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Sammanfattning  

Bakgrund Undervisningen i skolan möjliggörs bland annat av de ramfaktorer som finns. Här 
lyfts speciellt ämnets tilldelade timmar i timplanen, läroplanens centrala innehåll och 
kunskapskrav samt dess övergripande fostringssträvan att få kommande generationer att 
anamma hållbar utveckling. Hem- och konsumentkunskapslärarnas situation är svår då 
kursplanens ambition överskrider dess tilldelade timmar. En möjlig lösning på problemet 
skulle kunna vara att ämnesintegrera undervisning.  

Syfte Undersökningens syfte var att studera hem- och konsumentlärares erfarenhet av och 
syn på ämnesintegrerad undervisning och hållbar utveckling.  

Metod Studien var en kvantitativ undersökning i form av en elektronisk enkät som skickades 
ut till alla yrkesaktiva HKK-lärare i Sverige, höstterminen 2016.  

Resultat Enkäten besvarades av 5 % av Sveriges HKK-lärare och visade att de allra flesta (91 
%) av deltagarna hade prövat att ämnesintegrera och att samarbetsparterna fanns bland alla 
andra skolans ämnen. Fördelarna med ämnesintegrering ansågs överväga nackdelarna. 
Arbetssättet hindrades allra mest av brist på tid, främst planeringstid. Studien visade också att 
HKK-lärarna ansåg att ämnesintegrering ökade tidseffektiviteten med ökad måluppfyllelse och 
arbetsglädje som resultat. Det framkom också att lärarna behövde öka sina kunskaper i hållbar 
utveckling. 

Slutsats Skolledningen skulle kunna bidra till ökad ämnesintegrering genom att påverka 
lokala ramfaktorer och då främst genom att få till schematekniskt gynnsamma lösningar samt 
att tillgodose fortbildningsbehoven. Detta skulle kunna förbättra HKK-lärarnas arbetsbörda, 
öka professionalismen och höja ämnets status. 

Ämnesord: ämnesintegrerad undervisning, hållbar utveckling, enkätstudie, ramfaktorer, ökad 
måluppfyllelse och arbetsglädje. 



 
 

 
  

 

Abstract 
Background The teaching at School is, among other things, dependent on frame factors. This 
study is specifically looking at the allocated teaching hours, the subject content and the 
indicators for grading that the curriculum dictates as well as the overall aim of the Swedish 
school system to generate future generations of sustainability minded citizens. The Home and 
Consumer Studies (HCS) teachers’ situation is difficult with an overambitious curriculum 
compared to its allocated hours. One possible solution to that problem could be an integrated 
curriculum.  

Objective The aim for this study was to study the Swedish HCS teachers’ experience of and 
attitudes towards integrated curriculum and sustainable development.  

Method The study had a quantitative approach and a digital questionnaire was sent out to all 
active HCS teacher in Sweden, at the beginning of the autumn term of 2016. 

Results The questionnaire was answered by 5 % of the Swedish HCS teachers and showed 
that a large majority (91 %) of the teachers had experienced integrated curriculum and that 
teamwork including all other school subjects had been done. The advantages of integrated 
curriculum outweighed the disadvantages. Lack of time, mainly lack of allocated planning 
time, was the greatest hindrance to integrated curriculum. The study showed that the HCS 
teachers saw that integrated curriculum has the potential to contribute to improved time 
efficiency with increased goal completion and job satisfaction as a result. The study also 
showed that the teachers need to improve their knowledge of sustainability. 

Conclusion The head of schools could contribute to increased integrated curriculum 
activities by influencing the local frame factors, for most by enforcing satisfactory timetable 
solutions that ensures the possibilities of cooperation and ensuring adequate in-service 
programs for educators. This could contribute to better work situation for the teachers, 
increased professionalism and improved status of the subject. 

Keywords: Integrated curriculum, sustainable development, quantitative study, frame 
factors, increased goal completion and job satisfaction. 
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1 Inledning 
Obviously, the highest type of efficiency is that which can utilize existing material to the best 
advantage.                                                                                                                 Nehru 

Erfarenhetsmässigt vet jag att tiden för hem- och konsumentkunskap, (HKK), är snålt tilltagen 
och jag har tänkt mycket på hur lektionstiden skulle kunna effektiviseras. Hållbar utveckling 
är ledordet i skolans verksamhet (Skolverket, 2015a) och genomsyrar HKK:s alla delar. Hållbar 
utveckling är, enligt min mening, ett otroligt brett och djuplodande perspektiv som kräver en 
god förståelse av både de naturorienterande- (No) och samhällsorienterandeämnena (So) hos 
både lärare och elever. Det borde därför finnas möjligheter att ämnesintegrera med andra 
skolämnen för en tidseffektiv lösning. 

2 Syfte 
Syftet med undersökningen var att studera HKK-lärares erfarenhet av och syn på 
ämnesintegrerad undervisning och hållbar utveckling. 

2.1 Frågeställningar 
 I vilka moment och med vilka andra skolämnen förekommer ämnesintegrering? 

 Vilka för- och nackdelar upplever HKK-lärare med ämnesintegrerad undervisning?  

 Finns det något samband mellan den ämnesintegrerade undervisningen och HKK-
lärarens kunskap om hållbar utveckling. 

3 Bakgrund 
På regeringens uppdrag föreslog kommittén för utbildning att skolans läroplaner behövde 
revideras för att lyfta hållbar utveckling (SOU 2004:104). Begreppet hållbar utveckling 
introducerades med Brundtland-rapporten 1987 och definierades som ”en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (World Commission on Environment and Development, (WCED), 
1987). Definitionen tyder på en global och långsiktig planering för användandet av världens 
resurser (Nationalencyklopedin, 2016). Hållbar utveckling har fått ett stort politiskt 
genomslag, men har på intet sätt tolkats entydigt. Även om många ser det som att det är 
ekosystemets begränsningar som ska styra vad som på långsikt kan anses hållbart så finns det 
andra som menar att det är viktigare att vi har en tillväxtekonomi och att alla människor får 
västerländska levnadsvillkor (ibid).  

3.1 Resurshushållning och hållbar utveckling 
Med införandet av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
(Lgr11), fick skolan hållbar utveckling som helhetsperspektiv (Skolverket, 2015a). Begreppet 
resurshushållning i tidigare läroplaner byttes ut mot hållbar utveckling (Skolverket, 2011a). 
Med resurshushållning avsågs ”hushållning med såväl mänskliga som ekonomiska och andra 
materiella resurser och naturresurser, både lokalt och globalt. Förståelsen av samspelet 
mellan hushåll, samhälle och natur utgör grunden för elevens aktiva deltagande i formandet 
av en medveten livsstil och ett hållbart samhälle” (Skolverket, 2002, s 19). Resurshushållning 
är hushållning av knappa resurser, vilket är en definition av ekonomi (Oxford Dictionnaires, 
2016) Skolverket skriver att ”hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och 
solidaritet mellan generationer, mellan kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder” 
(Skolverket, 2016b) och att undervisningen ska förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i 
samhället där de förstår konsekvenserna av sina val och tar ett eget ansvar för dessa.  

3.2 Hållbar utveckling i HKK 
Hållbar utveckling delas upp i tre olika dimensioner - ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet som får perspektiven miljö, ekonomi och hälsa i HKK-undervisningen (Skolverket, 
2015a). Lgr11 medförde ett vidgat perspektiv på resursfrågorna i HKK och ökade krav på att 
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eleverna skulle kunna använda fakta för att föra resonemang om och motivera sina val, 
oberoende av betygsnivå (Skolverket, 2011a).  

HKK är skolans minsta ämne med bara 118 timmar (Skolverket, 2016a). Timfördelningen har 
succesivt minskat från 150 timmar 1962 till 118 timmar 1994 (Hjälmeskog et al, 2006). I 1994 
års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, (Lpo 94), så upplevdes målformuleringen i 
HKK som allt för övergripande samt innehållet och målen för ämnet var alltför omfattande i 
relation till avsatt tid (SOU 2007:28). HKK hade då mycket mindre tid per mål jämfört med 
andra ämnen, vilket kunde tolkas som att ambitionen för ämnet inte var proportionell till 
antalet timmar (ibid). Rapporten bidrog till att Lgr11 blev tydligare och innehållet i HKK 
konkretiserade så att det bättre skulle passa tidsallokeringen (Skolverket, 2011a). Svenska 
forskare i HKK ansåg dock att trots förändringarna så var tiden fortfarande inte anpassad efter 
målen och ämnets komplexitet (Lindblom et al, 2015). I en studie om hur svenska HKK-lärare 
arbetade föreslog forskarna att samarbete över ämnesgränserna skulle kunna vara ett sätt att 
utnyttja tiden bättre och därmed ge eleverna möjlighet att nå målen i läroplanen (Lindblom, 
Erixon Arreman & Hörnell, 2013).  

3.3 Hållbar utveckling och ämnesövergripande samarbete 
Skolverket (2011a) skriver uttryckligen att undervisningen om hållbar utveckling ska präglas 
av demokratiska arbetssätt, kritiskt förhållningssätt, varierande arbetssätt samt 
ämnesövergripande samarbete. ”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom 
givna ramar, ett särskilt ansvar för att” … ”i undervisningen i olika ämnen integrera 
ämnesövergripande kunskapsområden” (Skolverket, 2010, s 18). Dessutom ska varje lärare 
”organisera och genomföra arbetet så att eleven”…”får möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande”. (Skolverket, 2010, s 14). Kommentarmaterialet till kursplanen i HKK 
ger ingen vägledning om ämnesövergripande undervisning (Skolverket, 2011a) medan 
diskussionsunderlaget till kursplanen visar hur ämnesövergripandeplaneringen ska 
kompletteras med andra ämnes kursplaner och kunskapskrav (Skolverket, 2011b). Skolverkets 
hemsida ger ett autentiskt exempel på ämnesövergripande samarbete mellan en SO-lärare och 
en HKK-lärare i syfte att utveckla skolans arbete. HKK-läraren vittnade om att det var 
tidsmässigt nödvändigt att samarbeta för att eleverna skulle få en bredd och ett djup i deras 
kunskap om hållbar utveckling (Skolverket, 2014a).  

3.4 Definition av samarbete över ämnesgränserna 
Det finns ingen enhetlig definition av samarbete över ämnesgränserna och det har pågått en 
internationell diskussion i över 100 år för att beskriva fenomenet (Burns & Drake, 2004). 
Ämnesövergripande undervisning i Lgr11 menas ett samarbete mellan olika skolämnen. I 
gymnasiesärskolan uppmanas lärare att arbeta ämnesintegrerat (Skolverket, 2015b), vilket jag 
uppfattar som att ett skolämne konkretiseras i ett annat. Det finns förslag på hur 
naturkunskapsämnet kan förklara olika fenomen under matlagning i HKK (ibid). På 
gymnasieskolans yrkesförberedande linjer kallas det för ”infärgning” när karaktärsämnen 
integreras med kärnämnena, de förstnämnda bidrar med innehållet i de sistnämnda 
(Skolverket, 2008). Ytterligare ett begrepp med liknande betydelse, ”ämnesöverskridande” 
(Merkel, 2013) handlar om längre projektarbeten i samarbete med olika skolämnen på 
gymnasiet. Hattie (2009) skrev om ”integrated curriculum”, vilket Håkansson (2011) översatte 
till ämnesintegrering med definitionen ”två eller flera ämnen undervisas parallellt” 
(Håkansson, 2011, s.35) och tillägget att undervisningen ska vara tematisk och att det är 
processfärdigheter som övas (ibid).  

3.5 Tidigare forskning om ämnesintegrering 
Två amerikanska utbildningsforskare, Burns & Drake (2004), utgick ifrån sina egna 
erfarenheter av ämnesintegrering och delade på 90-talet upp ”integrated curriculum” i tre 
dimensioner för att få mer struktur i begreppet; ”multidisciplinary, ”interdisciplinary” samt 
”transdisciplinary”. ”Multidisciplinary”(många ämnen) innebär att flera olika ämnens 
kunskapskrav/mål kan organiseras in under ett tema. Ämnena täcker upp olika delar av temat 
och det behöver inte överlappa vilket gör att samarbetet inte behöver vara så starkt mellan 
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lärarna då fokus ligger på det egna ämnet. Den andra dimensionen är ”interdisciplinary” 
(mellan ämnen) där samarbetet sker då det finns gemensamma förmågor eller begrepp som 
krävs i de ingående ämnena. Det kan vara förmågan att skriva rapporter, tänka logiskt, arbeta 
metodiskt och mycket annat. Den sista dimensionen är ”transdisciplinary” (över ämnen) där 
eleverna lär sig för livet genom att ämneskunskaperna används i verkliga situationer. 
Inlärningen sker genom projektarbete och det är elevernas intressen som styr vad som ingår 
(ibid).  

Det finns både positiva och negativa effekter av samarbete över ämnesgränserna. Fallstudier 
visar oftast att ”integrated curiculum” är positivt då eleverna presterade bättre, blev mer 
engagerade och lärde sig mer (Drake, 2000). Hattie (2009) såg att arbetssättet gav en 
medelgod effekt på elevernas inlärning. Andra aspekter kan också påverkas såsom att skol- och 
klassrumsklimatet blir bättre och föräldrakontakten ökar (Flowers, Mertens & Mulhall, 1999). 
I andra studier upplevde lärarna arbetssättet stimulerande (Persson, 2011) och arbetsglädjen 
ökade (Flowers, Mertens & Mulhall, 1999). I en svensk studie om ämnesintegrerad 
undervisningen i No på högstadiet fokuserade eleverna mer på att värdera och analysera fakta 
och begrepp än i den vanliga undervisningen (Persson, 2011). Eleverna såg positivt på att deras 
kunskaper knöts till vardagen, men killarna oroades över att de teoretiska kunskaperna fick ge 
vika, vilket gjorde dem mindre positiva till ämnesintegrering (ibid). Forskning visade att det 
fanns andra negativa effekter av ämnesintegrering med minskat ämnesrelaterat språk och 
långsammare undervisningstakt när svenska elever på gymnasiet mestadels undervisades på 
engelska (Falk, 2008). Andra studier såg att lärarna kunde uppleva ämnesintegrering som 
kravfullt och svårt (Hargreaves & Moore, 2000). 

3.6 Tidigare forskning om ämnesintegrering i HKK 
Det har inte forskats speciellt mycket inom HKK och ännu mindre om ämnesintegrering inom 
ämnet. I en slovensk kvantitativ studie med 88 flerämneslärare, i låg- och mellanstadiet, var 
syftet att ta reda på hur No- ämnena, inklusive matematik, integrerades i HKK-undervisningen 
och vilka hinder som fanns (Torkar & Koch, 2012). Alla lärarna undervisade i HKK och de allra 
flest undervisade även i ett naturvetenskapligt ämne. Många av HKK-lärarna arbetade 
ämnesintegrerade och då främst med skolämnena hälsa och biologi. Torkar & Koch (2012) 
fann att samarbetet var starkt knutet till vilka ämnen lärarna teoretiskt och praktiskt haft 
kontakt med under utbildningstiden. Lärarna hindrades av brist på kunskap om de 
naturvetenskapliga läroplanerna och kunskap i naturvetenskap, något som Torkar & Kosh 
(2012) såg som problematiskt och rekommenderade förändringar i utbildningen. Ämnets 
tidsbegränsning ansågs också vara ett stort hinder samt att vissa av lärarna saknade utbildning 
i HKK (ibid). Lärarna med längst lärarerfarenhet hade lättast att introducera naturvetenskap 
i sin undervisning och enligt forskarna vore ett mentorssystem att föredra (ibid). Torkar & 
Kosh (2012) efterfrågade en idébank för ämnesintegrerad undervisning där HKK-lärarna 
kunde få hjälp med utbildningsmaterial och färdiga förslag på ämnesintegrerad undervisning. 

Läsåret 2009/10 genomfördes en stor undersökning där 21 % av alla yrkesaktiva HKK-lärare i 
Sverige deltog (Lindblom, Erixon Arreman & Hörnell, 2013). Studien kartlade bl.a. lärarnas 
ämnesintegrering. Resultatet visade att bara 7 % av HKK-lärarna ämnesintegrerade 
regelbundet, medan 40 % valde det arbetssättet ibland samt 53 % aldrig eller mycket sällan. 
De som regelbundet ämnesintegrerade samarbetade oftast med lärarna som undervisade i 
idrott & hälsa, samhällskunskap eller biologi. Alla skolans ämnen nämndes som 
samarbetspartners av minst en HKK-lärare i undersökningen. Det fanns inget samband mellan 
tendensen att ämnesintegrera och lärarnas behörighet. Lindblom, Erixon Arreman och 
Hörnell (2013) fann det beklagligt att så få HKK-lärare ämnesintegrerade. De poängterade 
potentialen i att praktiskt få använda teoretisk kunskap i t.ex. matematik och kemi eller det 
omvända skapa ett intresse för de mer teoretiska ämnena genom HKK-undervisningen (ibid). 
De uppfattade HKK-lärarnas ofta undanskuffade tillvaro, både vad det gäller lektionssalar och 
arbetsrum, som en möjlig anledning till att de inte ämnesintegrerade mer. Generellt så 
ifrågasatte de huruvida ramfaktorerna gjorde det möjligt för eleverna att uppnå målen när det 
gäller att göra bra val utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö och i det praktiska arbetet 
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(ibid). De ansåg också att tiden inte räckte till för att öva hantverket och att det krävdes 
erfarenhet utanför undervisningen om eleverna skulle kunna nå målen (ibid). Lindblom, 
Erixon Arreman och Hörnell (2013) föreslog ämnesintegrerad undervisning som ett sätt att 
utnyttja tiden bättre med ökad måluppfyllelse som resultat.  

I en senare studie, efter att ramfaktorerna förändrats, så argumenterar Lindblom et al (2015) 
att tiden, trots att tydligare riktlinjer introducerats med Lgr11, var otillräcklig med tanke på att 
undervisningen skulle anpassas efter den enskilda elevens behov. År 2014 gjorde Lindblom et 
al (2016) ytterligare en studie inriktad på ämnesintegrerad undervisning inom kost och hälsa. 
Målgruppen var lärare som undervisar i HKK, idrott & hälsa eller No samt rektorer. Resultaten 
visade att nästan hälften av lärarna arbetade ämnesintegrerat. Brist på planeringstid och 
schemaläggningen var de största hindren för samarbete enligt både lärarna och rektorerna. 
Lärarna uppfattade det som ett större problem än rektorerna. Tiden var en allmän bristvara 
och det fanns inte tid för planering av ämnesintegrerad undervisning. Enligt Lindblom et al 
(2016), var det viktigt att rektorer gav möjlighet till gemensam planeringstid och planerade 
scheman för att möjliggöra samarbete. De ansåg också att lärarna måste ha kunskap om andra 
ämnens kunskapskrav och centrala innehåll för att kunna se möjligheterna och nyttan med 
ämnesintegrering.  

Två kandidatuppsatser, Berglund (2012) och Lindholm Persson & Padgett (2013), är 
kvalitativa studier om HKK-lärarnas ämnesintegrering efter införandet av Lgr11. I Berglunds 
(2012) uppsats ansåg lärarna att där fanns möjligheter till ämnesintegration mellan HKK och 
So. De som ämnesintegrerade ansåg att planeringen tog upp mycket tid men fördelarna, såsom 
att bedömningen underlättades då flera lärare gjorde granskningen och att den insparade tiden 
övervägde nackdelarna. De som inte ämnesintegrerade ansåg att de sparade tid genom att inte 
samarbeta (ibid). Lärarna i Lindholm Persson & Padgett (2013) ämnesintegrerade främst med 
sig själva genom att de undervisade i olika ämnen och mötte samma elever. I de skolor där 
rektor arbetade för ämnesintegrering skedde sådan verksamhet och planeringstiden var 
schemalagd. De flesta såg att ämnesintegrering hindrades av tidsallokeringen medan en tyckte 
att arbetssättet var tidseffektivt (ibid).  

Den senaste läroplanen har styrt skolan i över fem år och hållbar utveckling borde ha etablerat 
sig. Tidsallokeringen är den samma trots ett bredare perspektiv. Har det lett till mer 
ämnesintegrering och kan lärarna se någon tidsvinst i arbetssättet? Kanske behövs en idébank 
även i Sverige av samlad yrkeserfarenhet för att lärarna ska slippa uppfinna hjulet om och om 
igen? 

4 Metod  
Undersökningen har en kvantitativ forskningsansats för att finna svar på hur HKK-lärarna i 
Sverige arbetade med ämnesintegrerad undervisning och deras inställning till arbetssättet och 
hållbar utveckling. En kvantitativ metod användes då jag önskade förklara och se samband 
(Björkdahl Ordell, 2007). Det är gruppen och inte den enskilda läraren som är av intresse i 
kvantitativa studier (Dimenäs, 2007). En enkät var ett lämpligt redskap då jag ville undersöka 
hur vanligt förekommande något var eller hur ofta något skedde samt se människors attityder 
till olika företeelser (ibid). Fördelarna med enkäter är att det går att få svar ifrån många 
personer under en kort tidsperiod och att respondenten kan uppleva att hen kan känna sig mer 
anonym vid besvarandet än vid en intervju (Björkdahl Ordell, 2007). Nackdelarna med en 
enkät som fylls i utan närvaro av undersökningsledare är att bortfallet kan bli stort och att 
frågorna kan missförstås eller tolkas på olika sätt beroende på den som svarar. För att förbättra 
förutsättningarna skaffade jag mig goda kunskaper om området för att kunna ställa relevanta 
frågor och tänka ut adekvata svarsalternativ (ibid).  

Det fanns 4 230 hem-konsumentkunskapslärare läsåret 2015/16 och det var en heterogen 
grupp (Skolverket, 2016c) som behövde delas in i olika undergrupper. Ofta så delas grupper in 
efter kön, etnicitet och social klass (Dimenäs, 2007). Kön bedömdes vara av intresse då en 
mindre grupp, ca 12 % var män läsåret 2015/16 (Skolverket, 2016c) medan etnicitet och 
socialklass inte betraktades som relevant. Däremot ansågs utbildning och examensår som 
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intressant, då läroplanerna ändrats över tid och 21 % saknade högskoleexamen 2015/16 
(Skolverket 2016c). HKK-lärarna arbetade med elever i olika åldrar från förskoleklass till 
gymnasiet (Skolverket, 2016c) och under olika huvudmän, vilket också bedömdes vara 
relevant. För att kunna fastställa om studien hade en geografisk spridning efterfrågades även 
arbetsplatsens länstillhörighet.  

4.1 Urval 
Målgruppen var alla yrkesverksamma HKK-lärare i Sverige höstterminen 2016. Genom 
Skolverkets register (2016e), över alla skolenheter i Sverige, införskaffades kontaktuppgifter 
till alla grundskolor. Registret uppdateras en gång i månaden och gav 4 906 e-postadresser. 
Ett e-brev (Bilaga 1) skickades ut till varje skola, om att jag önskade komma i kontakt med alla 
HKK-lärare på skolan. Inbjudan till studien med en länk till enkäten, förväntades 
vidarebefordras till lärarna. Lärarna informerades om att studien tog hänsyn till de etiska 
regler som måste ställas på en forskningsstudie. Genom Facebookgruppen ”HK-portalen 
lärarforum”, med över tusen medlemmar, informerades lärare om att en inbjudan gått ut till 
dem och inbjudan fanns även tillgängligt på Facebooksidan. En påminnelse skickades ut via 
samma kanal.  

4.2 Tillvägagångsätt 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en elektronisk enkät utformad i Google-Formulär 
bestående av 47 öppna och slutna frågor (Bilaga 2). Enkäten var uppdelad i sju områden: 
personbeskrivning (5 frågor), yrkesverksamhet (4 frågor), hållbar utveckling (6 frågor), 
ämnesintegrerad undervisning (10 frågor), erfarenhet av ämnesintegrerad undervisning (13 
frågor), faktorer som påverkar ämnesintegrerad undervisning (7 frågor) samt råd (2 frågor). 
Negativa och positiva påståenden blandades för att ingen grupp skulle uppleva att enkäten var 
riktad emot dem samt att enkätdeltagare ofta vill vara medgörliga och håller därför hellre med 
i påståenden (Watson, 1992). Enkäten fanns tillgänglig att besvara under tidsperioden 17 
augusti – 4 september.  

4.3 Databearbetning och statistisk analys 
Insamlad data behandlades i Minitab17 och stapel- och cirkeldiagram gjordes i Excel 2016. 

Korrelationstest (Pearson) och 2-test på signifikansnivå p≤0,05 utfördes. 

Respondenternas svarsalternativ för ålder, examensår och yrkeserfarenhet var satta med 
förväntningen att de var under 65 år, med ett öppet spann för äldre. Därför används 
medianvärden med kvartiler istället för medelvärden.  

Data grupperades i efterhand då lärarna delades in efter vilken läroplan som var aktuell vid 
utbildningen. Examensår fram till 1980 tilldelades Lgr69, examensår 1981-1994 tilldelades 
Lgr80, examensår 1995 – 2011 tilldelades Lpo94 samt efter 2011 tilldelades Lgr11. Likaså 
delades lärarna in i två grupper efter deras självskattade erfarenhet av ämnesintegrering. Detta 
gjordes på en 10-gradig skala och alla som skattade sin erfarenhet högre än den övre kvartilen 
bildade expertgruppen och alla som skattade erfarenhet lägre än den undre kvartilen bildade 
novisgruppen.  

Det externa bortfallet var 95 %. Då alla respondenterna undervisade i HKK gav det inget internt 
bortfall däremot svarade inte alla på de frågor som var riktade till dem. De utan erfarenhet av 
ämnesintegrering i HKK instruerades att hoppa över påståendena om ämnesintegrering, vilket 
ignorerades av flera respondenter. Det framgår i resultaten när fler eller färre än förmodat 
svarade.  

4.4 Etiska ställningstagande 
Vetenskapsrådets (2002) etiska principer för svensk forskning inom humanistiska och 
samhällsvetenskapliga områden har följts. Dessa innebär att forskningen ska hålla hög kvalité 
och tjäna samhällsutvecklingen och att individer som studeras inte får skadas fysiskt eller 
mentalt, vilket även inkluderar kränkningar eller förödmjukelse. Individskyddet delas upp i 
fyra huvudkrav som all forskning måste ta hänsyn till. Personer som är berörda av forskningen 
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ska informeras om undersökningens syfte; informationskravet. Personerna ska också själva 
bestämma om de vill medverka i undersökningen; samtyckeskravet. De uppgifter som 
forskaren får och uppgifter om vilka som ingår i studien ska ges konfidentialitet och förvaras 
oåtkomligt för obehöriga;, konfidentialitetskravet. Det fjärde och sista kravet innebär att 
insamlade uppgifter av enskilda enbart får användas i forskningssyfte; nyttjandekravet. 

5 Teori 
Undersökningen har analyserats efter ramfaktorsteorin som lämpar sig då fokus ligger på 
någon eller några ramfaktorer, som begränsar undervisningssituationen och ligger utanför 
lärarens kontroll (Broady, 1999). Med ramfaktorer menas till exempel mål i läroplanen, 
elevgruppens storlek, antal tilldelade timmar ett ämne har enligt timplanen, läromedel eller 
resurstilldelning (Lundgren, 1999). Det är utifrån lärarens perspektiv som ramfaktorteorin 
utgår ifrån (Broady, 1999). Ramfaktorerna formar undervisningen då de gör viss typ av 
undervisning möjlig inom vissa ramar (Lundgren, 1999) Ramarna ska inte ses som direkta 
orsaker till det som händer (Lundgren, 1999). Då min undersökning utgår ifrån flera olika 
ramfaktorer anser jag att teorin är passande för min studie. 

6 Resultat 
Nedan följer en sammanställning av resultatet för undersökningen.  

6.1 Personbeskrivning 
Enkäten besvarades av 195 HKK-lärare varav 92 % var kvinnor och 8 % var män. Den yngsta 
deltagaren var 23 år och de äldsta var över 65 år. Kvinnorna var äldre, 50 [41-57] år mot 
männen 37 [29-47] år, (p<0,01). Deltagarna representerade alla län utom Gotland och drygt 
hälften, 56 %, arbetade i storstadsregionerna (varav 25 % Stockholms län, 16 % i Västra 
Götalands län och 15 % i Skånelän) samt 9% arbetade i länen som tillhör Norrland.  

6.1.2 Arbetsplats  
Majoriteten, 82 %, arbetade i en kommunal skola och 17 % arbetade i en friskola. Två av lärarna 
hade både en kommunal- och en friskolearbetsplats och dessutom arbetade en lärare i en 
annan typ av skola.  

De allra flesta, 91 %, undervisade högstadieelever. Det var vanligast att HKK-lärarna 
undervisade både på mellan- och högstadiet medan enbart 2 % av lärarna svarade att de 
undervisade i hela spannet från förskoleklass till årskurs nio, (Figur 1). Lärarna hade också 
andra kombinationer av elevgrupper. Det fanns ingen signifikant skillnad i fördelningen 
mellan friskolor och kommunala skolor.  
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Figur 1: Årskursfördelningen samt huvudmän för deltagarna (n=195) i en nätbaserad enkät om ämnesintegrerad 
undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016 

6.1.3 Arbetslivserfarenhet och utbildning 
HKK-lärarnas arbetslivserfarenhet varierade från de som arbetat inom ämnet mindre än ett år 
till de som arbetat fler än 35 år. Kvinnornas arbetslivserfarenhet var längre, 10 [5-20] år mot 
männens 2 [1-4] år, (p<0,01). De allra flesta, 96 % , av HKK-lärarna hade en lärarexamen och 
89 % var behöriga i HKK, (Tabell 1). Det var mer vanligt att kvinnorna än männen var behöriga 
i HKK, (91 % vs 69 %; p=0,01) och en tredjedel av alla respondenterna var enbart behöriga i 
HKK. Det fanns en stor variation mellan ämneskombinationerna och många blandade ämnen 
från olika inriktningar. Respondenterna som hade behörighet tog sin lärarexamen mellan 1974 
och 2016, kvinnornas median år för examen var 2001 [1987-2009] och männens 2010 [2001-
2015]. 

 

Tabell 1: Deltagarnas behörighet och undervisningsämnen (n=195) i en nätbaserad enkät om ämnesintegrerad 
undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016 

         Ämne Behöriga lärare Undervisningsämne 
Antal Procent Antal Procent 
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Hem- och konsumentkunskap 173 89 % 195 100 % 
Idrott & hälsa 28 14 % 21 11 % 
Bild 13 7 % 10 5 % 
Musik 5 3 % 3 2 % 
Textilslöjd 4 2 % 5 3 % 
Trä- och metallslöjd 3 2 % 3 2 % 

N
o

-
ä

m
n

en
 

Matematik 20 10 % 10 5 % 
Biologi 15 8 % 5 3 % 
Kemi 13 7 % 4 2 % 
Fysik 12 6 % 2 1 % 
Teknik 11 6 % 6 3 % 

S
o

-
ä

m
n

en
 Samhällskunskap 31 16 % 15 8 % 
Historia 30 15 % 13 7 % 
Religion 27 14 % 16 8 % 
Geografi 23 12 % 14 7 % 
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Svenska 33 17 % 24 12 % 
Svenska som andra språk 11 6 % 8 4 % 
Engelska 15 8 % 11 6 % 
Franska 3 2 % 3 2 % 
Tyska 1 0,5 % 1 0,5 % 
Spanska 1 0,5 % 2 1 % 

 Andra uppgifter på skolan   15 8 % 
 Saknar behörighet 8 4 %   

 

Av de 22 som inte var behöriga i HKK saknade åtta lärarexamen, två var behöriga lärare på 
gymnasiet och resten hade behörighet i andra grundskoleämnen såsom idrott & hälsa, So-
ämnen, biologi, svenska, matematik eller andra estetiska ämnen (Tabell 1). Alla grundskolans 
ämnen var representerade bland de ämnen som respondenterna hade behörighet och/eller 
undervisade i. Förutom undervisning hade 8 % av HKK-lärarna andra uppgifter i skolan såsom 
fritidsledare, hemspråkslärare, bibliotekarie, IT-ansvarig etc. Majoriteten, 56 %, av HKK-
lärarna undervisade enbart i HKK och där fanns ingen signifikant skillnad mellan könen.  

6.2 Ämnesintegrering 
De flesta, 91 %, av HKK-lärarna hade prövat att ämnesintegrera sin undervisning. Nästan sju 
av tio hade testat ämnesintegrerad undervisning där två lärare som undervisar i olika ämnen 
samarbetar inom ett visst område och drygt 4 av 10 hade genomfört ett liknande samarbete 
med fler lärare inblandade, (Tabell 2). Hälften hade deltagit i temadagar och två av sju lärare 
hade genomfört temaveckor. En tredjedel av lärarna hade prövat att ämnesintegrera inom sina 
egna ämnen med eleverna, alltså ämnesintegrering utan att blanda in några andra lärare. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan HKK-lärarnas val av hur de ämnesintegrerade och 
vilken huvudman de hade. 

Tabell 2: Deltagarnas erfarenhet av olika typer av ämnesintegrerad undervisning (n=195) i en nätbaserad enkät om 
ämnesintegrerad undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016 

Typ av ämnesintegrering Antal Procent 
Samarbete mellan två ämneslärare (olika ämnen) i ett visst område, t.ex. miljöfrågor 135 69 % 
Temadag/temadagar (Dag eller dagar där hel årskurs/skola arbetar med samma tema 
och HKK ingår) 

97 50 % 

Samarbete mellan tre eller fler ämneslärare (olika ämnen) i ett visst område, t.ex. 
miljöfrågor 

84 43 % 

Du undervisar i olika ämnen och ämnesintegrerar dessa utan att blanda in någon 
annan lärare 

66 34 % 

Temavecka (Vecka där hel årskurs/skola arbetar med samma tema och HKK ingår) 54 28 % 
Har inte ämnesintegrerat 18 9 % 

 

Drygt hälften av HKK-lärarna valde att ämnesintegrera för att det stimulerade dem, för att 
eleverna skulle se de andra skolämnena i vardagen eller för att kunna bolla idéer med en annan 
lärare (Tabell 3). Cirka en tredjedel av HKK-lärarna ämnesintegrerade för att det gav dem 
arbetsglädje, för att hinna med kunskapskraven, för att få en säkrare bedömning av eleverna 
eller för att spara tid (Tabell 3). Andra anledningar som gavs var att andra lärare efterfrågade 
samarbete, eleverna ville arbeta ämnesintegrerat, rektorerna krävde att de hade den 
arbetsformen eller att det fanns framtaget material. HKK-lärarna kommenterade att de såg 
ämnesintegrerad undervisning som ett sätt att öka kvaliteten på undervisningen då de ansåg 
att eleverna fick en djupare förståelse och en helhetssyn när de kunde se kopplingen mellan 
olika ämnen och perspektiv. 
 
Tabell 3: Deltagarnas anledningar till att ämnesintegrera (n=195) i en nätbaserad enkät om ämnesintegrerad 
undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016 

Anledning till ämnesintegrering Antal Procent 
Det stimulerar mig som lärare 111 57 % 
För att eleverna ska se de andra skolämnena i vardagen 105 54 % 
Möjligheten att bolla idéer med en annan lärare. 104 53 % 
Det ger mig arbetsglädje 72 37 % 
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För att hinna med kunskapskraven 68 35 % 
För att lärarsamarbete ger en säkrare bedömning av eleverna. 62 32 % 
Spara tid 58 30 % 
Andra lärare efterfrågar samarbete 42 22 % 
Eleverna vill arbeta ämnesintegrerat 22 11 % 
Krav från rektor 18 9 % 
För att det finns framtaget material för ämnesintegrerad undervisning. 1 0,5 % 
Övriga  9 5 % 

 

Majoriteten av HKK-lärarna hade ämnesintegrerat inom momenten hälsa, näringslära eller 
hållbar utveckling (Tabell 4) och nästan hälften hade ämnesintegrerat i momenten 
privatekonomi, miljö eller matkultur. En av tre hade arbetat ämnesintegrerat med matlagning 
och en av fyra med konsumtion eller konsumentlagstiftning. Under övriga moment som HKK-
lärarna hade ämnesintegrerat lyftes reklam, måltidsutvärderingar, receptskrivning och 
muntlig framställning. Där fanns generellt en önskan om att ämnesintegrera mer inom de 
flesta områden (Tabell 4). 
 
Tabell 4: Momenten som deltagarna har eller önskar ämnesintegrera inom (n=195) i en nätbaserad enkät om 
ämnesintegrerad undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016 
 

 
Har 

ämnesintegrerat 
inom 

Skulle vilja 
ämnesintegrera 

inom 
Moment Antal Procent Antal Procent 
Hälsa 136 70 % 145 74 % 
Näringslära 134 69 % 126 65 % 
Hållbar utveckling 114 58 % 141 72 % 
Privatekonomi 96 49 % 124 64 % 
Miljö 96 49 % 111 57 % 
Matkultur 90 46 % 92 47 % 
Matlagning 63 32 % 28 14 % 
Konsumtion 51 26 % 87 45 % 
Konsumentlagstiftning 51 26 % 77 39 % 
Källsortering 36 18 % 55 28 % 
Jämställdhet 33 17 % 78 40 % 
Livsmedelsproduktion 25 13 % 54 28 % 
Tvätt & städ 19 10 % 25 13 % 
Övriga 5 3 % 10 5 % 

 
 

Idrott & hälsa, biologi och samhällskunskap var de vanligaste samarbetspartnerna. HKK-
lärarna samarbetade också ofta med svenska, engelska, kemi och matematik. Tillsammans 
hade de ämnesintegrerat med skolans alla ämnen, (Tabell 5). Idrott & hälsa, biologi, 
samhällskunskap, kemi och matematik var de ämnen som HKK-lärarna helst skulle vilja inleda 
ett samarbete med (Tabell 5). 
 
 
 
Tabell 5: Deltagarnas samarbetsämnen vid genomförd ämnesintegrering samt de som de skulle vilja starta ett 
samarbete med (n=195) i en nätbaserad enkät om ämnesintegrerad undervisning bland HKK-lärare i Sverige 
HT2016 

Partner för ämnesintegrering Genomförd Önskad 
Antal Procent Antal Procent 
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Idrott & hälsa 123 63 % 75 38 % 
Bild 44 23 % 41 21 % 
Textilslöjd 13 7 % 26 13 % 
Musik 7 4 % 23 12 % 
Trä- och metallslöjd 6 3 % 14 7 % 

N
o

-
ä
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n
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Biologi 92 47 % 72 37 % 
Kemi 55 28 % 61 31 % 
Matematik 54 28 % 58 30 % 
Teknik 20 10 % 25 13 % 
Fysik 10 5 % 24 12 % 
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 Samhällskunskap 86 44 % 67 34 % 

Geografi 44 23 % 37 19 % 
Religion 41 21 % 43 22 % 
Historia 31 16 % 44 23 % 

S
p

rå
k

 

Svenska 69 35 % 53 27 % 
Engelska 60 31 % 43 22 % 
Franska 27 14 % 34 17 % 
Tyska 32 16 % 31 16 % 
Spanska 29 15% 32 16 % 
Svenska som andra språk 13 7 % 26 13 % 

 

 
De flesta HKK-lärarna samarbetade med ämnen som de själva saknade behörighet i och 
majoriteten av dessa valde att enbart samarbeta med dessa ämnen (Figur 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Deltagarnas val av samarbetsparter i förhållande till egen behörighet (n=176) i en nätbaserad enkät om 
ämnesintegrerad undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016 
 

Under läsåret 2015/16 genomförde tre av fyra HKK-lärare någon typ av ämnesintegrerad 
undervisning (Figur 3). Det vanligaste var att de hade ämnesintegrerat undervisningen i två 
arbetsområden. 
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Ämnesintegrerar bara med ämnen de saknar behörighet för.

Ämnesintegrerar med ämnen de är behöriga för och de ämnen de saknar behörighet
för.

Ämnesintegrerar bara med ämnen de är behöriga för.
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Figur 3: Antal arbetsområden som deltagarna hade ämnesintegrerat under läsåret 2015/16 (n=192) i en nätbaserad 
enkät om ämnesintegrerad undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016 

 

6.2.1 Viktiga faktorer 
Den absolut viktigaste faktorn för att ämnesintegrerad undervisning skulle bli av, enligt HKK 
lärarna, var att öronmärkttid avsattes för arbetssättet och näst viktigast var ett anpassat 
schema följt av att rektorerna främjar ämnesintegrering. Färdigt material och idéer samt 
utbildning i ämnesintegrerad undervisning kom längre ned, (Tabell 6). HKK-lärarna föreslog 
egna alternativ och poängterade främst att det var viljan som måste finnas hos den enskilda 
läraren och i kollegiet, att tid finns för planering, att det finnas lämpliga samarbetsparter som 
undervisar samma elever samt att undervisningen sker i skolans lokaler, under övrigt i Tabell 
6. 

Tabell 6: Deltagarnas rangordning av faktorer som behövs för att ämnesintegrerad undervisning ska ske, (n=195) i 
en nätbaserad enkät om ämnesintegrerad undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016. Inom parentes är 
placeringen inom gruppen. 

Faktorer Viktigast Näst 
viktigast 

Tredje 
viktigast 

Sammanlagt* 

Tid öronmärkt för ämnesintegrerad undervisning 94 (1) 43 (1) 33 (1) 170 (87 %) 

Anpassat schema 27 (2) 23 (3) 31 (2) 81 (42 %) 

Stöd ifrån rektor 15 (3) 40 (2) 26 (4) 81 (42 %) 

Färdigt material med idéer och förslag 6 16 31 (2) 53 (27 %) 

Någon annan ämneslärare bjuder in till 
ämnesintegrerad undervisning 

11 (4) 18 (5) 19 (5) 48 (25 %) 

Utbildning i ämnesintegrerad undervisning 11 (4) 23 (3) 7 42 (22 %) 

Ekonomiska möjligheter 3 7 16 26 (13 %) 

Krav på ämnesintegrerad undervisning ifrån 
rektor 

7 5 8 23 (12 %) 

Eleverna efterfrågar ämnesintegrerad 
undervisning 

3 9 8 20 (10 %) 

Anpassade lokaler 1 2 2 5 (3 %) 

Utrustning 1 1 2 4 (2 %) 
Övrigt 14 6 10 30 (15 %) 

* Summering av antalet som markerade alternativet som första, andra eller tredje val.  

De flesta HKK-lärarna saknade tid för att kunna ämnesintegrera sin undervisning mer och 
därefter såg de behov av anpassade scheman, villiga samarbetsparters samt färdigt material 
med idéer och förslag (Tabell 7). När de fick skriva fritt så lyftes speciellt behovet av gemensam 
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planeringstid och strukturerad information om andra ämnens kunskapskrav/centralt innehåll 
för att kunna se gemensamma delar. När HKK-lärarna enbart fick nämna en sak de behövde 
så var det tid som de efterfrågades mest följt av samarbetspartner och ett anpassat schema 
(Tabell 7).  

Tabell 7: Vad deltagarnas saknade för att kunna ämnesintegrera mer, (n=195) i en nätbaserad enkät om 
ämnesintegrerad undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016 

 
Behöver 

(flera alternativ)  
Behöver mest  
(ett alternativ) 

Tid 138 (71%) 101 (52 %) 
Anpassat schema 70 (36 %) 17 (9 %) 
Samarbetspartner 52 (27 %) 26 (13 %) 
Färdigt material med idéer och förslag. 44 (23 %) 6 (3 %) 
Utbildning  23 (12 %) 14 (7 %) 
Motivation 19 (10 %) 5 (3 %) 
Elevernas efterfrågan 19 (10 %) 0 (0 %) 
Ekonomiska möjligheter 19 (10 %) 3 (2%) 
Bra erfarenhet från tidigare försök 17 (9 %) 6 (3 %) 
Stöd från rektor 12 (6 %) 0 (0 %) 
Intresse 11 (6 %) 3 (2 %) 
Anpassade lokaler 11 (6 %) 2 (1 %) 
Utrustning 6 (3 %) 1 (0,5 %) 
Övrigt 4 (2 %) 0 (0 %) 
Jag saknar inget 22 (11 %) 11 (6 %) 

 

6.2.2 Erfarenhet 
HKK-lärarna hade en varierande grad av erfarenhet av ämnesintegrerad undervisning, från 
ingen alls till stor erfarenhet (Figur 4). Medianskattningen av erfarenheten var 6 [4-8] på en 
10-gradig skala. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen, i vilken huvudman HKK-
lärare hade, vilken läroplan som var aktuell vid utbildningen eller behörighet. Det fanns inget 
samband mellan antalet år som HKK-lärare och erfarenheten av att ämnesintegrera (p=0,91). 
 

 

 
 

Figur 4: Deltagarnas skattning av sin egen erfarenhet av ämnesintegrerad undervisning (n=195) i en nätbaserad 
enkät om ämnesintegrerad undervisning bland HKK-lärare i Sverige HT2016 
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6.2.2.1 Expertgruppen  
De 30 HKK-lärare, varav 29 kvinnor, som markerade erfarenhet över den övre kvartilen (dvs >8) 
kommer fortsättningsvis kallas ”expertgruppen” (Figur 4). Där fanns signifikanta skillnader mellan 
expertgruppen och övriga vad gäller den läroplan som var aktuell under utbildningen (p<0,01), där 
Lgr69 och Lgr11 var överrepresenterade samt att de oftare arbetade i en friskola (p=0,03). Där fanns 
ingen signifikant skillnad i könsfördelning (p=0,29) eller behörighet (p=0,81). 

6.2.2.2 Novisgruppen  
De 37 HKK-lärare, varav 32 kvinnor, som markerade erfarenhet under den undre kvartilen 
(dvs <4) kommer fortsättningsvis kallas ”novisgruppen” (Figur 4). Där fanns ingen signifikant 
skillnad mellan övriga och novisgruppens könsfördelning (p=0,19), huvudman (p=0,76), 
aktuell läroplan vid utbildningen (p=0,51) eller behörighet (p=0,92). 
 

6.2.3 Åsikter 
Respondenterna fick tolv påståenden, om deras upplevelser av ämnesintegrering, att förhålla 
sig till, (Figur 5a-5l). HKK-lärarna (181≤n≤188) markerade på en Likert-skala mellan 1-6, där 
1 motsvarade ”instämmer inte alls” och 6 motsvarade ”instämmer helt”.  

Skillnader i svaren mellan olika grupper, beroende på kön, huvudman, aktuell läroplan när 
läraren fick sin examen, behörighet och erfarenhet av ämnesintegrering, söktes och 
presenteras nedan. Samband söktes mellan svaren och antal år som HKK-lärare, examensår, 
kunskaper om hållbar utveckling samt erfarenhet av ämnesintegrering men inga hittades. 
 
 

 

 

 

 

a) Jag upplever att ämnesintegrerad 
undervisning tar för mycket tid att planera 

b) Jag upplever att ämnesintegrerad 
undervisning tar för mycket tid att 
genomföra 

 

 
 

 

 

c) Jag upplever att ämnesintegrerad 
undervisning tar för mycket tid att bedöma 

d) Jag känner mig alltid som en vinnare på att 
arbeta ämnesintegrerat 
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e) Jag bedömer att min ämneskompetens ökar 
när jag arbetar ämnesintegrerat 

f) Jag tycker att det är enkelt att jobba 
ämnesintegrerat 

 

 
 

 

 

g) Jag upplever att mina elever blir mer 
engagerade när de arbetar ämnesintegrerat 

h)  Jag upplever att mina elever lär sig mer när 
de arbetar ämnesintegrerat 

 

 
 

 

 

i) Jag anser att bedömningen försvåras vid 
ämnesintegrering  

j) Jag upplever att HKK blir en förlorare när 
jag arbetar ämnesintegrerade 
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k) Jag anser att skolledningen uppmuntrar till 
ämnesintegrerad undervisning 

l) Jag upplever att jag har tillgång till 
användbart material för ämnesintegrering 

Figur 5: Åsikter om ämnesintegrerad undervisning bland HKK-lärarna (181≤n≤188) som deltagit i en nätbaserad 
enkät om ämnesintegrerad undervisning HT2016. Besvarade påståenden: a) Jag upplever att ämnesintegrerad 
undervisning tar för mycket tid att planera; b) Jag upplever att ämnesintegrerad undervisning tar för mycket tid att 
genomföra; c) Jag upplever att ämnesintegrerad undervisning tar för mycket tid att bedöma; d) Jag känner mig 
alltid som en vinnare på att arbeta ämnesintegrerat; e) Jag bedömer att min ämneskompetens ökar när jag arbetar 
ämnesintegrerat; f) Jag tycker att det är enkelt att jobba ämnesintegrerat; g) Jag upplever att mina elever blir mer 
engagerade när de arbetar ämnesintegrerat; h) Jag upplever att mina elever lär sig mer när de arbetar 
ämnesintegrerat; i) Jag anser att bedömningen försvåras vid ämnesintegrering; j) Jag upplever att hem- och 
konsumentkunskap blir en förlorare när jag arbetar ämnesintegrerade; k) Jag anser att skolledningen uppmuntrar 
till ämnesintegrerad undervisning; l) Jag upplever att jag har tillgång till användbart material för ämnesintegrering. 

 

6.2.3.1 Tiden 
De var fler som instämde i att ämnesintegrerad undervisning tog för mycket tid att planera, 
än som inte gjorde det, men det fanns en stor spridning i svaren (Figur 5a). Det kan dock 
noteras att lika många besvarade påståendet med en etta som med en sexa. Expertgruppen var 
mindre benägen att instämma än övriga deltagare [1,5[1-4] vs 4[3-5]; p<0,01]. 

Sju av tio HKK-lärare höll inte med i påståendet att ämnesintegrerad undervisning tog för 
mycket tid att genomföra (Figur 5b). Expertgruppen var mindre benägen att instämma än 
övriga deltagare [1[1-3] vs 3[2-4]; p=0,01]. 

Två tredjedelar av HKK-lärare instämde inte i påståendet att ämnesintegrerad undervisning 
tog för mycket tid att bedöma (Figur 5c). Kvinnorna höll med i högre grad än männen [3[2-
4] vs 2[2-5]; p=0,02] och expertgruppen var mindre benägen att instämma än övriga [1[1-2] 
vs 3[2-4]; p<0,01]. 

6.2.3.2 Läraren 
Tre av fyra HKK-lärare instämde i att de alltid kände sig som vinnare på att arbeta 
ämnesintegrerat och en av fyra ”instämde helt” i det påståendet (Figur 5d). Expertgruppen var 
mer benägen att instämma än övriga deltagare [6[5-6] vs 4[3-5]; p<0,01]. 

Sex av sju HKK-lärare bedömde att deras ämneskompetens ökade när de arbetade 
ämnesintegrerat varav två av sju ”instämde helt” i det påståendet (Figur 5e). De behöriga 
HKK-lärarna var mer benägna att se att de ökade sin ämneskompetens vid ämnesintegrerad 
undervisning [5[4-6] vs 4,5[4-5]; p=0,02] och det gällde även expertgruppen [6[4-6] vs 4[4-
5]; p=0,03].  

Det fanns en stor spridning i svaren, men nästan sex av tio HKK-lärare instämde i att de tyckte 
att det var enkelt att jobba ämnesintegrerat (Figur 5f). Expertgruppen instämde i högre grad 
att det var lätt att ämnesintegrera än övriga [5[4-6] vs 4[3-5]; p<0,01] och novisgruppen 
instämde i lägre grad jämfört med övriga deltagare [3[2-4] vs 4[3-5]; p<0,01]. Där fanns ett 
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positivt samband mellan ökad erfarenhet av ämnesintegrering och upplevelsen av att det var 
enkelt att ämnesintegrera (p=0,02). 

6.2.3.3 Eleverna 
Fyra av fem HKK-lärare höll med om att deras elever blev mer engagerade när de arbetade 
ämnesintegrerat (Figur 5g). Kvinnorna instämde i högre grad än männen [5[4-5] vs 4[2-5]; 
p<0,01] och expertgruppen var mer benägen att instämma än övriga deltagare [5[4,5-6] vs 
4[4-5]; p<0,01]. 

Sex av sju HKK-lärare höll med om att deras elever lärde sig mer när de arbetade 
ämnesintegrerat (Figur 5h). Expertgruppen upplevde i större utsträckning att elevernas 
inlärning ökade [5[4,5-6] vs 4[4-5]; p<0,01]. 

Tre av fyra HKK-lärare höll inte med om att bedömningen av eleverna försvårades vid 
ämnesintegrering och en av tre markerade ”instämmer inte alls” (Figur 5i). Expertgruppen 
instämde i lägre grad än övriga [1[1-2] vs 3[1,5-4]; p=0,02].  

6.2.3.4 Ämnet 
Sex av sju HKK-lärare instämde inte i att HKK blev en förlorare när de arbetade 
ämnesintegrerat och varannan HKK-lärare markerade ”instämmer inte alls” (Figur 5j). 
Expertgruppen var mindre benägen att instämma än övriga [1[1-1,5] vs 2[1-3]; p=0,04] medan 
novisgruppen var mer benägen att instämma än övriga deltagare [2[1-3] vs 1[1-3]; p=0,01].  

6.2.3.5 Stöd och material 
Sju av tio HKK-lärare instämde i att skolledningen uppmuntrade till ämnesintegrerad 
undervisning och majoriteten av dessa ”instämmer helt” i påståendet (Figur 5k). Kvinnorna 
instämde i högre grad än männen [5[3-6] vs 3[3-4]; p=0,01] samt novisgruppen var mindre 
benägen att instämma än övriga deltagare [3[2-5] vs 5[2-6]; p<0,01]. 

Drygt hälften av HKK-lärarnas upplevde att de hade tillgång till användbart material för 
ämnesintegrering, (Figur 5l) men spridningen i svaren var stor. Kvinnorna upplevde att de 
hade bättre tillgång till användbart material än männen [4[2-5] vs 2[2-3]; p=0,05]. 
Expertgruppen var också mer benägen att instämma än övriga [5[3,5-6] vs 3[2-4]; p<0,01] i 
att de hade tillgång till material, medan novisgruppen [3[2-4] vs 4[2-5]; p=0,01] var mindre 
benägna. 

6.2.3.6 Utökad ämnesintegrering 
Fyra av fem HKK-lärare (n=192), oberoende av erfarenhet av ämnesintegrerad undervisning, 
svarade att de skulle vilja ha mer ämnesintegrerad undervisning och två av fem ”instämde 
helt" med påståendet (Figur 6). Männen ville i lägre utsträckning arbeta mer ämnesintegrerat 
än kvinnorna [5[3,25-5,75] vs 5[4-6]; p=0,04].  

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

 
Figur 6: Deltagarnas åsikter om de skulle vilja ämnesintegrera mer, bland HKK-lärarna (n=192) som deltagit i en 
nätbaserad enkät om ämnesintegrerad undervisning HT2016.  

6.3 Hållbar utveckling 
Respondenterna fick sex påståenden, om hållbar utveckling, att förhålla sig till (Figur 7a-7f). 
Alla (n=195) markerade på en Likert-skala mellan 1-7, där 1 motsvarade ”instämmer inte alls” 
och 7 ”instämmer helt”. Skillnader i svaren söktes mellan olika grupper beroende på kön, 
huvudman, aktuell läroplan när läraren fick sin examen, behörighet och erfarenhet av 
ämnesintegrering och presenteras nedan. Samband söktes mellan svaren och antal år som 
HKK-lärare samt graden av erfarenhet av ämnesintegrering, men inga hittades. 

6.3.1 Lärarens kunskap och förståelse 
De allra flesta, 94 %, instämde i att de hade goda kunskaper om begreppet hållbar utveckling 
(Figur 7a). Kvinnorna skattade sina kunskaper högre än männen [6[5-7] vs 5,5[5-6]; p<0,01], 
expertgruppen skattade sina kunskaper högre än övriga [7[6-7] vs 6[5-7]; p<0,01], samt 
novisgruppen skattade sina kunskaper lägre än övriga [6[5-6] vs 6[5,75-7]; p=0,01]. De allra 
flesta, 91 %, ansåg att det var relativt lätt att förstå begreppet hållbar utveckling (Figur 7b). 
Männen skattade sina förmågor lägre än kvinnorna [5,5[5-6] vs 6[5-7]; p<0,01], medan 
expertgruppen skattade sina förmågor högre än övriga [7[6-7] vs 6[5-7]; p=0,01].  
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c) Jag upplever att begreppet hållbar utveckling 
är enkelt för eleverna att förstå 

d) Jag upplever att begreppet hållbar 
utveckling är enklare för eleverna att 
förstå än begreppet resurshushållning 

 

 
 
 

 

 

e) Min uppfattning är att begreppet hållbar 
utveckling kräver en djupare förståelse än 
begreppet resurshushållning 

f) Min uppfattning är att begreppen hållbar 
utveckling och resurshushållning är 
synonymer.  

Figur 7: Åsikter om begreppet hållbar utveckling bland HKK-lärare (n=195) som deltagit i en nätbaserad enkät om 
ämnesintegrerad undervisning HT2016. Besvarade påståenden: a) Jag har goda kunskaper om begreppet hållbar 
utveckling; b) Begreppet hållbar utveckling är lätt för mig att förstå; c) Jag upplever att begreppet hållbar utveckling 
är enkelt för eleverna att förstå; d) Jag upplever att begreppet hållbar utveckling är enklare för eleverna att förstå 
än begreppet resurshushållning; e) Min uppfattning är att begreppet hållbar utveckling kräver en djupare förståelse 
än begreppet resurshushållning; f) Min uppfattning är att begreppen hållbar utveckling och resurshushållning är 
synonymer. 

6.3.2 Elevernas förståelse 
HKK-lärarnas upplevelse av hur enkelt det var för eleverna att förstå hållbar utveckling 
varierade. De flesta markerade mittenalternativen (3-5), (Figur 7c). Expertgruppen skattade 
elevernas förmåga att förstå begreppet hållbar utveckling högre än övriga [5[4-7] vs 4[3-5]; 
p<0,01]. Majoriteten av HKK-lärarnas upplevde att eleverna fann begreppet hållbar utveckling 
enklare att förstå än resurshushållning, (Figur 7d). 

6.3.3 Jämförelse av begrepp 
HKK-lärarnas uppfattade att begreppet hållbar utveckling krävde en djupare förståelse än 
begreppet resurshushållning, men där fanns en stor spridning då en fjärdedel inte höll med, 
(Figur 7e). HKK-lärarna i de kommunala skolorna uppfattade i större utsträckning [5[4-6] vs 
4[2,5-6]; p=0,04] att begreppet hållbar utveckling krävde en djupare förståelse än lärarna i 
friskolorna, vilket också gäller för behöriga HKK- lärare [5[4-6] vs 4[3-5]; p=0,01], jämfört 
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med obehöriga. Det fanns en stor spridning i svaren på frågan huruvida resurshushållning och 
hållbar utveckling var synonymer. De flesta markerar mittenalternativen (3-5). Det var fler 
som inte höll med än de som höll med i påståendet (Figur 7f). 

7 Diskussion 
 I kapitlet diskuteras hur studien genomfördes och vilka konsekvenser det kan ha fått. Sedan 
knyts resultatet till tidigare forskning och försök till förklaringar görs samt konsekvenser av 
resultatet diskuteras. 

7.1 Metoddiskussion 
Målpopulationen var alla yrkesverksamma HKK-lärare i Sverige, vilket var ett försök till en 
totalundersökning (Dahmström, 2005). Rampopulationen var Skolverkets adressregister till 
alla skolenhet, vilket kunde ha både under- och övertäckning (ibid). Skolverkets register 
uppdateras varje månad så felet borde vara relativt litet. Inbjudan till deltagande i 
undersökningen var beroende av huruvida adressaten faktiskt skickade mejlet vidare till 
skolans HKK-lärare. Det visade sig sedan att adressaten kunde vara en viss person och inte en 
viss position eller kommunens skolkontor, vilket enligt min mening gav ytterligare problem i 
utdelningskedjan. Det kunde ha varit lämpligare att ha gjort ett obundet slumpmässigt urval 
(OSU) av skolorna och sedan använt deras hemsidor för att få fram e-postadresser till HKK-
lärarna på respektive skola. Troligen har det ökade behovet av säkerhet gjort att många skolor 
tagit bort den typen av kontaktuppgifter på hemsidorna, vilket gjorde det alternativt 
orealistiskt. Enkäter, där respondenten själv måste ta sig tid att svara, har normalt sätt en låg 
svarsfrekvens och bortfallet kan bli stort (Dahmström, 2005) och därför gjordes en påminnelse 
genom Facebook-gruppen ”HK-portalen lärarforum” vilket minskade bortfallet och gav också 
viss direktkontakt med HKK-lärarna. 

Enkäten besvarades av 5 % av Sveriges HKK-lärare (Skolverket, 2016c). Andelen män var 33 
% lägre än i populationen (Skolverkets, 2016c). Respondenterna representerade alla län utom 
Gotland och jämfört med befolkningstätheten var spridningen ganska god, med t.ex. 6 % fler 
respondenter från storstadsregionerna och 25 % färre från Norrland (SCB, 2016). Åtta av tio 
enkätdeltagare arbetade i en kommunal skola vilket överensstämmande väl med Skolverkets 
(2015c) statistik över andelen skolor och elever i kommunal verksamhet. Andelen 
respondenter som undervisade på högstadiet var överrepresenterade med 42 %, jämfört med 
Skolverkets (2016f) mätning. Det gällde även utbildningsnivån, då 19 % fler enkätdeltagare 
hade lärarexamen och 82 % fler var behöriga jämfört med populationen (Skolverkets, 2016f).  

Nio av tio respondenter hade ämnesintegrerat och under läsåret 2015/16 genomförde tre 
fjärdedelar ämnesintegrerad undervisning. Detta kan jämföras med en allmän studie om HKK-
lärare där över hälften ämnesintegrerade mycket sällan eller inte alls (Lindblom, Erixon 
Arreman och Hörnell, 2013) samt en studie om ämnesintegrering där tre av sju HKK-lärare 
ämnesintegrerade inom kost och hälsa (Lindblom et al, 2016). Det kan finnas anledning att 
förmoda att lärare som ämnesintegrerade var mer benägna att delta i min studie, vilket skulle 
göra dessa överrepresenterade.  

Respondenterna skiljer sig troligen mycket från populationen och det går därför inte att dra 
generella slutsatser från undersökningen, men där borde ändå finnas användbar information 
om HKK-lärarnas åsikter om hållbar utveckling, uppfattade positiva effekter av 
ämnesintegrering samt svårigheter som behöver åtgärdas.  

I efterhand delades lärarna in i grupper utifrån deras erfarenhet av ämnesintegrering, 
expertgruppen och novisgruppen. Jämförelser gjordes mellan varje grupp och de övriga 
istället för att dela in respondenterna i tre grupper. Detta gjordes då det var hur 
expertgruppen/novisgruppen skilde sig från övriga och inte hur grupperna var i för hållande 
till varandra som var av intresse.  

Reliabilitet eller tillförlitligheten handlar om att få samma resultat om studien skulle upprepas 
(Dahmström, 2005), de slumpmässiga felen ska vara små (ibid). Tid har lagts ned på att få 
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tydlighet i frågorna och de har korrekturlästs av andra. Svarsalternativen kunde fås 
randomiserade, men jag ansåg det viktigare att svarsalternativen var lättfunna då samma 
svarsalternativ användes i flera frågor. I enkäten uppmanades de utan erfarenhet av 
ämnesintegrering i HKK att hoppa över påståendena om ämnesintegrering, vilket ignorerades 
av flera respondenter. Av svaren framgick att de hade erfarenhet av ämnesintegrering i andra 
ämnen och därför ansågs svaren fortfarande relevanta. 

Validitet handlar om att vara säker på att undersökningen mäter det som den är avsedd att 
mäta (Dahmström, 2005). Det handlar om att få fram lämpliga mått på de egenskaper som ska 
undersökas och det är speciellt viktigt när det är abstrakta begrepp eller attityder som mäts 
(ibid). Tid lades ner på att få många relevanta svarsalternativ så att respondenten i möjligaste 
mån inte behövde svara övrigt. För det avseendet användes tidigare forskning och 
studentuppsatserna Berglund (2012) och Lindholm Persson & Padgett (2013). Det var viktigt 
att frågorna formuleras efter de frågeställningar som undersökningen önskar ge svar på 
(Dahmström, 2005) och tid har lagts ned för att uppnå svar på de frågeställningar som är 
uppsatta.  

7.2 Resultatdiskussion 
HKK-lärarna i studien var en heterogen grupp med varierande utbildning och erfarenhet av 
olika kombinationer av skolans alla ämnen. De allra flesta av respondenterna hade prövat att 
ämnesintegrera och alla skolans ämnen fanns med bland samarbetspartnerna. Trots att 
Skolverket är tydlig med att undervisningen i hållbar utveckling ska präglas av 
ämnesövergripande samarbete (2011a) och att rektor ska ge möjligheter till sådan 
undervisning samt att läraren ska se till att eleverna får pröva arbetssättet (2010), så skulle det 
förvåna mig om den höga frekvensen av ämnesintegreringen var representativ för HKK-
undervisningen i allmänhet. Precis som i Lindblom, Erixon Arreman & Hörnells (2013) studie 
så dominerade samarbeten med idrott & hälsa, biologi och samhällskunskap. Hälften eller fler 
av HKK-lärarna hade ämnesintegrerat inom momenten hälsa, näringslära, hållbar utveckling, 
privatekonomi eller miljö. I studien fanns också en mindre grupp som inte ville ämnesintegrera 
och jag uppfattar att den gruppen var underrepresenterad. Forskningen lyfter oftast de positiva 
effekterna av ämnesintegrering men att pröva nya saker kan upplevas som svårt och kravfullt 
(Hargreaves & Moore, 2000) vilket jag har full förståelse för, speciellt om arbetssättet är 
påtvingat samt om förutsättningarna och/eller kunskap saknas.  

7.2.1 Fördelar och nackdelar 
HKK-lärarna ansåg generellt att fördelarna övervägde med ämnesintegrering då de upplevde 
att arbetssättet stimulerade dem, gav tillfälle att bolla idéer med andra samt att de kunde visa 
på de andra skolämnenas användbarhet i vardagen. Perssons (2011) drog också slutsatsen att 
arbetssättet stimulerande lärarna. Lindblom, Erixon Arreman och Hörnell (2013) hade 
uppfattningen att där fanns en potential i att praktiskt få använda teoretisk kunskap i HKK, 
vilket enkätdeltagarna delade. Dessutom fann HKK-lärarna att ämnesintegrering gav 
arbetsglädje, gjorde att de hann med kunskapskraven, medförde en säkrare bedömning samt 
sparade tid. Även Flowers, Mertens & Mulhall (1999) noterade en ökad arbetsglädje. Det som 
framkom som en nackdel i studien var att många upplevde arbetssättet för tidskrävande att 
planera. Expertgruppen hade tagit till sig av fördelarna och var ofta mest positiv till 
arbetssättet. I många avseenden var novisgruppen expertgruppens motsats, men även många 
av novisgruppmedlemmarna ville ämnesintegrera mer. Expertgruppens deltagare har alla 
börjat som noviser. Frågan är vilka förutsättningar som gjort att expertgruppmedlemmarnas 
erfarenhet blivit stor? Förutsättningarna skulle kunna vara lärarnas personlighet, deras 
kunskap, deras vilja att lära mer eller pröva nytt. Det skulle också kunna handla om 
arbetsmiljöns förutsättningar där arbetssättet är obligatoriskt eller uppmuntras genom att 
goda möjligheter ges. Hur expertgruppens medlemmar gått från noviser till experter skulle 
kunna vara intressant framtida forskning, vilket troligen skulle lämpa sig för en kvalitativ 
studie.  
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7.2.2 Lärarutbildningen 
Resultatet visade ingen skillnad mellan behöriga och obehöriga HKK-lärarnas erfarenhet av 
ämnesintegrering, vilket överensstämmer med Lindblom, Erixon Arreman och Hörnell (2013). 
Samtidigt så uppfattade behöriga HKK-lärare i större utsträckning att hållbar utveckling 
krävde en djupare förståelse hos eleverna och såg sin ämneskompetens öka vid 
ämnesintegrering. De behöriga lärarnas insikt om att hållbar utveckling kräver en djupare 
förståelse samt att de ser ökad ämneskompetens vid arbetssättet, anser jag, visar på två viktiga 
aspekter av att ha utbildade HKK-lärare. Enligt min mening så åskådliggör det att HKK-
lärarutbildningarna över tid inte har undervisat om ämnesintegrering. Lärarutbildningen är 
tvärvetenskaplig men påverkas av universitetsvärldens ämnessegregering. Bland studiens 
kommentarer lyfte lärarna behovet av strukturerad information om andra ämnens 
kunskapskrav/centralt innehåll för att kunna se gemensamma delar, vilket även Lindblom et 
al (2016) och Torkar & Kosh (2012) såg nödvändigt för att kunna se nyttan och möjligheterna 
med ämnesintegrering. Läroplansgemensamma delar borde därför vara en naturlig inkörsport 
för ämnesintegrering i lärarutbildningen och jag ser det som viktigt att det ges möjlighet att 
praktiskt få ämnesintegrera redan under utbildningen. 

7.2.3 Tiden 
I studien var brist på tid ett återkommande och den faktor som lärarna såg som mest 
begränsande, vilket är helt i linje med alla Lindblom et als (2013, 2015, 2016) resultat. 
Läroplanens tilldelade timmar var en viktig ramfaktor som har stor påverkan på lärarens 
möjligheter att undervisa. Givet att HKK inte får en större andel av skolans undervisningstid 
så anser jag att tidsanvändningen behöver effektiviseras. Mina resultat gav belägg för 
Lindblom, Erixon Arreman och Hörnells (2013) förslag om att ämnesintegrering skulle kunna 
göra att tiden utnyttjades bättre med ökad måluppfyllelse som resultat. Vissa HKK-lärare gick 
ännu längre när de kommenterade att ämnesintegrerad undervisning var ett sätt att öka 
kvaliteten på undervisningen då eleverna fick en djupare förståelse och en helhetssyn när de 
såg kopplingen mellan olika ämnen och perspektiven hälsa, ekonomi och miljö.  

7.2.4 Material 
Torkar & Kosh (2012) ansåg att en idébank med utbildningsmaterial och färdiga förslag var 
nödvändigt för att underlätta för HKK-lärare som ville ämnesintegrera. I min studie var inte 
bristen på undervisningsmaterial något utmärkande, även om behovet fanns. De flesta 
respondenterna hade redan kommit igång med ämnesintegrering och visst material fanns 
redan tillgängligt på Skolverkets hemsida (2014a), vilket kan förklara svaren. Jag anser ändå 
att tillgången till färdigt material med idéer och förslag är viktigt då det sänker tröskeln för de 
som vill men ännu inte prövat ämnesintegrering. 

7.2.5 Arbetslivserfarenhet borde ge färdighet 
Det fanns inget samband mellan lärarnas erfarenhet av att undervisa HKK och deras 
uppfattning att det var lätt att ämnesintegrera. Jag tolkar att Torkar & Kosh (2012) funnit 
belägg för att det motsatta gällde i Slovenien, när de skriver att HKK-lärarna med längst 
lärarerfarenhet hade lättast att introducera naturvetenskap i sin undervisning. För mig 
förfaller det som en logisk följd att ämnesintegrering blir lättare med mer erfarenhet av ämnet, 
vilket gör mina resultat förvånande. Det skulle kunna förklaras med att samband saknades för 
erfarenheten av att ämnesintegrera och erfarenheten av att undervisa i HKK.  
 

7.2.6 Förutsättningar för ökad ämnesintegrering 
Min studie visade att om skolledningen vill att HKK-lärarna ska ämnesintegrera mer så 
behöver de se till att lärarna känner ledningens stöd. Redan vid schemaläggningen behövs det 
planeras för ämnesintegrering. Skolverket (2014b) ser detta som en viktig roll för skolledaren 
generellt och jag skulle vilja argumentera att det är ännu viktigare då det gäller HKK. Jag anser 
att schemat är en individuell ramfaktor som betyder mycket för lärarens möjligheter att 
undervisa och en lokal ramfaktor som går att påverka. HKK-lärarnas kommentarer var 
förenliga med Lindblom, Erixon Arreman och Hörnell (2013) uppfattning om att HKK-
lärarnas ofta undanskuffade tillvaro, både vad det gäller lektionssalar och arbetsrum, är ett 
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större hinder än för andra lärargrupper. Mina rekommendationer är att hänsyn behöver tas 
till att eleverna håller sig inom ett arbetslag, att tid avsätts för arbetssättet samt att fortbildning 
ges. Det finns möjlighet att effektivisera tidsallokeringen och öka måluppfyllelsen då vissa 
HKK-lärare redan idag ämnesintegrerar för att hinna med kunskapskraven, för att få en 
säkrare bedömning eller spara tid. Det borde dock vara de positiva aspekterna med ökad 
arbetsglädje, ökad ämneskompetens, ökat elevengagemang som ska motivera, istället för att 
tvinga fram arbetssättet då alla inte är motiverade att ämnesintegrera.  

7.2.7 Hållbar utveckling 
Från början fanns idén om att där borde finnas ett samband mellan lärarnas kunskapsnivå i 
hållbar utveckling och olika aspekter av deras utövande och attityder till ämnesintegrering. Jag 
antog att förändringarna i ramfaktorerna med Lgr11 borde ha påverkat lärarnas 
arbetssituation negativt då tiden var knapp redan innan. Jag förmodade att en ökad kunskap 
om hållbar utveckling skulle leda till ökat samarbete eftersom lärarna skulle ha insikt hur 
mycket eleverna måste kunna för att förstå begreppet och kunna göra medvetna val utifrån 
dessa. Undersökningen fann inga belägg för att den självskattade kunskapsnivån om hållbar 
utveckling påverkade åsikter om ämnesintegreringen eller utövandet. Studien visade däremot 
att de flesta lärarna samarbetade med ämnen de själva saknade behörighet i, vilket var 
motsatsen till Torkar & Koch (2012) resultat, där samarbetet var starkt knutet till lärarnas 
utbildningsämnen. Jag ser det som att lärarna insett att de saknade kunskaperna inom vissa 
områden och därigenom kompenserade eleverna genom att låta andra lärare, med annan 
ämneskompetens, undervisa om de delarna. Om mitt antagande stämmer anser jag att det 
skulle kunna tolkas som att HKK-lärarna hade en hög självkänsla och vågade se bristerna, 
något som deras slovenska kollegor kanske var mindre benägna att göra. Om det var så att de 
kunskapssvaga ämnesintegrerade för att de vågade erkänna bristerna och de kunskapsstarka 
ämnesintegrerade för att de insett bredden och djupet så kanske det ändå fanns ett samband 
mellan kunskap om hållbar utveckling och erfarenhet av ämnesintegrering, men sambandet 
var i så fall inte linjärt. Framtida forskning skulle kunna finna svaret på om det finns ett sådant 
samband och då skulle en kvalitativ studie troligen vara mest lämplig. 
 

Hållbar utveckling går som en röd tråd genom HKK med målet att skapa medvetna 
samhällsmedborgare. Före Lgr11 användes begreppet resurshushållning där problemen löstes 
marknadsekonomiskt, ett kortsiktigt antropocentriskt tänkande med monetära begränsningar 
(Chiras, 2001). Hållbar utveckling är ett mycket vidare begrepp (Skolverket, 2011a) som 
innebär att resurserna ska räcka till alla, även framtida generationer (WCED, 1987) och 
resurshushållning är bara en liten del av detta. Hållbar utveckling fås genom minskad 
resursanvändning tillsammans med ökad återanvändning och återvinning där 
livscykelanalyser görs av produkter/aktiviteter med hänsyn till resursanvändning samt etiska 
och sociala värden (Miljömålsrådet, 2016). Hållbar utveckling innebär ett långsiktigt 
ekocentriskt tänkande med jordens resurser som begränsning och där lösningarna ligger 
utanför marknadsekonomin då det systemet varken ger en ekologisk, social eller ekonomisk 
hållbarhet (Ban Ki-moon, 2011). Jag anser att det krävs breda allmänkunskaper samt 
förmågan att göra en samlad bild för att kunna göra väl avvägda val. Studien visade att nästan 
19 av 20 skattade sina kunskaper om begreppet hållbar utveckling som bra och nio av tio ansåg 
att de hade relativt lätt att förstå begreppet. Självskattningen var inkonsekvent med den 
oenighet som fanns om huruvida begreppet hållbar utveckling krävde en djupare förståelse än 
begreppet resurshushållning samt om resurshushållning och hållbar utveckling var 
synonymer. Detta gällde även lärarnas varierande upplevelse om hur enkelt det var för 
eleverna att förstå hållbar utveckling och att de flesta upplevde att eleverna fann begreppet 
hållbar utveckling enklare att förstå än resurshushållning. Vissa respondenter verkar ha 
förståelsen om hållbar utveckling, men generellt så anser jag att respondenterna borde ha 
svarat annorlunda om de hade haft god kunskap. Jag ser därför ett behov av att höja HKK-
lärarnas kompetens om hållbar utveckling och jag anser att det är ett generellt behov då de 
flesta HKK-lärare har en utbildning före Lgr11. En ökad kunskap skulle troligen leda till insikt 
om vilka stora förändringar i ramfaktorerna som Lgr11 faktiskt har inneburit. Samma 
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tidsallokering till ett mycket större begrepp och en mer komplex användning av kunskap från 
skolans övriga ämnen där HKK ska lära eleverna att förena den kunskapen samt föra 
resonemang kring och motivera för sina val utifrån dem. Jag tror att ämnesintegrering skulle 
kunna vara en lösning på att effektivisera tidsanvändningen och för att lyckas nå 
kunskapsmålen. En kompetenshöjning i hållbar utveckling och ämnesintegrering, ser jag som 
en del av ett livslångt lärande, för att få lärarna att bli mer professionella och för att öka ämnets 
status. 

7.3 Genusperspektiv 
Köket, och därmed HKK-salen, är av tradition en kvinnlig domän (Hjälmeskog, Cullbrand & 
Petersson, 2006), något som HKK-ämnet försöker bryta. Det var därför intressant att se att 
där fanns signifikanta skillnader mellan kvinnornas och männens svar i studien. Kvinnorna 
skattade sina kunskaper och förmågor högre samt såg mer positivt på ämnesintegrering 
förutom när det gällde tidsåtgången för bedömning då männen i lägre utsträckning höll med 
om att det tog för mycket tid. Svaren skulle kunna bero på att kvinnorna oftare var behöriga 
och hade längre arbetslivserfarenhet. Jag ser det som positivt att fler män väljer att bli HKK-
lärare, men det är långt kvar tills det blir jämställt och troligen ännu längre tills grupperna har 
liknande arbetslivserfarenhet i HKK. Fler män i HKK-salarna får troligen en positiv inverkan 
på eleverna, då de kan se att uppgifterna i ett hem berör alla. I dagens mångkulturella samhälle 
ser jag det som extra viktigt med fler män i köket så att traditionella könsmönster inte 
reproduceras och jag tror speciellt pojkarna behöver bra förebilder. Då könsmaktstrukturerna 
fortfarande finns (Hjälmeskog, Cullbrand & Petersson, 2006) borde fler män i yrket även 
gynna ämnets status. 

7.4 Samhällsrelevans 
Om samhället verkligen vill anamma hållbar utveckling (SOU 2004:104), borde skolan vara en 
lämplig arena för att påverka framtida generationer. Skolan möter alla barn och ungdomar och 
påverkar även deras familjer. Ämnesintegrerad undervisning med HKK skulle kunna 
möjliggöra för eleverna att praktiskt få göra mer medvetna val och argumentera för dessa med 
en bred och djup kunskap i No- och So-ämnena. Elevernas ökade kunskap om hållbar 
utveckling skulle kunna bidra till mer kritiskt tänkande och välinformerade 
samhällsmedborgare, vilket i sin tur skulle kunna påverka individen, lokalsamhället och den 
globala världen till att bli mer hållbar.  

8 Slutsats  
Undervisningen i hållbar utveckling ska präglas av ämnesöverskridande samarbete och hållbar 
utveckling genomsyrar HKK. De allra flesta HKK-lärarna, i studien, hade ämnesintegrerat och 
deras gemensamma samarbetserfarenhet inkluderade alla skolämnen. Momenten hälsa och 
näringslära ämnesintegrerades mest och de flesta samarbetade med ämnen, som de själva 
saknade behörighet i. Lärarna ansåg att ämnesintegrering skulle kunna göra att tiden 
utnyttjades bättre med ökad måluppfyllelse och arbetsglädje som resultat. Nackdelen var 
bristen på gemensam planeringstid och skolledningen skulle kunna förbättra situationen 
genom schematekniskt gynnsamma lösningar.  

Jag anser att det behövs fortbildning för att öka ämnesintegreringen och arbetssättet borde 
praktiseras under lärarutbildningen. Framtida forskning, om vilka förutsättningar som gjort 
att expertgruppmedlemmarna gått från noviser till experter, skulle kunna ge mer information 
om förutsättningarnas inverkan och hur ämnesintegrering kan främjas.  

Studien visade att många HKK-lärare behövde fortbildning i hållbar utveckling, vilket 
förmodligen gäller HKK-lärarna i allmänhet. Ett kontinuerligt lärande och mer 
ämnesintegrering är, enligt min mening, en hållbar utveckling för HKK. Det skulle kunna bidra 
till att HKK-lärarna blir mer professionella och att ämnets status ökar. 
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9 Tack 
Ett stort tack till alla HKK-lärare som tog sig tid att besvara enkäten och till 
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Wallace för teknisk support och allmän uppmuntran samt till Daniel Wirthig som gav 
användbar feedback på enkäten. 
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Bilaga 1 – E-post till skolorna med förklarande brev  

 

Titel: Forskningsenkät till hem- och konsumentkunskapslärarna om 
ämnesintegrering 

Hej  

Jag utbildar mig till hem-och konsumentlärare på Umeå universitet. 

Det är min sista termin och jag håller på med mitt examensarbete som handlar om 
ämnesintegrering i HKK. 

Jag har via Skolverkets register fått tillgång till e-postadresser till samtliga svenska skolenheter och 
har som mål att nå alla yrkesverksamma HKK-lärare i Sverige. 

Jag vore tacksam om ni kunde vidarebefordra detta brev, med inbjudan att delta i 
undersökningen, till alla era HKK-lärare. Inbjudan finns längre ned på denna sida. 

Tack på förhand. 

Mvh 
Eva-Lena Wallace 
Telefon: 0737 399 920 
E-post: wallace.umea@gmail.com 

 
Handledare: Agneta Hörnell 
Telefon: 090-786 95 68 
E-post: agneta.hornell@umu.se 
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Hej!  
Mina lärarstudier på Umeå universitet börjar komma till sitt slut och just nu skriver jag på mitt 
ex-jobb. Den handlar om hem- och konsumentkunskapslärares syn på ämnesintegrerad 
undervisning. 
 
Cecilia Lindblom, Umeå universitet, gjorde en allmän studie om HKK-lärarnas situation 
läsåret 2009/2010. Hon doktorerade i juni i år. Cecilias undersökning har inspirerat mig att 
titta lite närmare på ämnesintegrerad undervisning. Min studie ska undersöka om sådan 
undervisning förekommer och hur HKK-lärare i så fall arbetar.  
 
Om du inte arbetar ämnesintegrerat så är du fortfarande viktig för undersökningen, då du kan 
ge information om lärare vill eller inte vill arbeta ämnesövergripande och om förutsättningar 
finns eller saknas. 
 
Mitt mål är att nå ut till alla yrkesverksamma HKK-lärare i Sverige, därför skickades detta mejl 
ut till alla rektorsområden med en vädjan om att skicka vidare till dig som HKK-lärare. Studien 
är inte kopplad till din arbetsgivare och de kommer inte få ta del av dina svar. 
 
Det är självklart frivilligt att svara på frågorna. Den beräknade tiden för att svara är ca 15-20 
minuter. Svaren kommer enbart att användas för forskningssyfte och alla svar kommer senare 
att presenteras på gruppnivå. Dina svar kommer inte kunna kopplas till dig. Uppsatsen 
beräknas vara klar i slutet av året och finns då tillgänglig via internet.  
 
Tack för att du tog dig tid att läsa mitt brev. Jag hoppas du också är villig att svara på enkäten 
som tillhör studien.  
Länk till enkäten http://goo.gl/forms/ZSfkDY9BDEkaPsZi2 
Kontakta mig eller min handledare om du har frågor om undersökningen. Kontaktuppgifter 
finns längs upp på denna sida. 
 
Med vänlig hälsning 
Eva-Lena Wallace 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://goo.gl/forms/ZSfkDY9BDEkaPsZi2
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Bilaga 2 – Enkät 

 

 

 

Enkät 
 

 

”Skärm dumpar” av den elektroniska enkäten besvarad av HKK-lärarna 
om ämnesintegrerad undervisning och hållbar utveckling. 

 Designad i Google Formulär.  

  



Bilaga 2 (2/16) 
 

 
 

 



Bilaga 2 (3/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (4/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (5/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (6/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (7/16) 
 

 
 

 

 

 



Bilaga 2 (8/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (9/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (10/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (11/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (12/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (13/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (14/16) 
 

 
 

 

 



Bilaga 2 (15/16) 
 

 
 

 



Bilaga 2 (16/16) 
 

 
 

 


