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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar ämnesintegrerat och i 

vilken omfattning arbetet sker samt vilka fördelar och nackdelar lärarna ser med att arbeta 

ämnesintegrerat. Enligt Lgr 11 har rektorer och lärare gemensamt ansvar för att ge elever 

möjlighet till ämnesintegrerat arbete. I läroplanen står det inte hur ämnesintegrerat arbete ska 

ske. Därför är det intressant att undersöka det ämnesintegrerade arbetet i samband med ämnet 

idrott och hälsa, då det inte finns konkretiserat hur dessa arbeten ska organiseras eller 

kommuniceras. Undersökningen genomfördes i form av en enkätstudie där 18 respondenter 

deltog. Resultatet visar att 89 procent av idrottslärarna i studien använder sig av/ har någon gång 

arbetat ämnesintegrerat. Enligt studien sker ämnesintegrerat arbete vid flera tillfällen per läsår. 

Ämnesintegrerat arbete anses positivt, då eleverna kan få en helhetsbild och en röd tråd 

genomsyrar flera ämnen. Studien visar på en god variation av ämnen som integrerar med 

varandra, det är alltifrån exempelvis musik, svenska samt hem- och konsumentkunskap. En klar 

nackdel enligt resultatet är den tidsbrist som råder i planeringsstadiet för ämnesintegrerat arbete. 

Det är svårt för lärare i olika ämnen att hitta tid för samplanering. Enligt resultatet framgår även 

att ledningarna varken ser det ämnesintegrerade arbetet som viktigt, men heller inte oviktigt. 

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, Undervisning, Ämnesintegrering 
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Abstract 
The aim of the study is to study how teachers in physical education collaborates and integrates 

with other teachers and subjects and to which extent subject integration is done and which 

advantages and disadvantages the teachers perceive. According to the curriculum (Lgr 11) is this 

something that students should get an opportunity to practice in school. The curriculum doesn’t 

tell how this type of work should take place in teaching. Therefore, it is interesting to examine 

how PE teachers integrate physical education with other subjects. The study is based on a survey 

(18 PE teachers) and the results showed that 89 percent of the teachers work with subject 

integration. The teachers work with subject integration several times during the school year. 

They perceive that the students can see an overall picture between different subjects and how 

subjects can relate to each other. The results show a variation of subjects that integrate with PE, 

for example music, Swedish and home economics. Most of the teachers mean that there is a lack 

of time to plan for subject integration. It’s hard for teachers in different subjects to find time 

there they together can plan subject integration. The results also show that school management 

considers subject integration neither very important nor unimportant.  

Keywords: Physical Education (PE), Subjects integration, Teaching 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I läroplanen står det uttryckt att lärare ska arbeta ämnesövergripande. Med det menas enligt 

Lgr 11 att lärare ska arbeta i samråd med andra lärare inom andra ämnen för att nå målen för 

utbildningen. Skolverket (2011) menar att lärare på så vis hjälper eleverna att se en helhet i 

deras lärande. John Dewey (Doverborg & Pramling, 1988) använde sig av begreppet 

”learning by doing”. Han menade att skolan skulle använda ett aktivt lärande med eleven som 

utgångspunkt och på så vis skola in eleverna till vuxenlivet.  Hur kan lärare i ämnet idrott och 

hälsa arbeta ämnesövergripande? Det finns forskning som visar att de lärare som aktivt 

arbetar ämnesövergripande ser positivt på denna typ av undervisning (Halvarsson & 

Emanuelsson, 2014). Fördelar med att arbeta ämnesintegrerat är att eleverna får en minskad 

arbetsbelastning och en större förståelse hur de olika ämnena kan vävas samman. Man kan 

exempelvis ge eleverna i uppgift under idrott och hälsa lektioner att skriva en faktatext om 

kroppen, här kan vi då väva in ämnen som svenska och biologi. Nackdelar med 

ämnesintegrerat arbete kan vara att det är mer tidskrävande för lärare, då det kan vara svårt att 

få tid till samplanering av ämnesintegrerade arbeten. Med hjälp av resultaten i denna studie 

kan lösningar hittas på hur ämnesintegrerade arbeten kan se ut. Det kan också väcka intresse 

för utökad ämnesintegrering hos flera lärare och pedagoger. Utifrån studien kan man sedan 

utveckla forskningsområdet genom att fråga eleverna om hur de upplever de 

ämnesintegrerade arbetet i skolan.  

1.2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med studien är:  

 Att beskriva hur lärare som undervisar i ämnet idrott och hälsa arbetar ämnesintegrerat. 

 Att beskriva i vilken omfattning lärare arbetar ämnesintegrerat. 

 Att beskriva vilka hinder lärare ser med ämnesintegrerat arbete. 

 Att beskriva vilka fördelar lärare ser med ämnesintegrerat arbete. 
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Frågeställningar 

 Inom vilka områden/teman arbetar lärare ämnesintegrerat? 

 Vilka arbetssätt förekommer och hur organiseras arbetet? 

 Vilka hinder finns för att arbeta ämnesintegrerat? 

 Vilka fördelar finns med det ämnesintegrerade arbetet? 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till respondenter i form av lärare ifrån olika åldrar, ända från 

lågstadiet och upp till gymnasiet.  

1.4 Begreppsdefinitioner 
Ämnesövergripande undervisning kan jämföras med det som forskarna vill kalla 

tvärvetenskap. Det är ett sätt för lärare och elever att samverka i undervisningen mellan olika 

ämnen men exempelvis inom samma arbetsområde. Exempel på ett ämnesövergripande arbete 

kan vara att flera ämnen gemensamt arbetar med ett tema område inom exempelvis tobak, och 

droger (Skolverket, 2014).  

Ämnesintegrering har funnits med i läroplaner en längre tid. Trots det finns ingen tydlig 

definition av ämnesintegrering (Persson, 2012). Nationalencyklopedin menar att ordet 

integration betyder en process som leder till att skilda enheter förenas (Nationalencyklopedin, 

2015).  

Exempel på ett ämnesintegrerat arbete kan vara att två eller flera ämnen har ett gemensamt 

projekt som stimulerar olika eller gemensamma mål i respektive kursplan.   
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Tidigare pedagoger som använt ämnesintegrering 
Maria Montessori och Rudolf Steiner arbetade båda i sina pedagogiska utgångspunkter med 

ämnesövergripande arbetssätt.  

Waldorfpedagogiken ifrån Rudolf Steiner är uppbyggt på tema arbeten och projekt som har 

utgångspunkt i barnets/elevernas olika utvecklingsfaser. Utifrån denna teori/pedagogik blir 

inte undervisningen uppdelad ämnesvis (Waldorfskolefederationen, 2015).  

Montessori pedagogik bygger främst på barnets/elevens vilja och lust till utveckling och 

lärande. Detta ses som viktigare än undervisning i speciella klasser och ämnen. Maria 

Montessori såg mer till barnens olika mognadsstadier där hon menar att de är mottaglig för 

olika slagskunskap vid olika stadier. Maria Montessori menas ha insett vikten av att ta till 

vara på dessa så kallade ”intresseperioderna” (Montessoriförbundet, 2015) 

Elsa Köhler en Österrikisk aktivitetspedagog som verkade i Sverige kom att betyda mycket 

för ämnesintegreringen i den svenska skolan. Hon förespråkade temaarbete i skolan där ett 

tema kunde innefatta flera olika ämnen. Det är främst utifrån hennes idéer som grundskolans 

tidigare åldrar arbetar (Doverborg & Pramling, 1988). 

2.2 Vad säger läroplanerna om ämnesintegrering? 
Enligt läroplan för grundskolan Lgr 11 ska lärare samverka med andra lärare för att hjälpa 

eleven att nå utbildningsmålen, lärare ska också organisera arbetet för eleven så att hen får 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Skolverket, 2015).  

Vid en tillbakablick syns även att tidigare läroplaner som Lgr 80 förespråkar ett 

ämnesövergripande och ett ämnesintegrerat arbete. Då det stod i läroplanen att delar av 

undervisningen i skolan skulle ske med hjälp av temaarbete. I Lpo 94 står det precis som i vår 

nuvarande läroplan Lgr 11 att lärare ska samverka för att eleverna ska nå utbildningsmålen 

samt organisera arbetet så att eleven för möjlighet att arbeta ämnesövergripande.  

Det fanns dock två tillfällen i svensk skolhistoria då det förespråkades ett mer ämnesspecifikt 

arbete. Ett tillfälle var under 60-talet då önskemål om ämnestraditionell undervisning skulle 

ske främst på grund av att betygen skulle sättas ämnesvis. Även så sent som under början av 

90-talet återkom kravet på en ämnesorienterad skola (Krantz, 2001).  
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2.3 Storyline som metod för ämnesintegrering 
En mycket populär metod för ämnesintegrering är Storyline, det är en pedagogisk metod 

hämtad på 60-talet ifrån Skottland (Harkness, 1993). Det är en metod då lärare och elev 

tillsammans skapar ett lärande i en gemensam berättelse. Här ska den gemensamma 

berättelsen följa en röd tråd. För berättelsen ska det finnas en förutbestämd plats och en fast 

tidpunkt. Eleverna ska då infinna sig i en roll och agera efter rollen i den bemärkelsen som 

berättelsen ger förutsättningar och händelser till. Detta blir en forma av frihet men ändå inom 

givna ramar. Meningen med Storyline är att eleven på ett sätt äger sitt eget lärande då hen 

hamnar i centrum och blir expert på sitt ämne (http://storyline.se/, 2016). 

 2.4 Positiva effekter av ämnesintegrerat arbete 
Drake och Reid (2010) skriver om hur elever lär sig att ta in kunskap på olika sätt. De talar för 

att studier visar att ett ämnesintegrerat arbete ger positiva effekter på inlärningsprocessen hos 

eleverna. Detta tycks främst bero på det ökade engagemanget som sker hos eleverna. Här syns 

att det inte bara är de högpresterade eleverna som gynnas, utan studien visar att även elever 

som hade svårt för skolan kunde visa på goda resultat genom ämnesintegrerade arbeten. 

Det finns även forskning som tyder på en ökad inlärning vid ökad fysisk aktivitet. Alltså kan 

ämnet idrott och hälsa hjälpa eleverna att nå ett högre resultat i de teoretiska ämnena i skolan 

(Silberman, 2011). Koch (2013) menar på att det kan finnas två grupper av elever, de som 

gillar teoretiska ämnen och ogillar praktiska ämnen samt vise versa. I och med detta menar 

Koch att en vinning skulle ske för båda grupperna om vi kunde integrera de praktiska ämnena 

med de teoretiska.  

Enligt en studie gjord av Samuelsson (2015) framkom att den ämnesintegrerade 

undervisningen sker främst i from av temaarbeten. Temaarbetena integreras ofta av idrott och 

hälsa som ämne samt de naturvetenskapliga ämnena, där de har gemensamma mål i främst 

friluftsliv och hälsa. Lärarna som arbetar på detta vis anser sig stärka ämnet idrott och hälsa 

samt öka elevernas förståelse för samband mellan de olika ämnena.  

Två av de tidigare undersökningar som gjorts inom ämnesintegrering i skolan har kommit 

fram till ett liknande resultat. Lärarna ser en vinning med ämnesintegrerat arbete, då det ger 

eleverna tydliga samband mellan olika ämnen. Undersökningar har också kommit fram till att 

den största nackdelen med denna typ av arbete är tiden, de menar på att det sällan ges särskild 

tid för planering av ämnesintegrerade arbeten (Trolin, 2013; Runström, 2006).  

http://storyline.se/
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2.5 Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har utgångspunkt i empirismen. Den kommer att utgå ifrån de erfarenheter 

respondenterna har av ämnesintegrerat och ämnesövergripande arbete. Utifrån detta finns 

även rad olika ramfaktorer som kan komma att ha påverkat deras empiri.  

Ramfaktorer påverkar alla arbetsplatser och inte minst skolan. Här finns dels de ramar som ser 

likadana ut på alla skolor och dels även de ramar som är väldigt olika varandra. Dessa ramar 

finns och ger oss en indirekt utgångspunkt för elevernas möjlighet till lärande. En av våra 

viktigaste ramfaktorer är Skollagen (2010:800), en annan är kursplanen och läroplanen för 

den verksamheten som undervisningen sker i. Dessa ovan nämnda faktorer är något som styrs 

högt upp ifrån vår riksdag och regering, vilka ser likadana ut över hela riket. Utöver detta 

finns en mängd lokala ramfaktorer att ta hänsyn till samt inte minst hur verksamheten ser ut i 

form av exempelvis lokaler, socialt klimat, materiella ting i undervisningen (Broady, 1999). 

I skolan finns också en didaktisk teori som utgångspunkt, därför används de didaktiska 

frågorna ”Vad, Hur och Varför” för att undersöka hur respondenterna arbetar 

ämnesövergripande: Vad arbetar de med (vilka ämnen/ arbetsområden) samt varför de valt att 

arbeta som de gör. Med didaktik menas hur kunskapen kan sättas i relation till exempelvis 

olika kunskapstraditioner, kunskapspraktiker, normer och bedömningssystem. Det vill säga att 

didaktik handlar om kunskapen och färdigheten samt hur dessa förmågor kan utvecklas 

(Selander & Günter, 2010). 

Didaktiken i skolan kan beskrivas i form av en triangel samt en pyramid: 

I figur 1 ser vi en triangel med tre rubriker, innehåll, syfte och metod. Under rubriken innehåll 

ryms den didaktiska frågan – ”vad” alltså vi frågar oss om vad som ska undervisas. Till 

rubriken syfte ställer vi oss frågan – ”varför” undervisar vi detta moment/ämnet? Sist finns 

rubriken metod med i triangeln, detta ska då svara på frågan – ”hur” undervisar vi? 

(Skolverket, 2015). 
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Figur 1. Didaktisk triangel och didaktisk pyramid, hämtade från skolverket(2015). Här 

beskrivs hur de didaktiska frågorna vävs samman i undervisningen. 

 

Den didaktiska pyramiden i figur 1 bildar tillsammans med den didaktiska triangeln en mer 

komplett bild av didaktiken i skolan. I pyramiden ser vi två rubriker som inte finns med i 

triangeln, nämligen Elev & Skola. Rubriken ”elev” står för vem som lär sig. Eleven som 

rubrik kan även tydas som den enskilde eleven men också som samtliga elever i gruppen/hela 

skolan. Rubriken ”skola” står för lärandemiljön. I skolan som lärandemiljö finns aspekter att 

ta hänsyn till i undervisningen. Det sker en överföring av skolans normer och värderingar till 

eleven. I en klass sker även socialisering i det ständigt pågående sociala samspelet. En 

gruppsammansättning av elever kan se olika ut i olika klasser och då ges de olika klasserna 

olika grund att ta hänsyn till vid inlärningen (Skolverket, 2015). 

Sammanfattningsvis utgår studien ifrån empirism, ramfaktorsteori samt ett didaktiskt 

perspektiv.  
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3. Metod 
Studien utgår från den empiriska vetenskapstraditionen med en induktiv logik då kunskapen 

kommer ifrån egna erfarenheter (Jansson, 2013). Studien vill visa hur, vad och varför 

ämnesintegrering genomförs och i vilken utsträckning. För att få en bredd i undersökningen 

kommer det genomföras en enkätundersökning där det finns möjlighet att svara med egna ord 

i kortfattade texter (Stúkat, 2011). 

3.1 Design 
Valet av enkätundersökning grundar sig på att ge studien statistisk representativitet och 

undersöka i vilken utsträckning lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar ämnesintegrerat med 

andra ämnen. För att få en god representativitet krävs då flertalet respondenter, vilket inte kan 

uppnås genom intervjuer inom tidsramen för undersökningen. Enkäten utformades på så vis 

att respondenterna på flera frågor kan svara fritt med egna ord om hur de arbetar 

ämnesintegrerat och inom vilka områden det i så fall sker (Trost, 2007). 

3.2 Urval 
Eftersom studien ska visa en generell bild av verkligheten har urvalets slumpats ut. 

Respondenter som efterfrågas är verksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa, på olika orter 

och städer i Västra götalandsregionen. Totalt ingår 18 respondenter i undersökningen. Det är 

sju män och elva kvinnor som deltar i undersökningen. Det är flera åldrar representerade i 

undersökningsgruppen, tre personer är 30 år eller yngre, åtta personer är 31-40 år, fem 

personer är 41-50 år, en person är 51-60 år och en person är 61 år eller äldre. Tolv personer är 

behöriga att undervisa på högstadiet och gymnasiet, sex personer är behöriga att undervisa 

förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet.  

3.3 Mätinstrument 
Enkäten (se Bilaga 3) som mätinstrument är utformad i ett nätbaserat program Survey & 

Report via Karlstads Universitets studentkonto. Det är ett program där enkäten skapats med 

egna frågor som sedan presenteras via nätet i form av en länk. Via denna länk kan sedan 

respondenterna svara på enkäten. Möjligheten finns även att skriva ut enkäten som PDF och 

dela ut till valda respondenter. Eftersom studien är besvarad via webb enkäten kan en rapport 

skapas direkt i verktyget Survey & Report. Det är ett mycket lättarbetat program som med 

enkla medel kan ta forskningen framåt.  
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I enkäten är det frågor som berör kön, ålder och utbildning. Frågorna används för att 

identifiera respondent gruppens representativitet. Finns det respondenter ifrån de båda könen, 

är olika åldrar representerade samt har respondenterna en utbildning som ligger till grund för 

deras yrke.  

Enkäten innehåller frågor som besvarar lärarnas syn på för och nackdelar med 

ämnesintegrerat arbete. Flera frågor berör hur det ämnesintegrerade arbetet förekommer samt 

i vilken utsträckning. I enkäten finns det flera ”kryssfrågor”, men det finns även möjlighet för 

respondenterna att svara fritt med egna ord på ett antal frågor. Detta för att få både kvantitet 

och kvalitet i undersökningens resultat. Frågorna är framtagna för att besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar.  

3.4 Genomförande 
Ett introduktionsmejl sändes ut till hundra rektorer. I introduktionsmejlet framgår att det tar 

respondenten cirka tio minuter att besvara enkäten. Rektorerna har sedan i sin tur fått avgöra 

om det är något deras anställda idrottslärare ska/kan/bör delta i. Det vill säga att ingen 

personlig kontakt med respondenterna har skett.  

Respondenterna hade fått information inför besvarandet av enkäten som innehöll en 

begreppsförklaring, detta för att alla ska ha samma utgångspunkt inför vad som menas med 

ämnesintegrerat respektive ämnesövergripandearbete. I och med denna förförståelse kommer 

studien utgå ifrån att alla respondenter tagit hänsyn till detta och svarat på enkäten därefter. 

3.5 Databearbetning 
Med hjälp av enkätverktyget Survey & Report kan vi bearbeta datainsamlingen i form av en 

rapport. En rapport sammanställer data från enkäten i diagram och tabeller. Med hjälp av 

dessa kan vi exempelvis utläsa hur många respondenter det finns av respektive kön, hur 

många respondenter som innehar lärarlegitimation. I tabeller sammanställs de kommentarer 

som respondenterna lämnat på öppna frågor för att underlätta databearbetning och tolkning av 

dessa ”fria ord”.  

Resultaten har tolkats utifrån den datan som framkommit i diagrammen och/eller tabellerna. 

Där resultatet visas numeriskt tolkas det i form av antal respondenter och i på vissa ställen i 

procent. Där resultatet redovisas i tabeller med skrift har datan sammanställs genom att utläsa 

likheter och olikheter.  
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3.6 Reliabilitet och validitet 
Studiens reliabilitet utgår från om det finns några slumpmässiga mätfel, om enkäten har några 

brister i form av att det saknas uppgifter att svara på (Stúkat, 2011). Ett problem som uppstått 

är att det finns fria ytor på enkäten där respondenterna kan svara fritt med egna ord, det är ett 

bra alternativ som valts ut för att få en mer målad bild av verkligheten, dock kan det klassas 

som negativt i databearbetningen då dessa fria ord ska tolkas och sammanställas för att sedan 

jämföras med varandra. Arbetet blir då mer tidskrävande men förhoppningsvis också mer 

tillförlitligt. Överlag är reliabiliteten för mätinstrumentet hög.  

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar ämnesintegrerat, i 

vilken omfattning sker det ämnesintegrerade arbetet samt att beskriva fördelar och nackdelar 

med ämnesintegrerat arbete. Validiteten för mätinstrumentet anses vara hög då de täcker det 

studien avser att mäta (Stúkat, 2011). Det går även att utläsa vilken form av utbildning 

respondenterna har, vilket kan vara en intressant aspekt vid jämförandet av omfattningen för 

det ämnesintegrerade arbetet. Dock är det en synvinkel som inte klart och tydligt finns med i 

syftet eller frågeställningarna för studien. Vid tolkningen av resultaten kan det tydas om det är 

en fördel/nackdel för det ämnesintegrerade arbetet om den undervisande läraren har 

utbildning eller inte.  

Representativiteten av mitt urval kan anses god. Då det finns representanter ifrån båda könen 

och en bred åldersfördelning. På grund av undersökningsgruppens utbildningsnivå där 100 % 

av respondenterna uppger sina högskolepoäng kan detta anses som en tillförlitlig 

undersökningsgrupp. Det som talar för att representativiteten av undersökningen är god 

istället för hög, är att det inte går att utläsa vart ifrån respondenterna kommer. Därför vet vi 

inte om det är en eller arton skolor representerade. Dock vet vi att det finns respondenter ifrån 

förskoleklass och upp till gymnasiet.  

3.7 Etiskt förhållningssätt 
Enkät besvaras anonymt, vilket betyder att respondenterna inte går att identifiera i texten. 

Eftersom ansvaret lades på respektive rektor att avgöra om deras idrottslärare skulle svara på 

enkäten, vet jag inte hur många respondenter som skulle finnas att tillgå på respektive 

rektorsområde. Det gör det tryggt för respondenten att svara sanningsenligt (Stúkat, 2011). 

Enligt vetenskapsrådets riktlinjer och direktiv för forskares etiska utgångspunkter, ska en 

respondents identitet avidentifieras i studier. Det får inte av studien gå att utläsa genom en så 

kallad kod nyckel, vem respondenten skulle kunna vara. Det ska inte gå att genom 
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uteslutningsmetod vara möjligt att ta reda på en identitet. Detta är något som krävs för att följa 

personuppgiftslagen (Vetenskapsrådet, 2015). 

Det finns även ett individskydd inom forskningen. Med hjälp av skyddet ska respondenterna i 

forskningen skyddas ifrån, kränkningar, psykisk- och/eller fysisk skada, samt insyn i deras 

privatliv. För att genomföra det finns därför främst fyra huvudkrav; informations-, samtycke-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015). 

Informations- och nyttjnadekravet uppfylls i denna undersökning genom informationsbrevet 

(se bilaga 2 & 3). Här förklaras hur resultaten kommer att användas i forskningssyfte. Det 

framkommer även att undersökningen är anonym och deltagandet i undersökningen är 

frivilligt, därigenom uppfylls även samtycke- och konfidentialitetskravet.   
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Figur 3. Respondent gruppens (n=18) 

åldersfördelning. 

 

Figur 2. Respondenternas (n=18) 

utbildningsnivå i form av högskolepoäng. 

 

4. Resultat 

4.1 Undersökningsgruppen 
Det är 18 respondenter som besvarat enkäten, alla respondenter arbetar aktivt med ämnet idrott och 

hälsa. Utav dessa undervisar 13 respondenter även i ett eller två ytterligare ämnen. På vilken 

utbildning de har svarade 17 av 18 respondenter. Det är 16 respondenter som svarade att de innehar 

lärarlegitimation, en respondent svarade att hen inte har lärarlegitimation samt en svarade att hen inte 

vet om hen har någon lärarlegitimation. Av ovanstående kan utläsas att undersökningsgruppen i 

mycket hög grad innehar en utbildning för yrket. Däremot svarar alla 18 respondenter på frågan om 

antal högskolepoäng. Vilket bör innebära att alla respondenter har någon form av högskoleutbildning. 

Hur fördelningen av respondenternas högskolepoäng ser ut kan utläsas ur figur 2. Där framgår att 39 

% innehar en utbildning som omfattar 180-240 poäng, och 39 % innehar en utbildning som omfattar 

241 poäng och uppåt.  

 

 

I figur 3 kan vi utläsa att respondentgruppen (n=18) representeras av spridda åldrar, det finns 

respondenter som är 30 år eller yngre (n=3) upp till 61 år eller äldre (n=1). Den största gruppen av 

respondenter är 31-40 år (n=8). Det finns också både män och kvinnor representerade med en 

fördelning på 39 % män och 61 % kvinnor.  

4.2 Hur arbetar idrottslärare ämnesintegrerat? 
Det var 11 av 18 respondenter som svarade på frågan: Om du arbetar ämnesintegrerat, hur 

arbetar du? En respondent har svarat mycket utförligt på frågan. 

Jag undervisar nyanlända elever i idrott och hälsa och försöker så mycket det går att integrera med 

svenskan. Detta sker dels naturligt på lektionerna där nya begrepp tas upp och förklaras samt att det 
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Tabell 1. Sammanställning på vilka ämnen respondenterna (n=8) arbetar 

ämnesintegrerat med. 

 

undervisande språket är svenska. Eleverna får också texter kopplade till idrott och hälsa som eleverna 

läser självständigt och med hjälp av lärare/assistent för att sedan diskutera med mig. På detta sätt får 

eleven material som den kan arbeta med i svenskundervisning samtidigt som den tar till sig 

undervisningen i idrott och hälsa.  

Resterande respondenter (n=10) svarade att samarbeten i form av integrering främst sker i 

huvudrubriker som kroppen, kost, och dans samt under temadagar. När integrerat arbete sker 

med rubriken kost integreras ämnet idrott och hälsa främst med hem och konsumentkunskap. 

En respondent har även hittat integrering med SO ämnen då de arbetar med kost från olika 

länder. Vid arbete med kroppen som rubrik sker samarbetet med olika ämnen, någon 

integrerar med svenskan då det i slutändan ska produceras en rapport. Andra integrerar då 

med biologi och naturvetenskapliga ämnen. I tabell 1 nedan kan vi se hur några respondenter 

har svarat på frågan: Med vilka andra ämnen arbetar du ämnesintegrerat? I figuren kan vi 

utläsa att ytterligare några ämnen integreras med idrott och hälsa än de som nämnts ovan, 

exempel som vi kan se är matematik och engelska.  

 

Med vilka andra ämnen arbetar du ämnesintegrerat? 

Svenska, eng, ekonomi. MA, fy 

svenskan naturkunskap 

No, Matematik, Engelska 

HKK och biologi. 

Inga 

Mina egna och svenska, NO och teknik. 

Hemkunskap 

So 

     

Flera av respondenterna beskriver att de använder sig av rapportskrivning för det 

ämnesintegrerade arbetet. Det beskrivs också att arbetet sker via temadagar med exempelvis 

friluftsliv och tobak som teman. Det är få av respondenterna som använder sig av någon form 

av praktisk examinering, då endast två av respondenterna svarar att det finns med en praktisk 

del av redovisningen. En av respondenterna skriver så här: ”Jag gör min del, musikläraren sin 

del. Musiklåten som eleverna gör, använder de sedan i mitt dansmoment”.  
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Figur 4. Vad anser respondenterna vara viktigt vid 

valet när de ska ingå i ett ämnesintegrerat arbete, 

kollegan eller ämnet. 

Figur 5. Arbetar respondenterna (n=18) 

ämnesintegrerat eller inte.  

I figur 4 kan vi se hur respondenterna har svarat på frågan: Vad är viktigast när du planerar ett 

ämnesintegrerat arbete, kollegan eller ämnet. Enligt resultatet av studien menar 56 % av 

respondenterna att det är lika viktigt med vilken kollega det ämnesintegrerade arbetet ska ske som 

vilket ämne de väljer att arbeta med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 I vilken omfattning sker det ämnesintegrerade arbetet? 
Det är hela 89 % av respondenterna (n=18) som svarat att de arbetat ämnesintegrerat och 

endast 11 % som svarar att de inte har arbetat ämnesintegrerat. Detta framgår av 

cirkeldiagrammet i figur 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabell 2. Vad respondenterna (n=18) anser att deras ledningar har för syn på 

ämnesintegrerat arbete.  

I tabell 2 visas hur respondenterna anser att ledningen ser på ämnesintegrerat arbete på 

respondenternas (n=18) respektive arbetsplatser. Ur tabellen är det märkbart att endast 24 % 

anser att deras ledning ser på ämnesintegrerat arbete som mycket viktigt. Vi ser också att 35 

% anser att ledningen inte ser på ämnesintegrerade arbete som viktigt men heller inte oviktigt.  

 

 

 

En av respondenterna försvarar ledningens syn på det ämnesintegrerade arbetet på följande 

sätt: ”Nybyggd skola som är en sammanslagning av 2 skolor med mycket nya saker som tar 

tid att få att fungera så ledningen har tankarna på annat än just detta, tyvärr”.  

I enkäten svarade respondenterna (n=18) på frågan hur ofta det ämnesintegrerade arbetet sker 

per läsår. Hur de svarat redovisas i ett stapeldiagram nedan (se figur 6). Majoriteten svarar att 

de ämnesintegrerade arbetet sker allt ifrån en gång- upp till fem gånger per läsår. Dessa är 

uppdelade på tre kategorier: 1 gång, 2-3 gånger - och 4-5 gånger.  Dock är skillnaden mellan 

dessa knappt märkbar då 22 % arbetar ämnesintegrerat en gång per läsår, ytterligare 22 % 

arbetar ämnesintegrerat 4-5 gånger per läsår. Den största kategorin är 28 % som arbetar 

ämnesintegrerat 2-3 gånger per läsår.  

 

 

 

 

 

Hur ser ledning på din skola på ämnesintegrerat arbete? Antal svar 

Inte alls viktigt 0% 

Varken eller 35% 

Viktigt 41% 

Mycket viktigt 24% 

Summa 100% 
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Figur 6. Tillfällena respondenterna (n=18) arbetar 

ämnesövergripande, fördelat på antal tillfällen per 

läsår.  

Figur 7. Med en bakgrundsvariabel: finns utsatt tid för 

planering av ämnesintegrerade arbeten? Redovisas om 

respondenterna (n=18) arbetar ämnesövergripande ändå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna (n=18) svarade även på om det finns utsatt tid för planering av 

ämnesintegrerade arbeten på deras arbetsplatser. Anmärkningsvärt är att 50 % av 

respondenterna (n=18) svarar nej på frågan, det finns alltså inte utsatt tid för detta. När det i 

figur 7 lades in som bakgrundsvariabel i diagrammet med de som arbetat ämnesintegrerat 

kontra de som inte arbetat ämnesintegrerat, framgår att alla de som uppger att tid till planering 

saknas för ämnesintegrerat arbete ändå använder sig av arbetssättet.  
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Tabell 3. Ser respondenterna (n=18) några 

hinder med ämnesövergripande arbete.  

4.4 Vilka hinder finns för ämnesintegrerat arbete? 
Respondenterna (n=18) fick svara på frågan om de ser några hinder med ämnesintegrerat 

arbete, de hade svarsalternativen ja, nej eller vet inte. I tabell 3 redovisar hur respondenterna 

(n=18) har svarat. Resultatet visar att 56 % av respondenterna (n=18) svarar att de ser hinder 

med ämnesintegrerat arbete, 38 % ser inga hinder och 6 % vet inte om det finns några hinder 

med ämnesintegrerat arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är åtta respondenter som kommenterat vilka hinder de ser med ämnesintegrerat arbete. 

Utav dessa åtta har sex nämnt brist på tid som ett hinder för det ämnesintegrerade arbetet, 

andra hinder som omnämns är också ”svårt att hitta bra projekt” samt att det ”kan bli splittrat 

och svårt för eleverna att få ihop det på slutet”.  

Fler respondenter (n=13) valde att svara på frågan vilka nackdelar de ser med det 

ämnesintegrerade arbetet, det var 13 stycken som kommenterade frågan. Precis som på frågan 

om vilka hinder som finns med ämnesintegrerat arbete är det tidsbrist som tas upp av de allra 

flesta respondenterna (n=13). Andra aspekter som tas upp är att föräldrar till elever kan ha 

svårt att se samband eller en vinning med att integrera med flera ämnen. En annan respondent 

beskriver sina åsikter om nackdelar med ämnesövergripande arbete på följande sätt:  

”För att arbeta ämnesintegrerat behövs tid för att samplanera. Detta ställer krav på schemaläggare för att 

fungera. Det är också viktigt att kommunikationen fungerar mellan berörda lärare för att det ska fungera 

friktionsfritt. Är en av kollegorna väldigt mån om sin del av samarbetet är det lätt att den andra får stå 

tillbaka för mycket”.  

 

Ser du några hinder med 

ämnesintegrerat arbete? 

Antal 

svar 

  Ja 56% 

Nej 38% 

Vet ej 6% 

  
Summa 100% 
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4.5 Vilka fördelar finns med ämnesintegrerat arbete? 
Respondenterna (n=18) fick svara på frågan om de ser några fördelar med ämnesintegrerat 

arbete. Flera av respondenterna beskriver att det hjälper eleverna att se samband mellan olika 

ämnen. De beskriver också hur ett arbetsområde presenteras av olika lärare och på så vis blir 

eleverna introducerade i arbetet på olika sätt och på så vis menas att flera elever nås under 

arbetets gång. Detta beskrivs som att eleverna får en röd tråd genom arbetet som fokuserar på 

flera ämnen, detta medför att eleverna kan se vitsen med att utföra olika uppgifter. Ett 

exempel kan vara hur idrottsläraren integrerat med musiken i ett ämnesövergripande arbete 

där idrottsläraren beskriver fördelen på följande sätt:  

”En tydligare röd tråd mellan ämnena. Kan vara mer motiverande för eleverna att de har användning av 

låten i detta fall, även i idrottsämnet. Nu bedöms dessa delar av respektive lärare men om man arbetar 

med andra områden kan det vara tidsbesparande vad gäller planering och bedömning”.  

En respondent nämner också att hen med hjälp av ämnesintegrerade arbeten får insikt i andra 

ämnen, och att lärarna med hjälp av inspiration från varandra kan komma fram till nya idéer 

för ämnesintegrerade arbeten.  

En annan respondent förklarar på följande sätt hens syn på fördelar med ämnesintegrerat 

arbete: 

”Som svensklärare ser jag stora möjligheter med ämnesintegrerat arbete. Framförallt är det möjlighet att 

få autentiska skrivsituationer. Som exempel kanske du har en elev som brinner för en idrott men som 

tycker svenskan är besvärlig. Genom att denna elev för möjlighet att skriva om sin idrott kan denna lust 

övervinna motståndet för svenskan”.  

Till skolan kommer elever med utländskbakgrund som saknar det svenska språket både helt 

och delvis. En respondent tar upp vikten av ämnesintegrerat arbete kring dessa elever och hur 

viktigt det är att alla kollegor kring dessa elever samverkar för elevernas språkutveckling. Hen 

beskriver sin syn på följande sätt: 

”Idag har vi många elever med utländsk bakgrund och det ör viktigt för alla lärare på skolan att ta ansvar 

för elevernas språkutveckling. Alla ämnen behöver jobba språkutvecklande för att eleverna ska uppfylla 

målen och då är samarbete mellan svenska 2 läraren och övriga kollegor mycket viktigt”.  

Sammanfattningsvis ser vi att respondenterna (n=18) till största delen sätter eleven i centrum 

kring dessa arbeten. Lärarna i denna undersökning menar att ämnesintegrerat arbete motiverar 

eleverna i flera ämnen. Eleverna ges möjlighet att se en röd tråd och en helhetsbild mellan de 

olika ämnena som integreras med varandra.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Valet av enkät som undersökningsmetod anses vara rätt val, och jag anser att svaren varit 

relevanta och tydliga, tack vare att respondenterna har haft möjlighet att svar fritt i löpande 

text och använda sig av egna ord.  

Reliabiliteten för studien är på vissa frågor är hög. Det är främst på frågor där respondenterna 

fått svara med egna ord. Med hjälp av deras svar kan den numeriska datan förtydligas i deras 

ord och beskrivning.  

Dock var insamlandet av enkätsvar ett problem, vilket uppmärksammades redan innan 

skrivandet. Ett misslyckade var att inte få ut enkäten i god tid innan respondentgruppen skulle 

började ledigheten kring jul. Det var endast ett mycket litet antal som svarat på enkäten före 

julledigheten, några ytterligare svarade i mellandagarna. Min förhoppning var att det skulle 

komma in svar när arbetsdagarna för lärare startade upp igen. Tyvärr inkom inte några mer 

svar och respondentgruppen blev då väldigt liten. Detta något att ta i beaktande för fortsatta 

undersökningar. 

Generaliserbarheten kan på vissa frågor anses svag, det är främst på frågor som mäts i procent 

då respondentgruppen är liten kan dessa siffror klassas som missvisande.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur arbetar idrottslärare ämnesintegrerat och vilka fördelar ser de med 

ämnesintegrerad undervisning? 

Precis som Halvarsson och Emanuelsson (2014) beskriver i sin artikel visar resultatet av 

studien att de som arbetar ämnesintegrerat ser en vinning i elevernas lärande i och med det 

ämnesintegrerade arbetet. Resultatet visar att lärare i ämnet idrott och hälsa upplever att 

eleverna får en helhetsbild av hur olika ämnen kan vävas samman, på så vis hjälps eleverna 

till att se en röd tråd i deras utbildning. Precis detta utrycker läroplanen Lgr 11 i sina riktlinjer, 

läraren ska se till att eleven ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande för att uppleva 

sammanhang i undervisningen. Även definieringen av ordet integration som 

nationalencyklopedin använder stämmer överrens med studiens resultat, definieringen lyder 

en process som leder till att skilda enheter förenas. På så vis kan vi konstatera att den 

ämnesintegreringen som respondenterna i undersökningen använder sig av når sitt syfte.  
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Elsa Köhlers sätt att arbeta i skolan lever på sätt och vis kvar i temaarbeten, främst kring 

tobak. Meningen enligt Köhler med ett temaarbete är att temat ska innefatta flera olika ämnen 

(Doverborg, 1988). Enligt resultatet kan vi se att temaarbete kring tobak enligt respondenterna 

räknas till ämnesintegrerat arbete. Är det kanske så att skillnaden mellan ämnesintegrerat 

arbete och ämnesövergripande arbete är så hårfin att det är svårt för respondenterna att skilja 

på dessa? 

Resultatet av studien visar att respondenterna har funderat kring de didaktiska frågorna vid 

planeringen av det ämnesintegrerade arbetet. Ett exempel på detta är läraren som integrerar 

idrott och hälsa med svenska. Hen beskriver att med hjälp av integreringen av ämnena kan 

eleverna bli mer autentiska i sitt arbete med svenskan, om de får möjlighet att se samband 

mellan språket (svenskan) och idrotten.  

Integreringen som beskrivs ovan utgår ifrån vad eleven behöver lära sig. Hen behöver träna på 

idrottstermer och det svenska språket. Detta svara på de didaktiska frågorna ”vem” och ”vad”, 

undervisningen når då sitt syfte i att träna språket och förklarar att innehållet är idrottstermer. 

Metoden som svarar för den didaktiska frågan ”hur” är tydlig då lärarna arbetar för att nå ett 

gemensamt mål, idrottsläraren undervisar så eleven får möjlighet att utveckla idrottstermerna i 

praktiken och svenska läraren arbetar teoretiskt för att utveckla språkkunnigheten hos hen. 

Detta kan vävas in i den didaktiska triangeln och även den didaktiska pyramiden som 

skolverket (2015) använder sig av i sin förklaring av didaktik. 

Vi kan även se ett samband med Samuelssons (2015) studie som kom fram till att flera lärare i 

ämnet idrott och hälsa arbetar ämnesintegrerat med de naturvetenskapliga ämnena. Även i 

resultatet för denna studie framkommer rubriker som kroppen och kost för ämnesintegrerat 

arbete, där respondenterna nämner att de integrerar med hem- och konsumentkunskap samt 

olika naturvetenskapliga ämnen som biologi. 

Studien visar att idrott och hälsa även integreras med andra ämnen än hem- och 

konsumentkunskap, naturkunskap samt svenska. Andra ämnen som integreras med idrott och 

hälsa är samhällsorienterade ämnen, ekonomi, musik, matematik, fysik, teknik och engelska. 

Redovisningar och examinationer av det ämnesintegrerade arbetet visade sig till största delen 

ske skriftligt i form av bland annat rapporter. 

5.2.2 Vilka hinder finns med ämnesintegrerade arbetet? 

Resultaten visar att det finns vissa hinder med ämnesintegrerat arbete. Precis som tidigare 

studier också visar är tiden ett stort hinder (Trolin, 2013; Runström, 2006). Det nämns också 
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att arbetet kan bli splittrat för eleverna, vilket talar emot vad Drake och Reid (2010) 

förespråkar med att ämnesintegrerat arbete ska ha positiva effekter på inlärningen hos 

eleverna.  

Det omnämns också i resultatet att ämnesintegrerade arbeten kan vara svåra att kommunicera 

med föräldrar, föräldrar har svårt att se sambanden och vikten av att integrera olika ämnen. I 

läroplanen står också att läraren ska ”samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra 

skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete (Lgr 11)”. 

Det nämns också att kommunikationen mellan berörda ämnen som ska integrera med 

varandra i ett ämnesövergripande arbete är viktig. Detta kan i hög gard tas med i beaktningen 

när man ser till den didaktiska pyramiden i figur 1. Socialiseringen är en del av den didaktiska 

pyramiden, detta ryms inom rubriken skola i pyramiden. För att nå en stabil grund för god 

inlärning krävs att lärarna kan samverka med varandra och att gruppdynamiken är god. 

(Skolverket, 2015). Inför ett ämnesintegrerat arbete krävs det mycket planering. Vad ska läras 

och med vilket syfte? Hur ska arbetet genomföras och varför. En bra grund är att gemensamt 

framställa en pedagogisk planering för arbetsområdet. Det gör det tydligt för eleverna och 

minskar risken för missförstånd (Skolverket, 2015).  

5.2.3 I vilken omfattning sker det ämnesintegrerade arbetet? 

Studien visar att 89 % av lärarna har arbetat ämnesintegrerat. Detta kan ses som positivt för 

ämnet idrott och hälsa då detta är något som förespråkas av Lgr 11, dock står det ingenstans 

om hur arbetet ska organiseras eller vilka ämnen som ska erbjuda denna typ av undervisning.  

Resultatet visar också att en stor del av ledningsgrupperna inte lägger så stor vikt på det 

ämnesintegrerade arbetet då det varken verkar viktigt eller oviktigt för dem med denna typ av 

arbeten, enligt lärarna som deltagit i studien. Detta är något anmärkningsvärt då det är deras 

uppgift och ansvar, främst rektorns, att se till att eleverna ges möjlighet till ett ämnesintegrerat 

arbete (Lgr 11). 

Det framkommer av resultatet att en stor del arbetar ämnesintegrerat mer än en gång per läsår, 

sammantaget är det hela 61 % som uppger sig arbeta ämnesintegrerat 2-6 gånger per läsår. 

Ämnesintegrerat arbete ska enligt tidigare forskning vara positivt för inlärningsprocessen hos 

eleverna (Drake och Reid, 2010).  
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Anmärkningsvärt i resultatet är att hela 50 % anger att det inte finns någon utsatt tid för 

samplanering av ämnesintegrerade arbeten på deras arbetsplatser. Ändå uppger alla av dessa 

respondenter att de arbetat ämnesintegrerat. 

5.3 Diskussion av teoretiska utgångspunkter 
Empirism är en vetenskapsteori som grundar sig på erfarenheter. Vilket denna studie också 

gör, den utgår ifrån respondenternas egna erfarenheter kring det ämnesintegrerade arbetet. 

Eftersom respondenterna genom enkäten fått möjlighet att svara med egna ord, styreker detta 

undersökningens empiriska utgångspunkter genom att i resultatet tydligt påvisa 

respondenternas egna erfarenheter i form av citat.  

Ramfaktorsteorin (Broady, 1999) blir i undersökningen väldigt tydlig då en ständig 

återkoppling sker till läroplanen. Det framgår av resultatet att lärarna i denna studie tydligt 

följer läroplanens riktlinjer om ämnesintegrerat arbete. Trots att resultatet visar att 

respondenterna inte anser att ledningen på deras respektive arbetsplatser varken ser de 

ämnesintegrerade arbetet som viktigt eller oviktigt. Vilket känns olustigt då det är rektorernas 

ansvar enligt skolverket (Lgr 11) att se till att eleverna ges möjlighet till ämnesövergripande 

arbeten. Det framkommer inte i Lgr 11 hur detta ska ske eller vilka ämnen som ska integreras. 

Ändå uppger 89 % av lärarna i studien att de någon gång har arbetat ämnesintegrerat.  

5.4 Vidare forskning 
Intressanta forskningsområden i framtiden för att utveckla studier inom ämnesintegrerade 

arbeten skulle kunna vara att exempelvis se till hur eleverna upplever ämnesintegrerat och 

ämnesövergripande arbeten. Om eleverna upplever det som forskningen visar, att 

ämnesintegrerat arbete främjar inlärningen. I en amerikansk studie där lärare utvärderar sitt 

ämnesintegrerade arbete framkommer just detta som omnämns i Lgr 11 att ämnesintegrerat 

arbete ska ge eleverna en ökad förståelse (Brand & Triplett, 2012). 

En annan aspekt skulle kunna vara att belysa frågan om hur skolledningar ser på det 

ämnesintegrerade arbetet. Om de anser det vara viktigt och hur de i så fall ger deras 

lärare/pedagoger möjlighet att hitta tid för samplanering av ämnesintegrerade arbeten eller 

projekt.  
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Bilaga 1 
Mejl som skickats ut till Rektorer för vidarebefordring till verksamma lärare i Idrott & Hälsa. 

 

Hejsan! 

  

Mitt namn är Emma. Jag ska nu skriva en C-uppsats där mitt ämne handlar om 

ämnesintegrering i skolan, riktat till lärare i ämnet Idrott och Hälsa. 

  

Jag skulle därför vara väldigt tacksam om ni kunde vidarebefordra länken till lärare som 

undervisar i ämnet Idrott och Hälsa på er skola.  

  

Det tar ca 10 minuter att besvara den. 

  

Med er hjälp kan vi nu tillsammans vidga forskningen inom skolan för att nå en ännu bättre 

utbildning för våra barn och ungdomar! 

  

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

  

Emma Moberg 

Idrottslärarutbildningen 

vid Karlstads Universitet 

  

  

https://sunet.artologik.net/kau/Survey/6966 

 

  

https://sunet.artologik.net/kau/Survey/6966
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Bilaga 2 
Introduktions text som läses inför besvarande av enkäten – Ämnesintegrerat arbete 

 

Tack på förhand för att ni tar er tid till att svara på enkäten!  

Inför besvarandet finns några riktlinjer och begreppsförklaringar att ta hänsyn till.  

Enkäten besvaras helt anonymt och det är frivilligt att delta i undersökningen. Resultaten 

kommer endast att användas i forskningssyfte för denna undersökning.  

Begreppsdefinitioner 

Ämnesövergripande undervisning kan jämföras med det som forskarna vill kalla 

tvärvetenskap. Det är ett sätt för lärare och elever att samverka i undervisningen mellan olika 

ämnen men exempelvis inom samma arbetsområde.  

Exempel på ett ämnesövergripande arbete kan vara att flera ämnen gemensamt arbetar 

med ett tema område inom exempelvis tobak, och droger. 

Ämnesintegrering har funnits med i läroplaner en längre tid, trots finns ingen gemensam 

definition av ordet enligt artikeln Vad innebär ämnesintegrering? (lararnasnyheter.se). 

Nationalencyklopedin menar att ordet integration betyder en process som leder till att skilda 

enheter förenas (Nationalencyklopedin, 2015).  

Exempel på ett ämnesintegrerat arbete kan vara att två eller flera ämnen har ett 

gemensamt projekt som stimulerar olika eller gemensamma mål i respektive kursplan.   

 

Tack än en gång! 

Med vänliga hälsningar 

/Emma Moberg 
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Bilaga 3 
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