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Sammanfattning 

Bakgrund Vi har gjort en kvalitativ undersökning om ämnesintegrering inom hem- och 

konsumentkunskap. Vi hittade tidigare forskning inom andra ämnen som vi har haft som 

underlag då det inte finns mycket forskat inom hem- och  konsumentkunskap.

Syfte Det vi ville undersöka var hur det ser ut idag, om de intervjuade lärarna arbetar 

ämnesintegrerat, vilka för- och nackdelar det finns samt vilka möjligheter och svårigheter det 

finns med ämnesintegrering.

Metod Den metod vi använde oss av var intervjuer som bandades och transkriberades till 

text och därefter bearbetades. 

Resultat Resultaten från den tidigare forskningen visade både att det finns mycket positiva 

effekter men även det motsatta när det inte fungerar. Vårt resultat från de intervjuade lärarna 

visar på att det inte förkommer ämnesintegrering med andra ämnen, däremot kunde de lärare 

som undervisade i ett annat ämne koppla ihop dessa och dra paralleller. Fördelar som de 

intervjuade upplevde var att eleverna fick en bredare kunskapsbild och större helhet. 

Nackdelarna var alla de intervjuade lärarna överense om att det finns för lite tid till förfogande 

att kunna planera tillsammans. De tyckte också att bedömningen blev ett större problem 

eftersom de inte hade tid till sambedömning. En förutsättning som de alla även var överense 

om var att schemat skulle behöva anpassas för samplanering, genomförande, sambedömning 

och utvärdering. De lärare vi intervjuade tyckte att hem- och konsumentkunskap är ett brett 

ämne och går att kombinera med nästan alla de övriga ämnen. De ämnen som nämndes tydligt 

av lärarna var idrotten, NO, SO. 

Slutsats En slutsats som vi kunde göra utifrån vårt resultat är att det finns både för- och 

nackdelar med ämnesintegrering. Vi kan dessutom konstatera att en förutsättning som behövs 

är ett schema som är anpassat med gemensam tid för planering och bedömning.  



Abstract 
Background We have conducted a qualitative study of subject integration in home 

economics. We found previous research in other subjects that we have had as a basis when 

there is little research in the home economics. 

Purpose What we wanted to examine was how it looks today, if the informants are working 

integrated. We also wanted to examine what kind of advantages and disadvantages there are, 

and what opportunities and difficulties that exist with integration. 

Methodology The methodology we used was interviews. We recorded the interviews and 

transcribed them into text and then processed and analysed them. 

Results: The results of the previous research showed both that there are great benefits but also 

the opposite when it doesn't work. Our results from the informants indicate that there is no 

pre-subject integration with other subjects, however, was the teacher who taught in another 

subject to pair them and draw parallels. Advantages of the interviewees felt was that the 

students had a wider knowledge and greater overall image. The disadvantages that all the 

teachers brought up was insufficient time available to plan together. They also thought that 

the assessment was a major problem because they did not have time to rate the students 

together. One condition all the teachers agreed on was that the schedule needed to be adjusted 

and to receive more time together with each other. The teachers we interviewed felt that home 

economics has a good ability to be combined with almost all the other subjects. The 

substances mentioned clearly by the teachers was PE, Science, Civics. 

Conclusion One conclusion that we could make based on our results is that the there are 

advantages and disadvantages with integration.  We can also see that one condition to make it 

possible to work with integration is a adjusted schedule with time for planning and grading 

together.  
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1 Bakgrund

1.1 Vår bakgrund
Båda ämnena idrott och hälsa och hem- och konsumentkunskap har stort fokus på hälsa. Vi 

önskar i framtiden kunna binda ihop dessa ämnen för att ge eleverna en större helhet. Vi har 

därför valt att undersöka om lärare i skolan jobbar ämnesintegrerat, alltså jobbar ihop över 

ämnesgränserna. Vi vill dessutom undersöka vilken syn och vilken inställning de har till 

ämnesintegrering. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och vår egen skolgång 

har vi märkt en tydlig avgränsning mellan de olika ämnena i skolan. Linde menar att man i 

skolan avgränsar ämnena för att få kontroll över verksamheten (1) och ju större avgränsning 

desto större kontroll. En faktor som påverkar upplägget på undervisningen menar Linde är 

läroböcker och material som ofta är utformat specifikt för ett ämne. Vi har upplevt under vår 

VFU att det i lärarkåren finns ett intresse och för eleverna en stor behållning av att jobba 

ämnesintegrerande. 

1.2 Integrering- ämnesintegrering
Integrering betyder enligt svenska akademins ordbok att förena och sammanföra skilda delar 

till en helhet (2). Vi menar i vårt arbete med ämnesintegrering att arbeta över ämnesgränserna 

flera ämnen tillsammans för att skapa en helhet och ge eleverna fler perspektiv på kunskapen. 

I verkligheten hänger ju allt mer eller mindre ihop och därför bör skolan även sträva efter ett 

arbetssätt där eleverna lär sig se kunskapen som en helhet. I läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet (LpO -94) står det under skolans värdegrund och uppdrag att vi ska förbereda 

eleverna för livet efter skolan i samhället. "En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 

sammanhang" (3). Det står vidare i LpO -94 att det är rektorns ansvar att se till att 

"undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet, ämnesintegrerande kunskapsområden integreras i 

undervisningen i olika ämnen" . Förslag på kunskapsområden att integrera är miljö, 

konsumentfrågor och jämställdhet. Andersson definierar begreppet integrering i skolan enligt 

följande "med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att 

sammanfoga skilda delar till en helhet" (4 sid 15). Han menar att det krävs mer än traditionell 

undervisning för att eleverna ska förstå sin omvärld. Vidare liknar Andersson  de olika 

ämnena i skolan som byggstenar som ska bilda en helhet. 
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1.3 Tidigare forskning
Utifrån tidigare forskning vet vi att sättet att jobba ämnesintegrerat och skapa en meningsfull 

helhet har funnits länge. Inom ämnet hem- och konsumentkunskap finns väldigt lite forskning 

gjord om ämnesintegrering. Vi har valt att titta närmare på två vetenskapliga artiklar som har 

undersökt hur ämnesintegrering påverkar motivationen och resultaten hos elever i skolan, en 

artikel från Kanada (5) och en från Australien (6). 

Tidigare forskning har upptäckt både fördelar, men även problem med ämnesintegrering. En 

studie gjord i Kanada handlade om hur lärare inom ämnena geografi och naturkunskap 

arbetade tematiskt med energi. Tanken var att eleverna skulle få ökad förståelse hur man kan 

se energi ur olika perspektiv. Metoden som författarna har använt sig av i sin undersökning är 

intervjuer av lärare och elever samt 25 timmar med observationer (utspridda på 16 tillfällen). 

Författarna utförde även för- och eftertest på eleverna. Syftet med undersökning var att se hur 

integrerad undervisning påverkade resultat och motivation hos elever som riskerade att inte 

klara high school med fullständiga betyg. 

Detta är vad författarna kom fram till:

• Eleverna ansåg sig få  en större helhetsbild av att jobba integrerat då de fick ta del av kunskapen i 

två olika ämnen, men med olika perspektiv. 

• Eleverna tyckte att undervisning blev mer relevant för deras vardagsliv med integrerad 

undervisning.

• Omedvetet tog eleverna med sig större kunskap mellan de olika ämnena och kunde därmed binda 

ihop delarna till en större helhet. 

• Eftertesterna visade på ett högre resultat hos eleverna med ämnesintegrerad undervisning.

Den andra studien är utförd i Australien (6). Där läser eleverna matematiken som olika kurser 

och har därför olika lärare i varje kurs. Författarna har undersökt hur man kan binda ihop 

matematikens alla delar (exempelvis algebra, geometri och sannolikhetslära) till en helhet 

genom temaarbete. Metoden som användes i undersökningen var intervjuer med lärare som 

spelades in på band, transkriberades, kodades och kategoriserades.  Författarna kom fram till 

följande i sin undersökning:

• De elever som inte fann temat intressant tappade motivationen och intresset för 

undervisningen och var svåra att fånga upp. 

• En lärare menade att motivationsproblem finns oavsett om man jobbar med temaarbete 

eller traditionellt uppdelat ämnen var för sig.
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• Föräldrar blev oroliga när de inte såg några resultat som vid traditionell undervisning.

• Alla lärare var överens om att tematiskt arbete ger en värdefull kunskap för eleverna som 

innebär att de kan tillämpa sin kunskap i sin vardag. Dock tyckte lärarna att det var svårt 

att tillämpa tematisk undervisning av olika anledningar. 

1.4 Historisk bakgrund
Författarna Krantz & Persson  skriver i sin bok Sex, godis och mobiltelefoner att 

ämnesintegrationen fanns före både skolan och dess ämnen. I bondesamhället var inte 

kunskapen uppdelad utan ingick i vardagens helhet och man lärde sig i anslutning till arbetet 

som bedrevs på gården. Något som kan liknas med  Dewey (8) och hans filosofi är "learning  

by doing" (7s. 17). Dewey var en filosof som under slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet utvecklade en reflekterande pedagogik. Filosofin bygger på att individen utvecklas 

genom samspel med omvärlden. Den handlar om att ge utrymme åt den enskilda elevens fria 

växt och utveckling. Han menade att det är nödvändigt att bryta upp och frångå det 

traditionella ämnesstoffet för att istället låta eleverna jobba med praktiska problem som de 

kunde ställas inför ute i verkligheten (8).

1.5 Att arbeta ämnesintegrerande
MacMath et al påpekar att läroplansintegrering kan ske på olika sätt " Curriculum integration 

may take various forms, including competitions, project-based, thematic units, problem-based 

learning and synchronised content" (5 sid 87). Ämnesintegrering kan utformas på olika sätt, 

men sker ofta på tematiskt sätt. Tematisk undervisning utmärks bland annat av att olika 

ämnen integreras till en helhet, att olika färdigheter som att läsa och skriva övas i funktionella 

sammanhang och att det tematiska innehållet sätts i centrum. Tematisk undervisning utmärks 

också av att innehållet i undervisningen har en tydlig koppling till elevernas 

vardagserfarenheter och vardagliga förståelse av olika samhälleliga förhållanden och 

företeelser (9). I boken att bedöma eller döma tar man upp de olika kunskapssynerna 

förståelse, förtrogenhet, fakta och färdighet, som står att läsa om även i LpO -94, där man vill 

påvisa mångfalden av kunskapens uttryck. Dessa kunskapssyner är delar som ska forma en 

helhet. Innehåll och arbetsformer ska utformas på varierade sätt så dessa fyra kunskapssyner 

tillgodoses. (10 sid 21).Tanken med att jobba ämnesintegrerat är att ge överblick och ett 

sammanhang och inte att få med så många ämnen som möjligt i integreringen menar Krantz & 

Persson (7).
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2. Syfte 
Vår intention med denna undersökning är att undersöka vad hem- och 

konsumentkunskapslärare har för uppfattningar kring vilka möjligheter och svårigheter det 

finns med att arbeta ämnesintegrerat inom hem- och konsumentkunskap. Vi vill även 

undersöka om hem- och konsumentkunskapslärare arbetar med ämnesintegrering. Vi tror att 

det kan ge oss en bredare blick över hur det ser ut med ämnesintegrering i Umeå kommun.

2.1 Frågeställningar:
• Vilka för- och nackdelar upplever hem- och konsumentkunskaps lärare att det 

finns med ämnesintegrering i skolan? 

• Hur ser ämnesintegreringen ut idag i ämnet hem- och konsumentkunskap? 

3. Metod
Vi anser att den bäst lämpade forskningsmetoden för vår studie är en kvalitativ intervju. Då vi 

vill undersöka lärares uppfattningar och inställningar till ämnesintegrering. Liksom Ryen (11) 

tycker vi att intervju är ett bra sätt att ta reda på det som döljer sig under ytan, i vårt fall vad 

lärare överlag har för uppfattningar om ämnesintegrering, men även specifikt i hem- och 

konsumentkunskap. Fördelen med denna metod är att vi genom att gå på djupet med frågorna 

kan ta del av respondentens resonemang kring intervjufrågorna. Kvale (12) skriver att genom 

att använda intervju som metod så är uppfattningarna från de intervjuade inte objektiva, utan 

subjektiva. Med andra ord så kan en likadan undersökning resultera i andra resonemang kring 

ämnesintegrering, beroende på vilka personer som deltar i studien. Vårt resultat representerar 

trots allt en uppfattning kring lärarnas syn på ämnesintegrering inom hem- och 

konsumentkunskap. I detta avsnitt presenteras denna metod närmare och vi skriver även hur 

vi arbetade, från planeringsfas till genomförande och analys. Omfattningen på denna studie är 

relativt liten, men går in mer på djupet. Enligt Denscombe (13) är kvalitativa undersökningar 

av relativt liten karaktär och anledningen till det är att de kan ge djupgående kunskaper och att 

de bygger på enskilda personers detaljerade information.

Enligt Kvale (12)  och Patel & Davidsson (14) handlar kvalitativ forskning om att förstå och 

tolka olika människors uppfattningar. 
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3.1 Urval
Vi har i vår undersökning intervjuat sex stycken behöriga lärare i hem- och 

konsumentkunskap som har anställning på skolor i olika delar av Umeå kommun. Urvalet är 

gjort ur ett bekvämlighetsperspektiv, vilket innebär att vi har valt informanter som har varit 

lättast och minst tidskrävande att nå.  Detta på p g a den ringa tid vi har till förfogande at göra 

denna studie. Vi kontaktade i förväg lärarna vi valt för att få samtycke till intervju. Alla 

intervjuade lärare är kvinnor, men det var inget krav. Informanterna har mellan 6- 35 års 

yrkeserfarenhet. Alla de tillfrågade ställde upp på intervjun så därmed blev det inget bortfall. 

3.2 Genomförande
Vi har i vårt tillvägagångssätt för denna undersökning använt oss av Kvales sju principer, 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering (15). Dessa sju 

principer syftar till att skapa en helhet och att stärka tillförlitligheten i arbetet. Innan vi 

genomförde våra intervjuer gjorde vi en pilotintervju, dvs en provintervju. Detta för att dels 

stärka vår skicklighet som intervjuare, men även för att kontrollera frågornas relevans för 

studien. Patel & Davidsson (14)menar att den grundläggande tekniken vid intervjuer ligger i 

skickligheten hos intervjuaren att föra en konversation. Enligt Denscombe (13)är det svårt att 

uppnå full objektivitet vid intervjuer. Därför ansåg vi det viktigt med pilotintervjun, just för 

att träna på att vara så neutrala som möjligt vid intervjuerna. Vi bokade därefter in tid med 

lärarna som passade in på deras schema och lärarna ordnade med lokal på skolan så att vi 

skulle kunna intervjua utan störande moment. Forskningsintervjuer kan enligt Denscombe 

(14) utföras på olika sätt, antingen är den strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad . 

Vi gjorde en strukturerad intervju, som innebär att vi i förväg gjort ett frågeformulär som vi 

följde under intervjun.  Tiden vi intervjuade personerna varierade väldigt från person till 

person, men i genomsnitt tog intervjuerna ca 15 min. Intervjuerna spelades även in på band. 

3.3 Transkribering
När intervjuerna var inspelade transkriberade vi dem till text och återgav dem ordagrant. 

Pauser eller emotionella uttryck såsom skratt och liknande har inte återgetts då det inte anses 

vara av någon betydelse för vår analys. Kvale (12)menar att detta urval måste baseras på 

avsikten med utskriften. Då denna studie var ute efter att analysera vad lärare i hem- och 

konsumentkunskap har för syn på ämnesintegrering,  spelar dessa språkliga dimensioner 

ingen roll. Analyseringen sker inte av språket utan meningen med det som sägs. Därefter 
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markerade vi i intervjuerna det viktigaste i deras svar och sammanställde sedan svaren i en 

egen text. De citat som presenteras nedan har vid behov redigerats för att undvika 

missförstånd när informanternas talspråk skulle transkriberas till skriftspråk.

3.4 Etiska riktlinjer
Vi informerade för lärarna att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde välja att 

avbryta intervjun. Intervjuerna är konfidentiella för att de intervjuade personerna ska känna 

sig trygga och inte känna sig utlämnade. Skillnaden mellan anonymitet och konfidentiellt är 

enligt Patel & Davidsson (14) att vid anonyma intervjuer vet ingen vem som svarat på 

frågorna, men vi som intervjuar vet vid konfidentiella intervjuer vilka personerna som svarat 

på frågorna är. I uppsatsen kommer fingerade namn att användas. Vi informerade även alla 

informanter att deras inspelade intervjuer raderas efter transkriberingen. Enligt Kylén (15) kan 

informanter kan ofta känna sig besvärade och att intervjun upplevs som en domstol med 

förhör. Vi har därför varit noga med att innan intervjuerna poängtera att vi har en neutral åsikt 

och endast vill undersöka om och i så fall hur integrerad undervisning förekommer. 

3.5 Reliabilitet och validitet
 Med reliabilitet menas ofta att samma forskning ska kunna genomföras igen och visa samma 

resultat (11). När en kvalitativ undersökning genomförs så ligger intresset i en djupförståelse 

av ett fenomen, och därför hamnar inte den statiska representativiteten i fokus menar Magne 

Holme & Krohn Solvang (17). 

Med validitet menas hur trovärdig studien är. Vid en intervju måste forskaren vara medveten 

om vad denne är ute efter och att frågeställningen är väl förberedd så att den besvarar syftet. 

Ett problem med intervju som metod kan vara att forskaren tolkar respondenten på ett 

felaktigt sätt. Formuleringar och signaler kan helt enkel misstolkas. Förväntningar kan också 

påverka. Respondenten kan svara och bete sig på det sätt som den tror forskaren vill (17).

4. Resultat
Vi har valt att tematisera resultatet utifrån frågorna för att det blir lättare för läsaren att läsa 

och förstå. Detta innebär att vi kommer att förklara och beskriva vad som sagts i intervjuerna . 

Utifrån detta ska vi försöka hitta mönster och göra en sammanställning av det som sagts. 
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4.1. Erfarenheterna av ämnesintegrerad undervisning
Vi undrade vilka erfarenheter lärarna hade av ämnesintegrerad undervisning. De visade sig 

inte vara stora hos de intervjuade lärarna. 

Alla lärare som vi intervjuade hade tidigare i sitt yrke i någon form prövat på att arbeta 

ämnesintegrerat i hem och konsumentkunskap. De påpekade att det var väldigt små 

samarbeten. 

Helen: "Väldigt lite, enbart med idrott och då är det bara pyttelite."
 Den erfarenhet de hade bestod till största del av mindre temaarbeten i samarbeten med andra 

ämnen. Stina och Anna som undervisar i två olika ämnen brukade väva in kunskaper från 

båda ämnena och dra paralleller mellan dem. Det fanns för övrigt inget samarbete med andra 

lärare. Ulla, Greta, Helen och Britt arbetade idag inte alls ämnesintegrerat. 

Britt: " Nä, det gör jag inte. Jag har så många klasser och har svårt att få tiden att  
räcka till."

4.2 Vilka fördelar ser du med ämnesintegrerad undervisning?
Alla lärare som vi intervjuade svarade att de tycker att ämnesintegrering är bra för att eleverna 

får fördjupa sig i ämnet och då får en bättre helhetsbild. Vidare tyckte de också att det var bra 

då eleverna får kunskapen från olika perspektiv i undervisningen. Britt och Anna tyckte också 

att få arbeta med en kollega till är berikande. De menade att de då tillsammans kunde 

reflektera, bestämma innehåll och diskutera bedömning. Greta tyckte att ämnesintegrering var 

en ”modefluga”  något som kommer och går.

Alla lärare tycke att det var positivt att eleverna får ett större spektrum och helhet av 

kunskapen. De menar att eleverna får fler synvinklar att se sambanden hur allt hänger ihop.

Stina:  "Nä men vinsterna är så stora att det finns anledning att överväga hur man 

organisatoriskt skulle kunna lägga upp det! Dels för elevernas del  för att få den här  

helhetsbilden och få en förståelse och  se sambanden att allt hänger ihop."

Stina tyckte även att man med gemensam planering och bedömning kunde spara tid.

Anna: "Nu kommer en fördel.. det blev fler pedagogiska diskussioner mellan oss  

lärare när vi jobbar så här. Då var man tvungen att reflektera mer över sin del och  

sitt ämne." [Annas tidigare erfarenhet av ämnesintegrering]
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4.3 Nackdelar med ämnesintegrerad undervisning
Sammanfattningsvis såg alla lärare vi intervjuat många nackdelar med ämnesintegrering.

På frågan varför de inte jobbade ämnesintegrerat idag, svarade alla lärarna att orsaken till att 

ämnesintegrering inte förekommer är att det inte finns tid för planering och reflektion. 

Anna: "... tiden! Alltså att man måste nästan lägga in på schemat för att det ska  

fungera…..hade vi haft reflektionstid så hade vi möjlighet att utvärdera och planera  

nya teman."

Alla lärare tyckte också att en orsak var att det fungerar inte schematiskt och organisatoriskt . 

Britt: "En orsak är kan ju också vara schemat, att man ska få det att passa in."

Ulla ansåg att ämnesintegrerat arbete inte var något som uppmuntrades uppifrån 

(Skolledningen).

Ulla:  "Det ges nog ingen tid för det. Det är inget som direkt uppmuntras från skolledningen  
känner jag."

Det största hinder enligt de intervjuade lärarna är tiden.

Alla lärare ansåg att ämnesintegrerad undervisning är mycket tidskrävande och kräver mycket 

planering. En lärare ansåg att det  ur elevsynpunkt kan fungera bra för vissa elever, men för 

vissa  blir ämnesintegrerande arbete för stort och de kan inte greppa innehållet.

Stina: "Ehm på grund av att vår organisation är inte fördelaktig att kunna ha ett  

temaarbete, för det är inte någon schemalagd gemensam planeringstid."

Helen: "Ja det är ju tid, det ska ju passa både med planeringstid och så ska det ju  

fungera schematekniskt."

Anna:  "Hur ska vi bedöma? Vad ska vi ta med från de olika ämnena?"

Greta ansåg att ämnesintegrering är något som kommer och går i mode i den svenska skolan.

Greta: "Det är ju mycket i skolan som går i mode, det här är ju en sån sak. Har man 

gjort några rejäla undersökningar som har visat på att ämnesintegrerad  

undervisning  ger något positivt?

12



4.4 Vilka förutsättningar tror du krävs för att ämnesintegrering ska fungera i skolan? 
Alla lärare som vi intervjuade ansåg att det måste finnas ett schema som fungerar och att det 

måste finnas mer tid för planering och organisation. 

Helen: "…så att det finns från ledarlaget innan i början av termin  

så jag vet vad som ska göras och hur ska vi göra det?"

Ulla tog upp lokalerna på skolan som ett problem, då hon ansåg att de måste anpassas. Hon 

tycket också att det var viktigt med öppenhet mellan lärarna på skolan, att kunna ge och ta av 

varandra. 

Ulla: " Nä men det är väl planeringstid, så att man får sitta tillsammans och att man  

har en öppenhet kolleger emellan och att man ger och tar så att säga av sitt ämne,  

på nåt vis att man inte håller strikt på sitt eget".

4.5 Lämpliga ämnen att integrera med 
Alla lärare ansåg att flera ämnen var lämpliga att integrera med hem- och konsumentkunskap, 

men de ämnen som oftast nämndes var NO, SO, idrott och hälsa, matte och språk. 

Greta: -"Hela rubbet. Allt!"

Stina: "Ja men hem- och konsumentkunskap är ju ett sånt bra ämne så det  

går ju att integrera med så mycket!"

5. Diskussion

5.1 Metod diskussion 
Vi varit tydlig från första steget och beskrivit hur vi gått tillväga. Därför skulle denna metod 

kunna appliceras på andra undersökningar och kunna göras om igen. En ny undersökning 

skulle däremot kunna framföra fler resonemang kring ämnesintegrering då vi inte intervjuat 

alla typer av hem- och konsumentkunskapslärare. Dessutom är vi inte vana att intervjua vilket 

kan hota reliabiliteten och då även validiteten. Detta har vi försökt motverka genom att göra 

en pilotstudie, för att uppmärksamma oss brister och osäkerheter som vi behövde rätta till 

innan de riktiga intervjuerna. Vi tror att det resultat vi fått fram speglar några av de 

uppfattningar som finns om ämnesintegrering hos lärare i hem- och konsumentkunskap. Vi 

tycker att en större och mer omfattande undersökning skulle vara intressant för att få fram fler 
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resonemang kring ämnesintegrering i hem- och konsumentkunskap. För det krävs mer och 

resurser tid än vad vi hade till förfogande. 

5. 2 Resultat diskussion

5.2.1. Erfarenheterna av ämnesintegrering
Sammanfattningsvis hade de intervjuade lärarna väldigt lite erfarenheter av ämnesintegrerad 

undervisning. Vi tror att detta beror dels på avsaknad av litteratur och studiematerial, men 

även att den traditionella undervisningen är svår att bryta. Det är även svårt att hitta forskning 

inom ämnesintegrering vilket också kan vara en av orsakerna till att ämnesintegrering uteblir. 

Vi tror att eftersom arbetssättet inte är inarbetat i någon större utsträckning följer en kritisk 

inställning till det samtidigt som alla lärarna kunde se fördelar med ämnesintegrering. 

Greta: "Det är ju mycket i skolan som går i mode, det här är ju en sån sak. Har man 

gjort några rejäla undersökningar som har visat på att ämnesintegrerad  

undervisning  ger något positivt?

 Detta tror vi är orsakerna till varför lärarna hade väldigt lite erfarenheter av ämnesintegrering. 

5.2.2. Fördelar
Alla lärare hade någon gång prövat att arbeta ämnesintegrerat med tematisk undervisning. Vi 

upplever att det flesta lärare och även forskningen är positivt inställd till ämnesintegrering. En 

stor fördel som alla de intervjuade lärarna tog upp var att eleverna kan få en större helhetsbild 

av ämnesintegrering. 

Anna : " Nu kommer en fördel.. det blev fler pedagogiska diskussioner mellan oss  

lärare när vi jobbar så här. Då var man tvungen att reflektera mer över sin del och  

sitt ämne." 

Här tog Anna upp reflektions aspekten som vi tror är en positiv effekt av att arbeta 

ämnesintegrerat. Att tänka igenom och utvärdera sitt arbete tror vi är viktigt för att bedriva en 

intressant och givande undervisning. Stina, nämnde i intervjun att med ämnesintegrerad 

undervisning kunde tiden ses som en fördel. Hon menade att genom att man tillsammans 

hjälps åt med planering, genomförande och bedömning kan vinna tid. Vi tror att med väl 

inarbetat arbetssätt kan det fungera effektivt och spara tid, men att det kan ta tid att skapa 

denna rutin. Vidare tycker Nilsson (9) en fördel är att man kan skapa ett genuint intresse hos 

eleverna genom att man sätter in fakta i ett meningsfullt sammanhang vilket gynnar elevernas 

förståelse av utbildningsinnehållet. MacMath et al (5) kom fram till att ämnesintegrerat arbete 
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ökade motivationen och gav ett högre resultat hos eleverna. Detta tror vi, liksom alla de 

intervjuade lärare i vår undersökning har att göra med att eleverna kan skapa sig en större 

helhetsbild och har större relevans för deras verklighet. Dock känner vi att steget till att börja 

arbeta ämnesintegrerat var stort för lärarna. 

5.2.3. Nackdelar

I motstats till de positiva resultat som påvisats kan dock ämnesintegrerad undervisning även 

leda till negativa effekter menar Bobis & Handal (6). De kom fram till att lärarna förvisso 

tyckte att tanken med ämnesintegrering var bra, men att det i verkligheten var svårt att få det 

att fungera bra. Lärarna ansåg att det var en svår uppgift pedagogiskt sett och det saknades 

struktur. De menade även att det var svårt att motivera elever som inte fann temat intressant 

nog. Vi tror liksom författarna Bobis & Handal (6) att syftet är bra med ämnesintegrering, 

men utifrån vårt resultat ser vi att det i dagens skola inte anpassad för ämnesintegrering. En 

nackdel som togs upp av alla de intervjuade lärarna och som verkar vara ett centralt problem 

var tiden. Lärarna upplever att  tiden för samplanering, utvärdering och bedömning inte finns. 

Vi tror därför att det krävs att skolans ledning engagerar sig för ämnesintegrering genom att 

anpassa schemat och utverkar tid för gemensam planering, genomförande och bedömning. 

Som vi tidigare nämnt är det rektorns ansvar att se till att undervisningen i olika ämnen 

samordnas och ämnesintegreras. Risken med att arbeta tematiskt anser Nilsson (9) vara att det 

blir större krav på lärarens förberedelse och risk för fragmentering då fler lärare involveras i 

undervisningen. Nilsson (10) ser även att det kan uppstå problem med betygssättning då de 

ska delas ut i de traditionella ämnena. 

Ingen av de lärare vi tillfrågade arbetade idag ämnesintegrerat i någon större utsträckning 

dock var Anna och Stina  tvåämnes lärare och brukade därför dra paralleller och integrera lite 

mellan sina ämnen. Här avgränsar sig lärarna till sina egna ämnen och släpper då inte 

kontrollen till någon annan. Linde (1) menar att desto större avgränsning ju större kontroll. Vi 

tror att just kontrollen över sitt arbete och rädslan för att inte kunna se och bedöma allt 

begränsar lärarna till att arbeta självständigt. Lärarna tappar dels kontroll över vad de skall ta 

med i integreringen, men även hur de skall bedöma arbetet.

Anna: " hur ska vi bedöma? Vad ska vi ta med från de olika ämnena?
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5.3 Förutsättningar
Ulla, en av våra informanter tog upp vikten av att det finns en öppenhet mellan lärarna och att 

kunna ge och ta av varandra. Detta är något som Arfwedsson (18) tar upp. Han menar att om 

man ska jobba i arbetsenheter och lärarlag så krävs saklighet, hänsyn, öppenhet och förmåga 

att lyssna. Vad som också är viktigt enligt Arfwedsson är att kunna ge utrymme  för andra 

kollegors synsätt även om man brinner starkt för sina egna idéer. Vi har under våra VFU 

perioder upplevt att det finns en viss negativitet till att släppa in andra i sin undervisning. Vi 

tror det kan bero på en rädsla för att bli kritiserad, men även på bekvämlighet i sitt arbetssätt. 

Arfwedsson  (18) menar att samstämmighet är en förutsättning för att lagarbete ska fungera, 

men även att det förmodligen på varje skola finns någon lärare som kräver att få arbeta på 

egen hand (ofta på goda grunder). Andra förutsättningar som krävs, menar Krantz & Persson 

(7) är också att lärare läser de andra ämnenas kursplaner. Det finns många gemensamma 

nämnare och likheter i alla ämnen om man läser kursplaner noga (7). Ett exempel som de tar 

upp ur LpO -94 (3) är idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi där 

hälsa finns med dels under "Ämnets karaktär och uppbyggnad" samt i "Mål att sträva mot". 

Målet dock som vi tidigare poängterat är inte att integrera så många ämnen som möjligt utan 

ge en överblick och ett sammanhang som inte ämnena självständigt klarar av (7). En annan 

förutsättning som krävs  är att schemat är anpassat för att kunna arbeta ämnesintegrerande på 

ett smidigt sätt menar Krantz & Persson(7). Vidare skriver de även att schemat  kan användas 

som en ursäkt av ointresserade lärare att inte jobba ämnesintegrerat. 

5.4 Lämpliga ämnen att integrera med
Utifrån resultatet på frågan om vilka ämnen de ansåg vara lämpliga att integrera med hem- 

och konsumentkunskap finns det goda möjligheter att integrera med samtliga ämnen i skolan. 

Greta: "-hela rubbet. Allt". 

Vi tror att grunden till detta är att hem- och konsumentkunskap är ett brett ämne och därför är 

lätt att integrera med de övriga ämnena i skolan. Dock en nackdel som vi ser är att det jobbar 

få hem- och konsumentkunskapslärare på varje skola för att kunna täcka upp i alla arbetslag. 

Vi tror därför att det är viktigt med gemensam planeringstid där man träffar alla lärare 

samtidigt och på sätt kan utveckla intressanta och aktuella teman. 

Nilsson 2007 anser att temavalet är centralt då alla teman inte automatiskt upplevs som 

meningsfulla av eleverna. Bobis & Handal (6) kom även fram till att temavalet är viktigt då 

risken finns att elever tappar intresset om temat inte är intressant nog. Vi tror att det krävs ett 
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större engagemang även av eleverna för att temaarbete ska fungera. Vi tror därför att det 

viktigt att temat är väl genomtänkt för att få eleverna intresserade. Det kan därför vara bra, 

tror vi att träffa alla skolans lärare samtidigt för att kunna hitta relevanta teman. Vi menar 

dock inte att syftet är att binda ihop så många ämnen som möjligt utan välja det som passar 

bäst utifrån temat. 

6. Slutsats
I vår undersökning har vi kommit fram till att det både finns för och nackdelar med 

ämnesintegrering i skolan. Det största hindret verkar vara tiden och planeringen. 

Ämnesintegrering kräver mycket tid och samarbete, samt ett schema som avsätter gemensam 

tid för planering, bedömning och reflektion. De flesta lärare verkar ändå positivt inställda och 

tycker liksom vi att det ger en större helhet i skolundervisningen jämfört med traditionell 

undervisning. Utifrån vårt resultat med de intervjuade lärarna kan vi se att det inte förkommer 

eller väldigt lite ämnesintegrering med hem- och konsumentkunskap. Alla de intervjuade 

lärarna liksom vi anser att det finns stora möjligheter att integrera hem- och 

konsumentkunskap med andra ämnen.  

7. Författarnas bidrag till arbetet
AN och YH har tillsammans planerat undersökningen och utformat intervjufrågorna. AN har 

varit den som intervjuat men YH har varit närvarande. AN och YH har tillsammans bearbetat 

och analyserat data samt författat uppsatsen. Dock har AN haft en mer framträdande roll i 

skrivandet.
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Bilaga

Intervjufrågor 

1. Vilka erfarenheter har du av ämnesintegrerad undervisning?

2. Arbetar du ämnesintegrerat idag? 
JA
Hur har arbetet sett ut då?
NEJ
B) Varför arbetar du inte ämnesintegrerat?

3. Vilka fördelar ser du med ämnesintegrering?

4. Vilka nackdelar ser du med ämnesintegrering?

5. Vilka förutsättningar tror du krävs för att ämnesintegrering ska fungera i 
skolan?

6. Vad kan eleverna ha för nytta av att i skolan jobba ämnesövergripande?

7. Vilka läroämnen anser du var mest lämpliga att integrera med hem- och 
konsumentkunskap?

Kön: Man__ Kvinna__

Ålder:  __

Verksamma år inom yrket___

Undervisar i årskurs___ 
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