen. Om det alltid ska till något extra så kommer man ingen vart. Man måste utgå 

ifrån att vi lärare måste utveckla det och är resursen. Annars faller det. 

Vidare ger informanterna i grupp A, under intervjutillfället, ständigt exempel på hur de 

faktiskt samarbetar mellan ämnena medan informanterna i grupp B enbart fokuserar på det 

fortlöpande projektet, vilket tidigare nämnts, i årskurs ett. En av informanterna i grupp B ger 

däremot flera exempel på hur denne arbetat ämnesintegrerat tidigare, dock på en annan skola, 

men inga exempel vilka kan sammankopplas med varken arbetslag B eller skolan 

informanterna i grupp B arbetar på. Enligt min tolkning av intervjusvaren tyder alla exempel 

informant B ger gällande hur bra det fungerade på den tidigare skolan på att det 

ämnesintegrerade arbetet i arbetslag B inte fungerar så bra som det, möjligen enligt henne, 

skulle kunna göra. Arbetslag A betraktar också sig själva som resurser och orsaken till att 

ämnesintegreringen fungerar i deras arbetslag grundas i att de bestämt att de ska arbeta utifrån 

metoden.  

Anledningen till att arbetslag A tycks besitta de resurser som krävs till skillnad mot arbetslag 

B beror troligtvis på att informanterna i grupp B inte är tillräckligt insatta i de nya kurs- och 

läroplanerna. Informanterna i grupp B nämner ett flertal gånger att de måste vara införstådda i 

de egna ämnenas innebörd innan de kan skapa en förståelse för andra ämnen samt att de inte 

fått tiden att planera tillsammans. Nilsson (2007:30) konstaterar att ämnesintegrering ställer 

krav på att läraren är förberedd och har goda ämneskunskaper. Vidare tillägger informanterna 

i grupp B att det är först nu, då kurserna gått för första gången, som de fått en inblick i hur det 

ämnesintegrerade arbetet kan ske i framtiden. Möjligheten finns därmed att informanterna i 

grupp B utvecklar undervisningsmetoden i samband med att de känner sig tryggare med de 

egna ämnena. Dock hävdar jag att arbetslag B också skulle kunna göra som arbetslag A, att i 

huvudsak fokusera på att arbeta tillsammans och därefter inrikta sig på de traditionella 

skolämnena. 
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7.3 Viljan att samarbeta med lärare inom andra ämnen 

Informanterna i grupp A fastställer att anledningen till att det ämnesintegrerade arbetet är 

möjligt grundas i att lärarna i deras arbetslag vill samarbeta mellan ämnena och att de 

tillsammans skapat en stark kultur där ämnesövergripande undervisning betraktas som en 

självklarhet. Informanterna i grupp A menar att det bland lärarkollegiet i arbetslaget självfallet 

finns olika grad av engagemang gällande ämnessamarbete samt hur ofta lärarna i fråga vill 

tillämpa arbetssättet, men att alla är överrens om att metoden ska vara en del av 

undervisningen. Informanterna i grupp A tillägger att ingen får sabotera deras gemensamma 

kultur i arbetslaget och att lärare som inte vill tillämpa arbetssättet troligtvis inte söker sig till 

deras arbetslag. Informanterna i grupp B hävdar att viljan också är stark inom deras arbetslag 

och att ambitionen verkligen existerar bland de flesta lärarna men att ämnesintegreringen 

hindras på grund av vissa resurser vilka tidigare nämnts. Informanterna i grupp B fastställer 

också att majoriteten av lärarna i arbetslag B vill arbeta ämnesintegrerat men att det dock 

finns vissa lärare som varken intresseras eller engageras av arbetssättet.  

Arbetslag B är inte, enligt min tolkning av intervjusvaren, lika enat som arbetslag A gällande 

viljan att ämnesintegrera. Lundquist (1992:77) konstaterar att den största problematiken vid 

implementering är då ”aktören inte vill verkställa styrningen”. Att läraren i fråga alltså inte 

vill arbeta ämnesintegrerat. Lundquist (1992:77) tillägger, vilket tidigare nämnts, att den 

styrande därmed kan utöva inflytande över aktören. Vidare anser jag att det möjligen krävs 

regler i arbetslag B om att ämnessamarbete ska tillämpas. Att exempelvis rektorn och 

lärarkollegiet tillsammans skapar gemensamma mål vilka de tillsammans ska kämpa mot. I 

arbetslag A är undervisningsmetoden ett faktum, de lärare som inte vill använda metoden får 

söka sig till ett annat arbetslag/en annan skola. Möjligheten finns att de lärare som inte vill 

tillämpa ämnessamarbete i arbetslag B hindrar de övriga lärarna att tillämpa arbetssättet, detta 

på grund av att de lärare som inte har viljan är de som har makten. Implementeringen av 

ämnesintegrering hindras därmed av de lärare i arbetslag B som inte vill tillämpa arbetssättet. 

Sandström (2005:51) fastställer att lärares attityder till att vilja ämnesintegrera grundas i om 

läraren i fråga betraktar det egna ämnet som föränderligt eller som avgränsat och fast. Vidare 

menar Sandström (2005:19) att en skola styrs av oskrivna normer där olika arbetssätt 

betraktas som aningen korrekta eller inkorrekta. Utifrån Sandströms (2005) fastställanden 

finns alltså möjligheten att informanterna i grupp B vill arbeta ämnesintegrerat men att 

normen som styr i arbetslaget är att undervisningsmetoden är inkorrekt vilket också leder till 

en icke-implementering av ämnesintegrering. 
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Ytterligare belägg för att det råder en viss oenighet gällande viljan att ämnesintegrera i 

arbetslag B är att en informant B, vilket tidigare nämnts, talar ett flertal gånger om hur bra det 

fungerade att arbeta ämnesintegrerat på ett skola där hon tidigare arbetat medan en annan 

informant B, utan att besvara frågan om denne vill samarbeta mellan ämnena, fastställer 

undervisningsmetodens svårigheter och nackdelar. Att den förste informant B beskriver 

tidigare exempel på ämnessamarbete kan tolkas som ett tecken på att läraren i fråga har viljan 

att tillämpa arbetssättet medan den andre informantens B agerande är ett tecken på att denne 

inte önskar tillämpa metoden fullt ut. Den andre informanten B yttrar: 

Vissa lärare stöter man på ofta och då blir det lite enklare. Det kan vara svårt. Att stå där en 

lektion och man vill ju gärna veta vad som har hänt på lektionen innan. Vi lärare blir inkastade i 

projektet helt plötsligt. 

I citatet yttrar inte informanten B om denne vill använda undervisningsmetoden eller inte, 

enligt min mening är det dock tydligt då informanten presenterar metodens nackdelar istället 

för att besvara den frågan som ställts. Vidare är den största skillnaden mellan arbetslag A och 

arbetslag B att informanterna i grupp A gemensamt vill tillämpa ämnesintegrering medan 

informanterna i grupp B hävdar en viss oenighet i arbetslaget samt att det enligt min tolkning 

också råder en splittring mellan informanterna i grupp B. Detta är också anledningen till att 

arbetslag A i högre grad tillämpar ämnessamarbete än arbetslag B.  
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8. Avslutning 

I detta kapitel fastställs och tydliggörs undersökningens slutsats vilken framkommit i resultat- 

och diskussionsdelen. Vidare presenteras även en sammanfattning av undersökningen som 

helhet. 

8.1 Slutsats 

Resultatet visar att både informanterna i grupp A och informanterna i grupp B har 

positiva attityder till ett ämnesintegrerat arbetssätt. Informanterna hävdar att 

undervisningsmetoden både är tidsbesparade för eleverna och att arbetssättet möjliggör 

skapandet av en helhetsbild av kunskapen, att kunskapen sätts in i ett större 

sammanhang och därmed blir lättare att förstå för eleverna. Det som i huvudsak skiljer 

informanternas attityder från varandra är att informanterna i grupp A i större 

utsträckning än informanterna i grupp B har likvärdiga åsikter och resonemang kring det 

ämnesintegrerade arbetssättet. Orsaken till detta grundas troligen i att informanterna i 

grupp A tillsammans utarbetat mål och syften vilka är gemensamma för all undervisning 

i arbetslaget samt att ämnesintegrering är en del av deras pedagogiska grundsyn. Vidare 

är det tydligt att informanterna i grupp B inte haft diskussioner gällande 

ämnesintegrering gemensamt i arbetslaget vilket därmed medfört att de inte har någon 

gemensam bild av arbetssättets innebörd eller betydelse. Viktigt att tillägga är dock att 

båda arbetslagen faktiskt tillämpar ett ämnesintegrerat arbetssätt och att det i GY11 inte 

nämns hur ofta undervisningsmetoden ska tillämpas, utan enbart att eleverna ska ges 

möjligheten att arbeta ämnesintegrerat. Det innebär alltså att både arbetslag A och 

arbetslag B följer läroplanen men att arbetslag A använder undervisningsmetoden i 

högre grad än arbetslag B. 

Utifrån Lundquist (1992) och teorin om implementering med utgångspunkt i begreppen 

förstå, kan och vill är det dock tydligt att ämnessamarbetet är mer implementerat i 

arbetslag A än i arbetslag B. Informanterna i grupp A har en både distinkt och 

gemensam definition av termen ämnesövergripande undervisning, de har resurserna 

som krävs och tillägger att lärarna själva är den viktigaste resursen och att man därför 

inte kan skylla på att annat måste tillföras för att tillämpningen av metoden ska vara 

möjlig. Vidare vill också lärarna i arbetslag A arbeta ämnesintegrerat, de som inte vill 

söker sig till andra arbetslag/program och informanterna i grupp A tillägger att ingen får 

förstöra deras ”starka kultur”. Arbetslag B tillämpar också ämnesintegrering men dock 
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inte med samma tydlighet som arbetslag A. Informanterna i grupp B har svårt att 

definiera begreppet och frågar mig om deras definition stämmer överrens med min 

definition. Informanterna i grupp B hävdar också att den största resursen som de anser 

sig behöva är tid. Att de varken fått tid att sätta sig in i de egna kursplanerna eller tiden 

att sätta sig ned tillsammans och planera ett ämnesintegrerat projekt. Majoriteten av 

lärarna i arbetslag B vill arbeta ämnesintegrerat men inte alla, och möjligen finns 

chansen att de lärare som inte vill tillämpa arbetssättet påverkar de andra lärarnas 

attityder till undervisningsmetoden. 

Implementering är enbart möjligt, vilket tidigare nämnts, då aktören innehar 

egenskaperna förstå, kan och vill (Lundquist, 1992). Att informanterna i grupp A 

besitter dessa egenskaper är mycket påtagligt och detta leder därför till att 

implementeringen av ett ämnesintegrerat arbetssätt är möjlig i arbetslag A, detta 

uppvisar sig också klarligen med utgångspunkt i deras pedagogiska grundsyn. Arbetslag 

B skiljer sig dock från arbetslag A gällande Lundquists (1992) teori om implementering, 

detta på grund av att ingen av informanterna i grupp B innehar någon av de tre 

egenskaperna vilka krävs vid implementering. Utifrån detta är det också tydligt varför 

ämnessamarbetet både är mer påtagligt och genomsyrar undervisningen i arbetslag A. 

För att implementeringen ska vara möjlig i arbetslag B krävs det att rektorn ser till att 

lärarna skapar en gemensam definition av vad ämnesövergripande undervisning 

innebär, att lärarna i arbetslag A får mer tid till att planera och förbereda sig inför 

ämnessamarbetet samt att rektorn utövar inflytande för att lärarna ska vilja tillämpa 

arbetssättet.  

Resultatet av undersökningen bidrar till att uppvisa vikten av att som arbetslag kämpa 

mot gemensamma mål och att det är grunden för att kunna arbeta ämnesintegrerat utan 

att arbetssättets problematik tar över. Informanterna i grupp A menar att bestämmelsen 

om att de ska arbeta ämnesintegrerat är den huvudsakliga orsaken till att de kan tillämpa 

arbetssättet. Resultatet visar också på svårigheter som uppkommer då arbetslaget inte 

utformat gemensamma mål. Den didaktiska implikationen är därför att lärare och/eller 

skolledarna inser vikten av ett enhetligt arbetslag och att de vid implementering av ett 

ämnesintegrerat arbetssätt tillsammans formulerar tydliga mål som arbetslaget sedan 

tillsammans kan arbeta utifrån.  
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8.2 Sammanfattning 

Examensarbetets syfte är att skapa en förståelse för om och i så fall varför det finns en 

skillnad mellan styrdokument och praxis gällande ämnesintegrering på gymnasiet, detta 

genom att undersöka gymnasielärares attityder till ämnesintegrering. Införandet av GY11 

(Skolverket, 2011) medfört att varje elev ska ges möjligheten att arbeta ämnesintegrerat. 

Undersökningen är baserad två kvalitativa gruppintervjuer med totalt sex lärare från två 

högskoleförberedande arbetslag på en gymnasieskola i södra Sverige. Det insamlade 

materialet analyseras utifrån den fenomenografiska forskningstraditionen med 

utgångspunkten att urskilja olika attityder kring ett fenomen, i detta fall ämnesintegrering. 

Resultatet diskuteras också utifrån Lundquist (1992) teori om implementering utifrån 

begreppen förstå, kan och vill med det teoretiska antagandet att implementering enbart är 

möjligt då aktören förstår, kan och vill implementera det nya arbetssättet. Resultatet fastställer 

att informanterna i grupp A och B är positiva till arbetssättet i allmänhet. Den största 

skillnaden är i huvudsak att arbetslag A mer frekvent tillämpar ett ämnessamarbete till 

skillnad mot arbetslag B där det råder en viss tvetydighet kring tillämpningen av arbetssättet. 

Orsaken till detta grundas i att arbetslag A både förstår, kan och vill (Lundquist, 1992) 

implementera ämnesintegrering medan ingen av informanterna i grupp B besitter någon av de 

tre egenskaperna fullständigt. Avslutningsvis är det dock viktigt att påpeka att båda 

arbetslagen arbetar ämnesövergripande och att arbetslagen därmed följer Skolverkets (2011) 

anförande.   
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