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Sammanfattning
Studiens syfte var att ta reda på hur grundskolelärare arbetar samt vad de tycker om
ämnesintegrering med naturvetenskap. Studien är enbart baserad på intervjuer och hur lärare
uppfattar detta sätt att arbeta. Ämnesintegrering innebär att man använder två eller flera
ämnen i en och samma undervisning. Det kan till exempel innebära att man arbetar med
matematik och sedan skriver en räknesaga till en viss uppgift och därmed får man med
svenska i uppgiften. Ämnesintegrering har enligt tidigare forskning många fördelar. Den mest
förespråkade anledningen är att eleverna får koppla sin kunskap till ett sammanhang och sitt
eget liv och därför får de mer engagemang inför sitt lärande och därmed en djupare kunskap.
Jag har undersökt hur grundskolelärare arbetar ämnesintegrerat med naturvetenskap. Studien
är strukturerad efter en kvalitativ fenomenografisk metod. I studien har det samlats empiri
genom intervjuer med fem olika grundskolelärare. Empirin har sedan analyserats genom att
utvinna gemensamma teman och nyckelord från intervjuerna. Dessa teman och nyckelord har
sedan kopplats till tidigare forskning om ämnesintegrering och slutligen sammanfattas för att
besvara de två forskningsfrågor som studien är grundad på.
I studien blev resultatet att alla lärarna arbetade ämnesintegrerat på ett likartat sätt. De fem
intervjuade lärarna använde hjälpande och sammankopplade ämnessamspel. Hur lärarna
arbetar berodde på vilken årskurs de arbetar i. I förskoleklass arbetar de mer med att
naturvetenskap är ett hjälpämne som hjälper eleverna konkretisera och göra undervisningen
elevnära. I årskurs ett till tre arbetar dem med sammankopplade ämnessamspel som innebär
att de arbetar med teman eller projekt som väljs ut från ett centralt innehåll i naturvetenskapen
som sedan kopplas till alla ämnen. Vidare upplever lärare att eleverna blir mer engagerade av
att arbeta med ämnesintegrering. Detta tror lärarna beror på att eleverna får ett sammanhang
till sin kunskap och en röd tråd genom undervisningen med naturvetenskap. En annan positiv
aspekt av ämnesintegrering var att lärarna ansåg att det underlättade deras planering eftersom
man får med flera olika ämnens mål i en och samma planering. Det som lärarna ansåg som
negativt var att det var svårt att genomföra eftersom de upplevde att det fanns en personalbrist
samt att det är negativt att inte fler lärare arbetar på samma sätt.

Nyckelord: naturvetenskap, ämnesintegrering, ämnesövergripande arbete, grundskolan,
förskoleklass,
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Jag vill ge ett stort tack till alla de fem lärare som ställt upp på intervjuer
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Jag vill även visa min tacksamhet mot min handledare Hugo Von Ziepel
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1 Inledning
Under min lärarutbildning har jag fått kunskap om många aspekter av läraryrket. Dock har
en sak förundrat mig och det är hur ämnesspecifikt vi lärt oss att vi ska arbeta när vi sedan är
färdiga lärare. Kontrasten till detta kom när jag själv började arbeta inom skolan och fick möta
hur olika lärare arbetar i skolan.

Under vikariat har jag deltagit i många lektioner som sett ut att vara ämnesspecifika dock har
jag aldrig hunnit lyfta en diskussion om lektionen är ämnesspecifik eller om det finns
integrering med andra ämnen i uppgifterna som eleverna får träna på. Ideen till studien
uppkom när jag studerade naturvetenskap på högskolan och själv insåg hur tacksamt det är
att arbeta ämnesintegrerat med ämnet, eftersom det både är konkret och teoretiskt. Frågan
kom då, om och hur grundskolelärare arbetar med detta mångsidiga ämne i skolorna. I
läroplanen för grundskolan (2017) står det att läraren har även ett ansvar för att jobba med
ämnesintegrering. Enligt Skolverkets mål och riktlinjer (2017) ska läraren undervisa så att
eleven stimuleras till att använda hela sin förmåga, för att utvecklas utifrån hens egna
förutsättningar. Läraren ska även se till att undervisningen bidrar till att eleverna får
möjligheten att fördjupa och få en överblick över och ett sammanhang till ett ämne. Dessutom
ska läraren ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter att arbeta
ämnesövergripande” (Skolverket,2017:15). Detta citat visar ändå att vår läroplan förespråkar
att lärare ska arbeta ämnesintegrerat. Jag ville även se vad lärare anser vara positivt och
negativt med att arbeta med ämnesintegrering i grundskolan då jag själv inte fått möjlighet än
att helt själv planera och genomföra en längre tids undervisning i en enskild klass. För mig
som inte arbetat som lärare på heltid verkar ämnesintegrering som en självklar sak i
undervisningen, därför vill jag lyfta grundlärares syn på saken och låta dem förklara med egna
ord hur de tycker ämnesintegrering fungerar i praktiken.
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2 Bakgrund
Detta kapitel kommer börja med att behandla begreppet ämnesintegrering samt historian om
att arbeta ämnesintegrerat. Slutligen visas även de delar som finns om ämnesintegrering och
naturvetenskap i läroplanen.

2.1 Vad är ämnesintegrering?
Att arbeta med ämnesintegrering innebär att undervisningen berör flera olika ämnen i skillnad
från ämnesspecifik undervisning som fokuserar på att enbart undervisa i ett ämne i taget.
Huvudtanken med detta arbetssätt är att eleverna ska få lättare att skapa ett sammanhang i
sitt lärande. Läraren bör utgå från en frågeställning och därifrån ska eleverna själva använda
kunskap från olika ämnen för att finna svaret och därmed skapa sig nya kunskaper och
förmågor. (Österlind,2006)
Ämnesintegrering har funnits som ett arbetssätt i flera hundra år och utifrån Svingbys (1986)
litteratur kan vi se att grunden för ämnesintegrering kommer från USA och utvecklades
utifrån John Deweys teorier. Dewey (Svingbys,1986) menade att undervisningen ska vara
elevanpassad och utgå från elevernas livssituationer, och därmed anser han att eleverna kan
vara mer involverade i sin undervisning. Vidare anser han även att jobba med
ämnesintegrering gör att eleverna kan uppleva världen som en helhet istället för att den är
uppdelad. En annan forskare vid namn Beane (1995) anser även han att ämnesintegrering är
positivt eftersom en integrerad kunskapssyn ger eleverna en djupare och bredare förståelse
för dem själva och deras omvärld. Beane (1995) förklarar att skolan har utvecklats mot att
uppmuntra ämnesintegrering och att det har skett utifrån ändrade reformer inom
skolväsendet. Under läroplanens utveckling har det tillkommit mer ämnen som gjorde att
lärarna fick mer att hinna på en kortare tid, som är en effekt av samhällets stäva efter
effektivitet. Utifrån detta använde lärarna ämnesintegrering för att bemöta dessa krav.

2.2 Ämnesintegrering i läroplanen
I de övergripande målen och riktlinjerna i läroplanen för grundskolan ser man att det finns en
ambition om att jobba med ämnesintegrering i skolan. Under målen för kunskaper står det att
skolan ska bidra till att elevernas utveckling är harmonisk, utforskande, lustfylld och ska
grundas i en nyfikenhet. Vidare ska skolan erbjuda en strukturerad undervisning både i
helklass och enskilt. Slutligen står det att lärarna: ”ska sträva efter att i undervisningen
balansera och integrera kunskaper i sina olika former” (Skolverket,2017:9). Just delen om att
integrera kunskaper i sina olika former kan tolkas som att eleverna får använda, applicera och
förstärka sin kunskap på flera olika ämnesområden. Detta kan kopplas till ”the big five” i
läroplanen och hur alla förmågor hör ihop.
Enligt Svanelid (2014) innehåller läroplanen fem förmågor som återkommer i de olika ämnena.
Han pratar om analysförmågan, den kommunikativa förmågan, begreppsförmågan,
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procedurförmågan och den metakognitiva förmågan. Han menar att alla ämnen strävar åt
samma mål, att eleverna ska utveckla förmågor som gör att eleverna blir fungerande
medborgare i vårt ständigt förändrande samhälle (Svanelid,2014). Svanelids teori om
förmågor går att koppla till ämnesintegrering där två eller fler ämnen går samman mot ett
gemensamt mål för att utveckla elevernas kunskap.
Vidare påvisar läroplanen (2017) att rektorns ansvarsområden är att se till att undervisningen
i olika ämnen ska samordnas och därmed får eleverna möjlighet att se på större
kunskapsområden som en helhet. De ska även se till att ämnesövergripande områden såsom
miljö, trafik, jämställdhet, risker med tobak, alkohol och andra droger ska integreras i flera
olika ämnesområden (Skolverket,2017).
Läraren har även ett ansvar för att jobba med ämnesintegrering. Enligt Skolverkets mål och
riktlinjer (2017) ska läraren undervisa så att eleven stimuleras till att använda hela sin förmåga,
för att utvecklas utifrån hens egna förutsättningar. Eleven ska i undervisningen uppleva att
kunskap är värdefull samt de ska kunna se sin egna progression. Läraren ska även se till att
undervisningen bidrar till att eleverna får möjligheten att fördjupa och få en överblick över
och ett sammanhang till ett ämne. Dessutom ska läraren ”organisera och genomföra arbetet så
att eleven får möjligheter att arbeta ämnesövergripande” (Skolverket,2017:15).
Sammanfattningsvis ser man att hela skolan har ett ansvar för att eleverna ska på ett
ämnesövergripande/ämnesintegrerade sätt, för att få en kontext till sin kunskap.

2.3 Naturvetenskap i läroplanen
I och med att denna studie kommer rikta sig mot ämnesintegrering med naturkunskap så
kommer jag nedan redovisa de förmågor och kunskapskrav som rör naturvetenskap. Detta för
att kunna jämföra dessa kunskapskrav och förmågor med vad lärare väljer att fokusera på vid
ämnesintegrering.
I naturvetenskapen i skolan även kallat naturorienterande ämnen, ingår kemi, fysik,tenik och
biologi. Nedan har jag sammanställt de förmågor och kunskapskrav som gäller för samtliga
ämnen inom naturvetenskap.
Dessa förmågor utgör basen för vad eleverna ska lära sig i grundskolans naturvetenskap:
o

Använda kunskaper i biologi, kemi, teknik och fysik för att granska information samt
ta ställning i frågor som rör dessa ämnen.

o

Eleverna ska även träna på att genomföra systematiska undersökningar inom ämnet
samt att eleverna ska träna på begrepp, teorier och modeller för att förklara och
beskriva samband inom fysik, teknik, kemi och biologi.

o

Eleverna ska även kunna värdera fördelar och nackdelar med olika val av teknik för
enskild person, miljön och samhället. (Skolverket, 2017:158–179, 283).
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De ska även kunna reflektera över vad som driver teknikutvecklingen framåt samt hur
tekniken har förändrats över tid. Vidare kommer vi se närmare på kunskapskraven för dessa
naturorienterande ämnen.
Kunskapskraven för årskurs tre i biologi, fysik och kemi i skolan är:
o

”Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån
upplevelser och utforskande av närmiljön.

o

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger
exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om
några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några
faktorer som påverkar människors hälsa.

o

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek
och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för
material och hur de kan sorteras.

o

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos
vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven
samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och
människan.

o

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer
av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft
och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider,
namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt
beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla
näringskedjor.

o

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i
förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika
egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

o

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och
andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med
hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i
diskussioner och samtal”(Skolverket,2017:162f).

I tredje klass finns inga kunskapskrav i teknik däremot finns det centralt innehåll för årskurs
tre men inga kunskapskrav förrän årskurs sex. Det innebär att lärare stävar mot
kunskapskraven för betyg E i slutet av årskurs sex. Kunskapskraven som gäller för att eleven
ska nå en godkänd nivå i årskurs sex är att:
o

Eleven kan ge exempel på enkla tekniska lösningar som finns i elevens omvärld och
eleven ska kunna förklara några delar som samarbetar för att nå syfte och funktion
med föremålet.
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o

Eleven ska även på ett enkelt sätt ge exempel och beskriva uppbyggnad material på
några stabila konstruktioner i dess vardag.

o

Eleverna ska kunna utveckla och konstruera mycket enkla fysiska eller digitala
modeller. Under denna process ska eleven kunna formulera och välja handlingar som
leder arbetet framåt samt kunna göra enkla dokumentationer av arbetet såsom skisser,
modeller eller texter där arbetet till viss del är synliggjort.

o

Vidare ska även eleven kunna föra enkla och till viss del motiverande resonemang om
några föremål eller tekniska system i samhället har utvecklats över tid samt föra
resonemang kring tekniska lösningars positiva och negativa påverkan på miljö, individ
och samhälle. (Skolverket,2017:287)

Vi kan konstatera här att det finns mycket som en lärare ska tillföra till eleven. Precis som vi
kan koppla till historian kring ämnesintegrering som nämnts tidigare i studien kan det
innebära en stress för lärare att kunna förmedla all denna kunskap inom en begränsad tidsram.
Det som gör denna fakta relevant är om lärare använder ämnesintegrering för att kunna återge
detta till eleverna.
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3 Tidigare forskning
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teorier kring ämnesintegrering och
naturvetenskap. Syftet med detta avsnitt är att kunna koppla tidigare forskning till studiens
analys som återfinns i slutet av uppsatsen.

3.1 Teori
3.1.1 Arbeta med ämnesintegrering

I tidigare forskning finns det mycket som talar för att man ska arbeta med att integrera ämnen.
Klausen (2011) menar att det finns tre vanliga anledningar. Den första anledningen är att man
vill ha en allmän och sammanhängande kunskapsinlärning som bygger på hur världens alla
delar hör samman. Den andra anledningen är att forskning och undervisning är ett verktyg
för att lösa samhällsproblem och därför behövs ämnesintegrering för att kunna se flera
aspekter av livet. Vidare beskriver Klausen (2011) den tredje anledningen som en motreaktion
mot den traditionella undervisningen som är inriktad och specialiserad på enbart ett ämne.
Då man anser att den traditionella undervisningen kan skapa ojämlikhet och miljö-problem i
samhället.
Enligt Österlind (2006) har ämnesintegrering många positiva aspekter på elevernas
samhällsinsikt, motivation och förståelse. Hon menar att undervisningen är till för att ge
kunskap som individen behöver för att fungera i vårt samhälle. Kontrasten till detta är att
vetenskaplig kunskap förmedlas enbart enligt för att eleverna ska lära sig det. Hon citerar även
Dewey som menar att skolan ska vara samhället i miniatyr och att skolan ska ha sociala
aktiviteter som utgångspunkt för kunskapsinlärningen. Hon fortsätter med att koppla detta
till det tidsenliga argument för ämnesintegrering, hon skriver:
”Ämnesindelningen beskrivs ofta som en begränsande faktor när det gäller
vad som kan tas upp i undervisningen. Det hävdas att undervisningen bör
behandla frågor som är aktuella i dagens samhälle, och att de frågorna inte
begränsar sig till enskilda ämnen” (Österlind, 2006:12).
Hon pratar även om motivation och hur ämnesintegrering kan gynna denna. Även här citerar
hon Dewey som menar att kunskapens syfte tydliggörs i ämnesintegrering och därmed blir
mer elevnära och värdefullt för eleven. Frågorna som ställs vid integrering kan kopplas till
elevernas liv och därmed blir det mer viktigt för eleverna att lösa dem. Integreringen kan även
göra att förståelsen förstärks även enligt Österlind (2006). Hon skriver i sin avhandling att barn
får mycket större förståelse när kontexten är elevnära och anpassad till barnens nivå. Hon
förespråkar att barnens tänkande inte är uppdelat i fack och därför ska inte undervisningen
vara det. Barnen förstår bättre om lärandet blir en del av deras erfarenhet i en helhet, alltså
inte uppdelat i olika ämnen.
Det finns olika sätt på hur man undervisar med hjälp av ämnesintegrering. Blanck (2014) har
tittat närmare på ett förlag från Applebee et al. (2007) och Klausen (2011) om att karaktärisera
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olika typer av ämnesintegrering. Hon skriver om de fem olika typer av ämnessamspel som
finns i förslaget. Dessa ämnessamspel kommer att utgöra grunden för studiens analysdel.
Den första är förvetenskapliga ämnessamspel som innebär att ämnesintegreringen formas av
elever som undersöker vardagskunskap och andra fenomen i samhället, innan vetenskap och
skolans ämne ”ramar” in kunskapen. Ett exempel som Blanck (2014) nämner är ett studiebesök
på räddningstjänsten där eleverna får lära sig om en av samhällets funktioner samt även kemi,
i och med att vatten och syret har betydelse vid bränder, med mera. Detta var inte systematiskt
berört i undervisningen innan besöket. Man kan säga att förvetenskapliga ämnessamspel kan
beröra många olika ämnen och frågor därmed reflekterar och replikerar vardagslivet. Blanck
(2014) fortsätter med att förklara hjälpande ämnessamspel. Detta samspel innebär att man
använder ett ämne för att hjälpa ett annat, här finns oftast ett huvudämne och ett ämne som
stöttar huvudämnet. Huvudämnet har oftast ett problem som ska lösas genom att använda sig
av andra ämnens termer och kunnande. Ett exempel på detta kan vara att använda sig av
läsförståelse för att lösa ett skriftligt matematiskt problem. Sammankopplade ämnessamspel
är också ett förslag till kategorisering av ämnesintegrering. När man jobbar med
sammankopplade ämnessamspel menar Blanck (2014) att man jobbar inom samma
kunskapsområde i olika ämnen parallellt. Detta kan ske inom en viss tidsram. Blanck (2014)
menar att detta gör att eleverna får ett ämnessamspel i ”huvudet”, utan att det är uttalat av
läraren. Här är det tydliga gränser mellan ämnena även om centrala begrepp kan vara
gemensamma. De centrala begreppen eller ett tema fungerar här som ett paraply som man kan
återkoppla till vid undervisning av de olika ämnena. I förenade ämnessamspel är kunskap
något som delas mellan ämnena. Här finns inget huvudämne och hjälpämne utan båda
ämnena har lika stor del i undervisningen. Här är relationen mellan ämnena en viktig del för
eleverna att upptäcka. I detta samspel jobbar man oftast med teman där begrepp från de olika
ämnena överlappas och ett gemensamt mönster växer utifrån temat. En problemställning
behöver oftast besvaras med hjälp av samspelet mellan ämnena. Blanck (2014) menar att: ”På
väg mot omskapande ämnessamspel återfinns fältarbeten och projekt där gemensamma mål
utforskas av ämnena i försök att skapa synteser av kunskap, exempelvis för att förbereda inför
kommande arbete” (Blanck, 2014:60). Omskapande ämnessamspel handlar om att
kunskapsinlärningen utgår från ett tema eller ett problem. Här finns det inga tydliga gränser
mellan ämnena utan kunskapen härstammar från delmängder från olika områden. Blanck
(2014) förklarar det som att det är delar, två eller flera, som blir till en helhet när man
undervisar på detta sättet. Kopplingarna mellan ämnena är upp till läraren att visa för eleverna
och inte för eleverna att upptäcka själva. Hon förklarar att anledningen med detta
ämnessamspel är att smälta samma ämnen till ett helt nytt kunskapsinnehåll som berör frågor
och begrepp. Detta kallas ett problembaserat lärande.
Utifrån teorin kan vi konstatera att ämnesintegrering är en väldigt viktig del i elevernas
undervisning för att gynna elevernas motivation och lärande. Man kan även se att det finns
många olika sätt och nivåer att arbeta med ämnesintegrering.
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3.2 Vetenskapliga artiklar som kopplar samman ämnesintegrering och
naturvetenskap
Nedan presenteras två olika vetenskapliga artiklar som kopplar samman ämnesintegrering med
naturvetenskap
3.2.1 Naturvetenskap och ämnesintegrering

Andersson (1994) ville definiera ämnesintegrering sin rapport, i den rapporten har han
analyserat och tolkat ämnesintegrering och hur det stödjer naturvetenskap:
”Vi får ett nytt perspektiv, som understryker att integration måste tas på
fullaste allvar. Att hos eleven uppmärksamma integration i alla dess former
är att uppmana kreativitet och tankeutveckling” (Andersson,1994:30)
Han fortsätter med att lyfta att målet för eleven är att kunna få verktyg för att ämnesintegrera
naturvetenskap på egen hand. Andersson (1994) menar att alla former av ämnesintegration är
bra och att läraren ska vara uppmärksam på elevernas egna försök till att koppla samman
ämnen.
Persson (2011) har skrivit en avhandling om ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning
i skolår 7–9. Där skriver hon om olika motiv för att arbeta ämnesintegrerat i naturvetenskap.
Hon påvisar olika anledningar att arbeta med ämnesintegrering i naturvetenskap. De som är
mest aktuella för denna studie är ämnesmässiga, pedagogiska och ideologiska motiv. Det
första motivet är ämnesmässiga motiv. Persson (2011) skriver att det innebär att ämnena
skapar en helhet både innehållsmässigt och när man ser till begreppen. Hon skriver att själva
motivet är att det finns fördelar för eleverna med att behandla ämnen som en helhet istället
för att separera ämnen. De fördelar som förespråkas är att eleverna utvecklar en djupare
förståelse eftersom de kan se en helhet i sitt lärande. Det andra motivet är pedagogiska motiv.
Detta handlar om elevernas lärande och deras kontakt med samhällsfrågor. Persson (2011)
skriver att samhällsfrågor och problem inte har några ämnesgränser och att en mer
ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning kan ge eleverna större förståelse för
samhällsproblem och frågor. Genom att utbildningen är som en helhet synliggörs verktyg för
att lösa mer komplexa frågor. Hon förklarar även att undervisningen blir elevnära och därmed
mer relevant och intressant för eleverna.
Motivation och förståelse är extremt relevant för lärandet, detta kan skapas genom
ämnesintegrering då det finns en helhet och det finns möjlighet att använda elevernas egna
erfarenheter från andra ämnen och årskurser. Motivationen kan även öka när eleven får söka
sina egna svar med hjälp av erfarenhet samt att eleven får skapa sina egna frågeställningar
kring ämnet. Det tredje motivet är det ideologiska motivet. Det innebär att alla ämnesgränser
i skolan ska suddas ut och istället ses som olika arbetsområden och teman som utgår från
problem och frågeställningar i vardagen. Här ska undervisningen skapas av elevernas egna
frågeställningar. Undervisningen i detta motivet är kontextbunden och ska vara ett samarbete
mellan lärare och elev. Detta går att koppla till Blanck (2014:53) och hans teori om att
omskapande ämnessamspel handlar om att kunskapsinlärningen utgår från ett tema eller ett
problem. I omskapande finns det inga tydliga gränser mellan ämnena utan kunskapen
härstammar från delmängder från olika områden.
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I Perssons (2011) avhandling har hon intervjuat fem stycken högstadielärare och i resultatet
förklarar hon vad som ansågs vara hinder med att arbeta ämnesintegrerat. Lärarna ansåg att
ämnesintegreringen blev ett avbrott i undervisningen istället för att bli en del av
undervisningen sedan kände även lärarna en sorg över att de inte tar mer tid till att arbeta
ämnesintegrerat samt att när de väl arbetar ämnesintegrerat stämde inte visionen överens med
vad som slutligen hamnade i undervisningen. Persson (2011) tror att anledningen till att lärare
inte arbetar mer ämnesintegrerat är de yttre faktorerna såsom kollegialt stöd och att skolan
inte har använt sig av detta arbetssätt.
Sammanfattningsvis har detta kapitel visat på olika sätt och motiv för att arbeta med
ämnesintegrering. Persson (2011) tog även upp högstadielärares syn på att integrera ämnen.
Det som saknas i tidigare forskning är grundlärarnas syn på ämnesintegrering med
naturvetenskap. Just deras syn är intressant för att yngre elever inte är lika självgående och
därmed måste lärare arbeta på en mer enkel och konkret nivå. Hur arbetar lärare då med
ämnesintegrering med naturvetenskap? Denna och en annan frågeställning inom ämnet samt
syftet med studien presenteras i nästkommande kapitel.
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4 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur lärare som undervisar i årskurs F-3, år 2018, arbetar
med ämnesintegrering, och hur naturvetenskap kan ingå i denna ämnesintegrering. Studien
undersöker vilka arbetssätt som lärarna använder i detta samspel samt vad lärarna anser om
att jobba ämnesintegrerat. Studien undersöker även lärarnas åsikter om de fördelar och
nackdelar som finns med att jobba ämnesintegrerat.

Nedan presenteras de två frågeställningar som studien utgår ifrån:
o

Hur arbetar lärare med ämnesintegrering i naturvetenskap?

o

Vilka fördelar och nackdelar ser verksamma lärare med ämnesintegrering med
naturvetenskap?
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5 Metod och material
I detta avsnitt kommer jag presentera de metoder och material som användes för att utföra
studien. Här hittar man hur studien har utformats med hjälp av att läsa om den forskningen
som används för att skapa empirin. Avsnittet visar även hur utformningen har hjälpt att skapa
studiens resultat. Vidare kan man även läsa om urval, forskningsetiska aspekter samt validitet
och reliabiliteten för studien

5.1 Metodval
Studien är uppbyggd på ett kvalitativt forskningssätt. Det kvalitativa tillvägagångssättet beror
på att studien är uppbyggd kring lärarnas uppfattning av ämnesintegrering. Därför behöver
jag använda mig av djupgående intervjuer där det finns möjlighet för utveckling och
följdfrågor. Detta kommer att ske med fem lärare för att verkligen förstå hur de arbetar och
hur de uppfattar ämnet. Eftersom det handlar om lärares uppfattning har studien ett
fenomenografiskt perspektiv och det innebär att man undersöker lärarnas perspektiv på ett
visst fenomen, i detta fall ämnesintegrering. Forskaren är intresserad av individernas
subjektiva upplevelse av världen. Detta innebär att forskaren bör skapa en helhetsbild utifrån
deras subjektiva upplevelser utan forskarens influens. Hela perspektivet handlar om att skapa
sig en helhetsbild av de som undersöks och låta intervjuerna tala (Brinkjaer, Höyen ,2013). För
att uppnå detta är intervjuer ett sätt att samla empiri, eftersom forskaren ska tolka individens
uppfattning kring ämnesintegrering. Den kvalitativa forskningsmetoden beskriver Alvesson
och Sköldberg (2017) som svårdefinierad. De förklarar att denna metod innebär att forskaren
samlar öppen och mångtydig empiri med ett fokus på individernas perspektiv, detta görs
oftast genom observationer och intervjuer.
Intervjutekniken som är använd i studien är baserad på Anna Hedins (2011) lathund om
intervjuer vid en kvalitativ forskningsmetod. Hon förklarar att semistrukturerade intervjuer
är det vanligaste intervjumetoden inom kvalitativ forskning. Där intervjuar man en person i
taget, men det finns möjlighet att göra gruppintervjuer. I denna studie har jag intervjuat en
person i taget. Semistrukturerade intervjuer är uppbyggda kring frågeområden och öppna
frågor, för att få ett mer naturligt samtal där intervjuobjektet själv i viss utsträckning kan styra
intervjun genom sina svar. Syftet med denna intervjuform är att få reda på personens syn på
verkligheten, det är även därför det passar till det fenomenografiska perspektivet som finns i
denna studie. Eftersom denna studie har semistruktuerade intervjuer kommer intervjuerna
även skilja en aning, med tanke på olika följdfrågor och informanternas utsvävningar.
Hedin (2011) påpekar vissa saker man ska tänka på innan intervjun. Dels är det lokalen och
hur miljön är för att intervjupersonen ska känna sig bekväm, fördelaktigt är att låta
intervjupersonen välja lokal själv. Hon fortsätter med att betona hur viktigt det är att informera
intervjupersonen om längden på intervjun, vad som är syftet med studien, hur empirin
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kommer att behandlas, hur det fungerar med sekretess, de forskningsetiska aspekterna och
syftet med ljudinspelning vid intervjun.
För få fram empiri till denna studie har jag intervjuat fem stycken lärare som är verksamma i
förskoleklass till årskurs tre. Intervjuerna är semistruktuerade och det innebär att intervjuerna
följer en intervjuguide med olika teman där frågorna kopplas till forskningsfrågorna
(Merriam, 1994). Även fast det finns teman är det öppna frågor som ger rum för följdfrågor
och informanternas egna funderingar och utveckling av svaren. Denna struktur ger även rum
för förtydliganden av informanternas svar. Intervjuerna har sedan analyserats och tolkas
gentemot forskningsbakgrunden. Alvesson, Sköldberg (2017) lyfter begreppet ”tolkning och
reflektion ” i detta sammanhang. De menar att all empiri i en kvalitativ forskning är
tolkningsresultat, även de som ses som icke-betydelsefulla resultat.

5.2 Urval och avgränsningar
Nedan kommer beskrivning om och förklaring av de urval som har gjorts i samband med
observation och intervjuer.
Jag har intervjuat fem stycken verksamma lärare i förskoleklass till årskurs tre. Urvalet som
gjorts för att få fram fem stycken intervjupersoner bygger på bekvämlighetsurval.
Bekvämlighetsurval innebär att intervjupersonerna är lättillgängliga och finns i forskarens
närhet (Bryman, 2008). Denna urvalsmetod är baserad på att det var det säkraste och snabbaste
sättet

att

få

empiri

för

denna

studie.

Informanterna

har

valts

utifrån

deras

undervisningsbehörighet. Alla informanter är utbildade grundskolelärare, dock har
utbildningen ändrats under åren men alla lärare har behörighet att undervisa i grundskolans
tidigare år. Anledningen till detta är att studien riktar sig mot grundskolans tidigare år och
därför är studien riktat mot förskoleklass till årskurs tre.
Informanterna i studien är verksamma i kommuner som är närliggande varandra, även valet
av att ta dessa kommuner beror på tillgänglighet. Eftersom denna studie handlar om individen
och inte skolväsendet påverkar inte detta slutresultatet.
Informanterna har fått påhittade namn för att säkra anonymiteten.
Presentation av informanter:
o

o

Boris har jobbat som förskolelärare och lärare i årskurserna F-2 i sammanlagt 40 år.
Hon undervisar för närvarande i årskurs 1 tillsammans med två andra kollegor, där är
hon ansvarig för bland annat naturvetenskapen. Boris och jag träffades på morgonen
innan eleverna började skolan. Boris visade mig in i ett grupprum med soffor där vi
kunde prata ostört.
Elis har jobbat i förskoleklass i 6 år. Elis har för nuvarande ansvar för en förskoleklass.
Elis jobbar med en kollega och har ofta klassen uppdelad i två grupper. Elis och jag
träffades på en ledig dag i en av lokalerna som hon jobbar i.
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o

o

o

Cecilia har jobbat i förskoleklass i 2 år och är detta året nyexaminerad
grundskolelärare. Hon är nu huvudansvarig för en förskoleklass. Intervjun ägde rum
på kvällen via internet och applikationen Skype.
Sanna jobbar just nu i en årskurs 1 och ska följa dessa elever upp till årskurs tre. Sanna
har många års erfarenhet inom yrket. Sanna väljer att ta intervjun direkt efter eleverna
slutat skolan i ett avskilt grupprum.
Moa jobbar just nu i en årskurs ett och ska följa eleverna upp till årskurs tre. Hon har
jobbat som grundskolelärare i många år. Moa väljer att ta intervjun direkt efter
eleverna slutat skolan. Intervjun sker i ett mindre grupprum i anslutning till
klassrummet.

5.3 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet och validitet avgör kvaliteten av en kvalitativ studie. Reliabilitet kan man mäta
genom att studien kan få samma resultat fast med en annan forskare. Validitet mäter man
genom att se om studien undersöker det den har uppsåt att undersöka. Enligt
Socialpedagogiska institutionen (2017) är validitet och reliabilitet viktigt eftersom det bedömer
kvaliteten i en kvantitativ undersökning.
5.3.1 Validitet

Validiteten i denna studie kan uppfattas som hög. Detta beror på att intervjuguiden är
uppbyggd med tre olika kategorier där frågorna som är direkt riktade till studiens två
forskningsfrågor.

Intervjufrågorna

fokuserar

även

på

ämnesintegrering,

samt

ämnesintegrering med naturkunskap. Validiteten ökar även genom att lärarna är utbildade
och nu verksamma grundskolelärare med erfarenhet inom ämnet.
5.3.2 Reliabilitet

Reliabiliteten är inte lika hög som validiteten. Detta beror på att studien har ett
bekvämlighetsurval som innebär att forskare och informanter har en slags relation.
Informanterna är kända sedan innan och detta beror på att jag arbetat med vissa av
informanterna och träffat andra på mina arbetsplatser.
Den negativa aspekten av detta är att informanter kan känna att de vill tillfredsställa och hjälpa
forskaren och utformar sina svar därefter. Den positiva aspekten med bekvämlighetsurvalet
är att informanterna känner sig bekväma och avslappnade under intervjun och därmed kan
ge bättre och ärligare svar kring ämnesintegrering.
Däremot ökar reliabiliteten för att studien har utförliga kapitel om metod och genomförande
där jag tydligt beskrivit processen bakom studien samt finns det bifogade bilagor med
intervjuguide för att underlätta att andra forskare att återskapa denna studie.
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5.4 Forskningsetiska aspekter
Vetenskapsrådet (2017) beskriver forskningsetiska frågor om relationen mellan forskning och
etik. De menar att etiken ställer krav på forskningens inriktning och genomförande samt krav
på forskaren som utför den. Vetenskapsrådet (2017) fortsätter med att beskriva att forskaren
har ett ansvar för deltagarna i studien samt ansvar mot forskningen i sig själv och ansvar mot
forskarsamhället.
Deltagarna har skrivit på ett missivbrev som informerar om studien samt om forskningsetiska
regler som jag som forskare måste förhålla mig till innan under och efter intervjuerna.
De forskningsetiska aspekterna delas in i fyra huvudkrav som sammanfattas nedan:

▪

Konfidentialitetskravet Deltagarna har full anonymitet, deltagarna kommer inte kunna
avslöjas med namn eller plats. Detta genomförs genom att deltagarna kommer kallas
vid fiktiva namn. Platsen för studien nämns inte i denna uppsats.

▪

Samtyckeskravet Deltagarna hade möjligheten att när som helst innan/under/efter
intervjun att välja att inte delta i studien. Detta har även informerats under
intervjutillfället.

▪

Informationskravet Deltagarna har i missivbrevet fått godkänna ljudupptagning, under
ljudupptagningen har inte eleverna presenterats.

▪

Nyttjandekravet Deltagarna har blivit informerade om att studien kommer att
publiceras och även vart den kommer att publiceras. (Vetenskapsrådet, 2017:12)

5.5 Genomförande
Detta avsnitt kommer att presentera hur empirin har samlats och analyserat för att få fram
resultatet i studien.
Studien har genomförts med fem olika lärare från tre olika kommuner. Informanterna
kontaktades muntligt, där fick informanterna information om studien, vad studiens syfte var
och uppskattad intervjutid. Därefter fick samtliga informanter välja tid och plats för intervjun.
Detta för att informanterna ska känna sig avslappande och inte stressade inför mötet.
Intervjuerna var vid olika tidpunkter på dygnet. Till exempel valde Boris att ha intervjun vid
7.45 på morgonen en skoldag medan Elis ville ha intervjun på eftermiddagen 15.30 en ledig
dag. Eftersom jag studerar på distans hade jag möjlighet att tillgodose alla informanters
önskemål på tid och plats. Intervjuerna skedde i avskilda rum på respektive arbetsplats.
I början av varje intervju fick informanterna ett missivbrev, utifrån detta förklarade jag de olika
forskningsetiska regler som finns för kvalitativ forskning. Därefter fick informanterna läsa
igenom själva och sedan skriva under missivbrevet. Innan intervjun visade jag även hur
inspelningen av intervjun kommer genomföras (i detta fall genom en mobilapplikation).
Intervjuerna genomfördes i 20 till 40 minuter. Nedan i tabellen kan man se tiden för de olika
intervjuerna.

19

Tabell 1: Intervjutid
LÄRARE

TID I MINUTER

BORIS

20:46

ELIS

31:31

CECILIA

39:00

SANNA

33:00

MOA

32:00

Jag träffade lärarna på en bestämd plats som de själva hade valt. Därefter satte vi oss ner och
pratade om vad studien handlar om. Därefter lade jag fram missivbrevet så informanterna fick
titta på det samtidigt som vi pratade om de forskningsetiska aspekterna. Sedan lade jag upp
min telefon och visade hur inspelningsapplikationen fungerar. Innan jag började ställa frågor
var jag tydlig med att lärarna inte ska koppla frågorna till sin nuvarande arbetsplats utan hela
sitt verksamma yrkesliv inom skolan. Under intervjun fick lärarna utveckla sina svar och prata
till punkt, jag gav dem stort talutrymme. Efter intervjun tackade jag lärarna och erbjöd dem
att läsa den färdiga studien.
Därefter valde jag att lyssna på intervjun och transkribera innehållet. Efter transkribering
försökte jag hitta teman och nyckelord som kunde kopplas till forskningsfrågorna, för att
sedan analysera detta.

5.7 Databearbetning
För att bearbeta data från intervjuer och observationer analysen har jag använt mig av
Brymans (2011) bok Samhällsvetenskapliga metoder där han tar upp olika sätt att analysera
kvalitativ forskning. Analysen grundades på forskningsfrågorna och ska utifrån lärarnas
intervjuer få fram olika nyckelord och teman som sedan kan sammanfattas för att svara på
studiens två forskningsfrågor. Bryman (2011) skriver att ett av de vanligaste sätten att
analysera kvalitativa data kallas för ”tematisk analys”, han menar att den tematiska analysen
inte har någon tydlig teknik. Sökandet efter teman är som att hitta vissa kodord men att man
istället slår ihop dessa till en större grupp av koder. Författaren fortsätter med att förklara att
man kan jobba med underteman även kallat subteman. Vid analys har det sökts efter
repetitioner, kategorier, metaforer och analogier, likheter och saknade data. De teman som
utvinns av intervjuerna har kopplats till litteratur och tidigare forskning kring ämnet
Själva analysen är uppdelad i två delar som är kopplade till forskningsfrågorna. Under varje
del finns underrubriker som sedan leder fram till en sammanfattning samt svar på
forskningsfrågan. Analysen har rubrikerna: Hur arbetar lärare med ämnesintegrering med (i )
naturvetenskap och Vilka fördelar och nackdelar ser lärare med ämnesintegrering med (i)
naturvetenskap.
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6 Resultat
I resultatet kommer alla fem intervjuer presenteras. Intervjun är uppdelad i 3 olika områden,
ämnesintegrering, ämnesintegrering i klassrummet och ämnesintegrering och
naturvetenskap.

6.1 Begreppet NTA-låda
Under intervjuerna var ett vanligt förekommande begrepp NTA-lådor. Därför kommer denna del av
resultatet förklara begreppet för att skapa en förståelse vid läsning av resultatet.
NTA är en förkortning av meningen
naturvetenskap och teknik för alla. NTA s syfte är
att utveckla naturvetenskap och teknik i skolan.
NTA skolutveckling beskriver NTA lådor med
följande punkter:

Figur 1: NTA lådors syfte. Källa: http://www.ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/

•

”- ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet
som grund

•

- tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med
väl anpassade elev- och lärarhandledningar

•

-kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger/lärare

•

- fortlöpande utvärdering av elevernas lärande

•

- samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet ” (Om
NTA, vetenskapsakedemin,2017).

Lärare kan välja en NTA låda utifrån olika teman. Varje låda innehåller experimentmaterial
som förväntas sträcka sig under 8–10 veckor. NTA lådorna kommer med en
lärarhandledning samt allt material som behövs för temat. Tanken med detta
undervisningsmaterial är att eleverna själva ska agera forskare och genom att ställa frågor,
söka svar, undersöka, argumentera och dokumentera. Vetenskapsakademin (2018) förklarar
att arbetsgången börjar med att elev och lärare tillsammans får tydliggöra och klargöra vad
de vet om det aktuella temat. Därefter tydliggöra läraren målen och tidsplanen för det
aktuella temat. Eleverna får sedan formulera frågor och skapa sig hypoteser till dessa. Dessa
frågor undersöks genom experiment, undersökningar och utforskande som kontinuerligt
blir dokumenterat av eleverna. Sedan kommer reflektionsstadiet där eleverna får presentera
sina erfarenheter och resultat och jämföra detta med frågeställningar och hypoteser. Eleverna
får även synliggöra sitt eget lärande genom reflektion av sin nya kunskap. Slutligen ska
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arbetet skapa nya frågor om temat och hur kunskapen kan användas på andra ställen.
Vetenskapsakademin skriver även att ” NTA är ett stöd för barns och ungdomars lärande i
biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men indirekt också för andra ämnen”
(Arbetssätten i NTA teman, vetenskapsakedemin,2017).

6.2 Intervju med Boris
6.2.1 Ämnesintegrering

Boris lärde sig om ämnesintegrering genom kurser hon tagit i utomhusmatematik hon och
arbetslaget applicerade sedan detta tankesätt på andra ämnen. När Boris ska beskriva
ämnesintegrering säger hon:
” Jo, men det är ju att man kan använda både matematik och svenska och
naturvetenskapliga ämnen ute i skogen när man går ut, då är det ju perfekt
att integrera. Jag har även jobbat med idrott och då har man kunnat använda
vissa matematiska moment i idrotten också.”
Boris talar enbart positivt om ämnesintegrering. Hon menar att ämnesintegrering gör så att
eleverna kan lära sig saker på många olika sätt. Hon utvecklar detta genom att säga: ”många
barn tar ju in bättre när man är i en annan miljö än i klassrumsmiljön”

6.2.2 Ämnesintegrering i klassrummet

När Boris får berätta hur hon jobbar med ämnesintegrering i klassrummet säger hon att:
Boris:” Man kan ta in bild och andra saker i ämnet, det kan vara tillexempel
i matematiken att ha bild och musik och såna ämnen också som man
använder i matematik och svenska”
Intervjuare: ” Just det, har du något exempel på musik med matematik?
Boris: ” Jo, det kan ju vara sånger som används, det kan vara ramsräkning.
Det gäller även bokstäver. Rim och ramsor är ju verkligen ett bra sätt att lära
sig svenska, speciellt för invandrarbarn eftersom de förstår det rytmiska i
språket, det är ju jättebra!”
Boris anser att de ämnen som passar bäst att ämnesintegrera är svenska och
matematik, eftersom eleverna behöver språket och en språkförståelse för att lösa
problem de möter inom matematiken. Hon säger ” lär man sig att läsa lär man sig
att lösa problemlösningar, det är jätteviktigt att man integrerar dessa ämnen
mycket känner jag”
Boris ser inga nackdelar med att jobba med ämnesintegrering och hon förklarar att hon förr
hade gymnastik med sina elever och där kunde hon koppla arbetsområden som de jobbade
med i klassrummet till vad eleverna fick göra på gymnastiklektionerna till exempel geometri
inom matematiken. Hon menar att eleverna fick en helhetsbild istället för att det blir var ämne
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för sig. Idag har de en gymnastiklärare på skolan och hen har sina mål att förhålla sig till och
därmed kopplas inte gymnastiken till arbetet i klassrummet.
Boris menar att elevernas lärande påverkas av detta arbetssätt genom att de får fler tillfällen
att lära sig kunskap samt att de får lära sig kunskapen på olika sätt.
6.2.3 Ämnesintegrering och naturvetenskap

Boris fick först förklara sin syn på naturvetenskap hon sa då:
”Jag tycker det är roligt, vi har jobbat med *NTA lådor och då har vi haft fast
och flytande och då ingår det väldigt mycket olika saker. Vi har haft
experiment, och det har också varit till exempel det här med två olika bollar
en tung boll, en lätt boll, vilken boll rullar längst”
Hon fortsätter med att förklara olika NTA lådor de har jobbat med i hennes nuvarande klass
därefter säger hon ” Det är jätteroligt med dessa experiment och de (eleverna) är
jätteintresserade, och de frågar ofta när de får göra experimenten” Hon förklarar att de jobbat
två gånger i veckan hela hösten med dessa NTA lådor. I årskurs två kommer eleverna få jobba
med fjärilar och fjärilens liv, för att kunna se en fjärils livscykel. Hon tycker att dessa NTA
lådor är bra eftersom de skapar en röd tråd genom undervisningen i naturvetenskap.
När Boris får frågan om hur de jobbar ämnesövergripande med naturvetenskap säger hon:
Boris: ” Nej, det är mer det här med experiment, jag kan inte säga att det går
in i något annat, det är så konkret det man håller på med”
Intervjuare: ”Brukar ni skriva om experimenten?
Boris: ” Ja det har vi gjort. Då har vi haft ett arbetsblad och skrivit ned vad
som hänt”
Intervjuare: ” Det blir lite som en labbrapport då?”
Boris: ” Ja lite grann, de dokumenterar vad som har hänt och befäster sin
kunskap lite grann också, så att de kommer ihåg”
När Boris planerar lektioner i naturvetenskap fokuserar hon på att det ska bli enkelt och
begripligt för barnen. Hon fortsätter med att hon anser att lektionen skall vara konkret och
tydlig, både avseende språk och bildstöd.
Vidare pratar jag och Boris om bedömning vid ämnesintegrering:
Boris: ” I de här låga åldrarna har vi inte mer än att alla har varit med om det
och fått den informationen om grejerna. Så har eleverna nått dessa målen
som vi har satt upp, eftersom de [målen] inte ligger så högt i förskoleklass
och årskurs ett. Det är att de ska få kännedom om, sen ska de nå målen upp
till trean”
Intervjuare: ”tittar du på läroplanen till exempel tittar du både på svenska
och naturkunskap när du checkar av? ”
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Boris: ”Nej där har vi inte haft sån integrering, utan vi tittar på vad ska dem
kunna i ettan i naturvetenskap”
Boris menar att eleverna inte reagerar på ämnesintegrering eftersom de inte säger det till
eleverna, hon anser att eleverna i denna årskurs inte är medvetna om att man jobbar med
ämnesintegrering. Hon menar dock att eleverna kan reagera om det är något specifikt. Boris
förklarar att de just nu jobbar med No och bondgården i hennes årskurs ett. ” Då får vi skriva
också. Man skriver lite om djuren och då får man in svenska där också”
När Boris ska nämna en lektion hon är extra nöjd med, och lite missnöjd med vet
hon inte några specifika lektioner. hon säger att:
”Nä, oftast så känner man sig rätt så nöjd när man har genomfört lektionen.
Det beror även på vad det är för barn, det kan misslyckas naturligtvis, men
då får man styra om allting och göra så att det blir bra och sedan ta upp det
igen vid ett annat tillfälle. Då kan man ändra på sin strategi och göra det så
att man vet att man når fram”.
Hon avslutar intervjun med att säga att naturvetenskap är väldigt tacksamt att
jobba ämnesintegrerat med, eftersom det går att göra både ute och inne.

6.3 Intervju med Elis
6.3.1 Ämnesintegrering

Vi börjar med att prata om Elis syn på ämnesintegrering, hon säger att för henne innebär det
att: ” Jag kan se en röd tråd där jag kan få ihop både språklek, mattelek, frilek och utelek med
naturpass där jag kan få in olika ämnen i helheten”. Hon förklarar även att hon lärde sig om
ämnesintegrering genom erfarenhet och kollegialt lärande. Hon fortsätter med att jämföra
läroplanen för förskolan och skolan och påvisar att grundskolans läroplan är mer
förespråkande för ämnesintegrering.
Elis får frågan om vad hon tycker om att jobba ämnesintegrerat hon svarar:
Elis- ”Det är ett jätteroligt arbetssätt men det gäller att vara planerad, och att
utvärdera och sedan planera igen och ha fokus. Och där är återigen ett
engagerat arbetslag som behövs. För det är ingenting man kanske kan driva
själv”
Intervjuare- ”Man kanske borde vara två?”
Elis- ”Man måste vara minst två!”
Intervjuare- ” varför tycker du att man bör vara två?”
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Elis- ”Just att en är ansvarig för språklek och en för mattelek gör det lättare
att planera ämnesintegreringen samt spåna tankar och idéer. Det ger även
möjlighet att utvärdera och se barnen från olika perspektiv.”
6.3.2 Ämnesintegrering i klassrummet

I förskoleklass jobbar Elis med ämnesintegrering genom att först att skapa en bra
gruppdynamik i klassrummet därefter menar hon att det är matematik och språklek i allt som
de gör. Hon nämner instruktioner, mönster och begrepp och hur de har en viktig roll i leken.
Hon menar att allt går samman dock gäller det att som lärare att se vad som går samman i
olika sammanhang.
De ämnen som Elis tycker är bäst att jobba ämnesintegrerat med är bild och skapande och mer
konkreta ämnen. Hon pratar om att forma bokstäver med olika material och färger. Hon
påpekar att hon låter gärna eleverna fortsätta utforska färg och form i form av lek och väljer
ofta att inte avbryta deras lärandeprocess. Hon säger: ”då är det styrd lek men det förstår de
inte, de utvecklar språkleken själva. Därmed inspirerar eleven andra kompisar att lära.”
Elis förklarar att de fördelar hon upplever med ämnesintegrering är att:
”Det blir väldigt inspirerande att som kollegor hitta balansen och lyssna in
eleverna och utifrån eleverna fortsätta och utveckla. Men det kräver mer
närvaro naturligtvis och planering och utvärdering.”
Hon fortsätter med att säga att elevernas lärande påverkas genom att kreativiteten och fantasin
flödar hos eleverna om de får jobba med ämnesintegrering. Och i och med detta får eleverna
en självkänsla och blir trygga i klassrummet med kompisar samt med Elis som vuxen. Hon
avslutar med ”är dem inte trygga med mig som vuxen kan inte heller kreativiteten flöda.”
Elis får frågan om hon tycker att ämnesintegrerat arbete passar alla elever. Då svarar hon ”Jag
tror att alla kan gynnas, men det gäller att man vet vilka elever som kan behöva vissa
extraanpassningar så jag kan tillfredsställa deras behov.”

6.3.3 Ämnesintegrering och naturvetenskap

När vi pratar om naturvetenskap säger Elis:
” Jag kan bli bättre på det, haha. Grunden är våra utedagar och vad har vi
för mål av utedagen. Som vi har jobbat genom åren så är det att följa
naturens årstidsväxlingar, djurarter, trädarter, blommor, väder,
skräpplockardag lite sådana teman har vi försökt få till. Sen också kunna
använda naturen som en lekglädje. Vi har målat med gräs och olika
naturmaterial något år.”
Hon nämner även här betydelsen av mattelek och språklek tillsammans med naturvetenskap.
Hon menar att hon brukar använda naturen, till exempel kottar och pinnar för att få in
matematiska begrepp. Hon nämner att de jobbade med begreppet par genom att använda
äggkartonger där eleverna fick samla par av olika saker i naturen. Hon har även använt rep
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för att eleverna ska få känna på olika längder och sen använda kottar och pinnar för att jämföra
hur många det får plats i en längd. I hennes nuvarande årskurs jobbar de mycket med
lekgrupper ute, eftersom de har haft sociala svårigheter i barngruppen. De jobbar mycket med
årstider, arter, växter med mycket sammarbetsövningar. Hon förklarar att ämnena hon jobbar
övergripande med naturkunskap är: ” Vi jobbade med bild, idrott och organiserade utelekar,
när vi fick ha med en fritidspedagog i klassen, det hade vi varje vecka. Hinderbanor där vi
lärde känna naturen och öva på motorik. Vi har metat med en fritidspedagog och han har även
gjort upp en eld. ”

Intervjuare: - ”Har ni pratat om utedagarna i klassrummet sen?”
Elis: - ”Ja det gör vi”
Intervjuare: - ”Hur har ni gjort då?”
Elis: - ”Nu andra terminen har vi haft det. Nu när vi känner att eleverna kan
sitta ned vid sitt bord. Då har eleverna fått säga sin mening om dagen,
dokumentera lite från naturpasset. Då har vi fått in svenskan på den nivån.”

Det Elis tycker är viktigt när hon planerar ämnesintegrering med naturkunskap är:
” Att det är på lagom nivå för eleverna, att det inte blir för svårt från början.
Inte för högtravande. Man måste se att man har med sig eleverna och att de
tycker att det är roligt.”
När hon får följdfrågan om hur hon individualiserar undervisningen säger Elis att man får
börja lågt för att skapa ett intresse för att sedan utveckla intresset till nästa gång.
Hon förklarar att i nuläget kan ämnesintegreringen upplevas som parallell. Ämnena kan vara
ganska åtskilda eftersom eleverna får se de olika ämnena genom ett bildschema på morgonen.
Men hon menar att för henne går alla ämnen ihop på ett eller annat sätt. När Elis utvärderar
ämnesintegrerade lektioner kollar hon på alla integrerade ämnens kursplaner i läroplanen.
Men hon säger att hon vill bli bättre på att göra detta.
Vidare ber jag Elis berätta om en lektion hon är extra nöjd med som är ämnesintegrerad med
naturvetenskap:
”Ja, då har vi gått till ett ställe ovanför (platsnamn) och haft, men detta har
krävt att vi varit planerade, där vi delat in oss i tre grupper. Där har vi haft
olika aktiviteter i de olika grupperna. Vi kanske har haft memory med olika
växter i en grupp. Sen har vi bytt till nästa och då kan det ha varit att samla
kottar och skriva bokstäver. Sen i tredje gruppen har det helt enkelt varit att
eleverna får hitta och namnge olika arter. Det kan vara att eleverna får en
bild på en detalj på en gran som de sedan ska hitta att detaljen tillhör
granen.”
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Den delen av naturvetenskap som Elis tycker fungera bäst att integrera är ämnet djur. Då
nämner hon att det integrerar bra med bilder, sagor, musik, svenska och matematik.
Under intervjun kommer Elis på att de även har integrerat musik och naturvetenskap genom
att sjunga olika djursånger. Detta sköttes av en fritidspedagog som hade studerat sambandet
mellan naturvetenskap och musik.
Elis avslutar med att säga:
” Kan man få en röd tråd genom detta kan man känna sig väldigt nöjd. Man
kan få in bild, musik, idrott, matematik, svenska och lek i naturvetenskapen
och mycket mer.”

6.4 Intervju med Cecilia
6.4.1 Ämnesintegrering

Cecilia förklarar att sin syn på ämnesintegrering genom att säga:
” Att man inkluderar andra ämnen i undervisningen, som till exempel bild
och svenska kan man ha tillsammans med matte. Att man har flera ämnen
samtidigt under samma lektion. Att man inte bara går på ett ämne.
Cecilia säger att hon lärde sig om ämnesintegrering genom kollegialt lärande och hon anser
att det faller sig naturligt att integrera vissa ämnen med varandra. Hon nämner som exempel
att man kan ha svenska i matematikundervisningen för att skriva svar på uppgifter. Hon
nämner även svenska integrerat med bild där säger hon
Cecilia: ”Och då faller det sig naturligt att det är två ämnen, jag tror att man
bara gör så utan att man tänker på det. Jag säger att jag har svenska nu men
sen när man ska reflektera över vad man har gjort kanske man förstår ännu
mer att jag haft SO också och ibland har jag NO, ibland har jag bild och
värdegrundsfrågor i ämnet svenska”
Intervjuare: ” Är det någonting du känner mer nu att det faller sig naturligt,
när du jobbat att ämnena går in i varandra?”
Cecilia: ”Ja, verkligen. Annars tyckte jag nog att man bara hade svenska och
så hade man matte och så hade man bild. Men man gör ju saker hela tiden i
alla ämnen, och inte bara det som står på schemat”
Cecilias personliga åsikt om ämnesintegrering är att det är bra att man integrerar
ämnen eftersom man får in mer i en och samma lektion. Hon anser även att det
underlättar planeringen eftersom det sparar in planeringstid.
6.4.2 Ämnesintegrering i klassrummet

Cecilia jobbar med ämnesintegrering genom att hon tar in fysiska ting från naturen i
klassrummet som eleverna kan använda som räkneverktyg. Hon nämner kottar att räkna antal
med och även att använda pinnar för att mäta längd. Hon berättar om att de har haft en
gosedjursdag där eleverna fick berätta om sina gosedjur, skriva om gosedjuret, ställa dem i
27

storleksordning, ställa dem i färgordning, gruppera dem efter utseende och räkna ben. Hon
antyder även att detta lämpar sig bäst för yngre elever, för att det blir så konkret.
Cecilia berättar vilka fördelar hon ser med ämnesintegrering.
”Att eleverna lär sig mer under en viss stund, de får in mer kunskaper på en
komprimerad stund där jag har tagit in olika ämnen. Då kan man uppmana
barnen att göra det de inte vill i vanliga fall. Vissa barn gillar inte att rita i
vanliga fall men till exempel på matten lektionen kan de tycka om att rita,
för att de hatar att rita på vitt papper men på matten då kan vi rita, men
då ”ritar” vi inte då räknar vi matte. Men eleverna ritar mönster till
exempel.”
Jag frågar Cecilia om hon kopplar elevernas matematiska ritningar till bildämnet då säger hon
att hon använder dem för att se elevernas progression inom bildämnet. Vidare pratar vi om
nackdelarna med ämnesintegrering då säger hon: ” Nej det är väl bara om andra inte jobbar
likadant. De som skickar iväg sina elever på bildlektion till exempel de lärarna tränar inte på
det här med estetiska processer i vanliga undervisningen. Man behöver inte tänka på det
ämnet utan håller sig till de man undervisar i, men det kan vara bra att ta in ändå i olika
sammanhang.”
Samtalet går över till elevernas lärande och hur det påverkas av ämnesintegrering då säger
hon att det blir roligare eftersom undervisningen blir mer varierad. Hon påvisar att elever som
har svårt att koncentrera sig gynnas av att arbeta varierat samt att eleverna får bildstöd och att
man som lärare är väldigt tydlig med vad som ska göras. Hon fortsätter med att säga att det
är bra för att fånga alla elevers intresse men kan behöva individanpassas för att bli optimalt.
6.4.3 Ämnesintegrering och naturvetenskap

Cecilias syn på naturvetenskap är:
Cecilia: ”Jag tycker det är intressant och kul för att man kan göra mycket
praktiskt. Men att det är svårt att kliva ur sin säkra zon när man inte har så
mycket kunskap om ämnet. När vi har NTA lådor är allt färdigt och man
bara gör. Det tycker jag är ganska skönt att ha, eftersom allt är färdigt. Det
känns inte som att man har jättestor koll på vad man kan göra annat än vad
som står [i NTA lådans lektionsplanering]. Det är svårt att komma på vad
man ska göra. Svenska och matematik är lätt och kombinera, naturvetenskap
är svårare att kombinera med andra saker.
Intervjuare: ” Hur tänker du då? ”
Cecilia: ” För mig faller det lättare att integrera andra ämnen än
naturvetenskap. Sen kan man använda naturvetenskapen också men det är
lite svårare med tanke på väder och årstider.”
Cecilia fortsätter med att förklara att hon tycker planeringen för naturvetenskap tar längre tid
än andra ämnen eftersom man har mer att ta hänsyn till i det ämnet.
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I sin nuvarande förskoleklass är dem mycket ute, eller tar in naturen när de jobbar med
naturvetenskap. Hon nämner även bakning som ett tillvägagångssätt där eleverna får fundera
kring vätskor, olika blandningar där får de även in matematiken när de mäter volym såsom
deciliter. Andra ämnen som Cecilia har jobbat ämnesintegrerade med naturvetenskap är
svenska där har de forskat om djur som de sett när de varit ute och eleverna har även fått
skriva om djuren. Vid planering av naturvetenskap med ämnesintegrering fokuserar hon på
att syftet stämmer med planeringen och hur hon kan integrera andra ämnen på bästa sätt. Hon
förklarar även att hon använder sig av parallell ämnesintegrering där ett centralt innehåll
fungerar som ett paraply över resterande undervisning och därmed går in i alla ämnen. Hon
säger: ” Det här temat kan vara en vecka eller just den dagen till exempel djur”. Vid koll av
om eleverna stävar mot målen kollar Cecilia kursplanerna för alla de ämnena hon integrerat.
Hon förklarar att skolan använder sig av ett digitalt planeringssystem där hon kan välja
förmågor och centralt innehåll från hela läroplanen. Då blir det enkelt att klicka i alla mål hon
avsett för området. Hon menar att detta underlättar ämnesintegreringen eftersom du får allt
centralt innehåll samt alla förmågor framför dig vid planering.
Intervjuare: ” Hur upplever du att dina elever reagerar på att jobba
ämnesintegrerat?”
Cecilia: ” Man ser att det fastnar mer, det vi pratat om och de kommer ihåg
saker mer när man upprepar det i olika sammanhang. Sen är det roligare för
eleverna.”
Cecilia pratar om att det är roligt att jobba med de yngre barnen på detta sätt då frågar jag om
hon tycker att man borde jobba på samma sätt i de högre åldrarna då säger hon att hon tycker
att man ska jobba med det ända upp till årskurs 6. Hon anser att man måste komma ihåg att
eleverna fortfarande är barn och troligen uppskattar att jobba på detta sättet. Hennes argument
är att det ger motivation och glädje till eleverna.
De lektioner som Cecilia är väldigt nöjd med som var ämnesintegrerad med naturkunskap är
när hon går ut i naturen och gör olika aktiviteter och sedan går in och fortsätter med det de
pratat om ute genom sagor eller att eleverna får skriva om vad de såg och upplevde. Hon
menar att detta håller elevernas nyfikenhet uppe. De lektioner som hon inte var nöjd med är
när hon har lagt sig på för hög nivå så att eleverna inte hänger med. Hon menar att hon kunde
i dessa situationer förklarat mer och visat film och bilder för att göra det ännu mer konkret.
Hon säger ” Ta det från början, och anta inte att de kan saker. Vissa saker tror man att de kan
men saker kan vara svårare än vad jag tror att de tycker.”
Det inom naturvetenskap som Cecilia tycker är enklast att ämnesintegrera är årstider, djur och
närmiljön som hon tycker är enklast för att det går att göra så konkret. Hon nämner till
exempel att hon kombinerar gärna svenska och bild med att prata om årstiderna.
Hon avslutar med att nämna svårigheterna med att integrera ämnen med naturvetenskapen
är att det är svårt att komma på vad hon ska göra och speciellt om det inte är ens egna
favoritämne.
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Hon avslutar med att säga ” Jag skulle vilja bli bättre på att undervisa i naturvetenskap för jag
själv inte ser det lika konkret som svenska och matematik. Det blir lite luddigt vad jag kan
göra och inte göra samt vad det är jag ska göra. Jag tycker inte man får höra vad folk gör på
naturvetenskapen, det finns mycket i svenska och bild men vad gör lärare på
naturvetenskapen i de lägre åldrarna?”

6.5 Intervju med Sanna
6.5.1 Ämnesintegrering

Sannas uppfattning om ämnesintegrering är:
Sanna: ” Det är väl om man tittar på naturvetenskap tillexempel. Man kan
använda sig av det i svenskan i matten och i stort sätt allt du gör dagligen
för att det blir som ett projektarbete. Du kan alltid använda dig av dehär i
alla ämnen som du jobbar i. Du kan ha det i engelska till exempel om du
baserar det där man kan jobba med de engelska orden på en enkel nivå. Du
kan jobba med det totalt, du kan få med din matematik och din svenska och
du får med alla bitarna helt enkelt.
Intervjuare: ”Du ser det som ett paraply lite när du jobbar med
ämnesintegrering?”
Sanna: -” Ja, lite så. Jag ser det som att man kan nyttja det i alla led.
Sanna anser att hon inte pratade så mycket om ämnesintegrering i högskolan,
däremot antyder hon att det är mycket erfarenhet och olika trender inom
pedagogiken som gjort att hon har anammat detta arbetssätt. Hon säger även att
hon har varit med om att man har arbetat väldigt renodlat med ämnen i skolan
dock anser hon att det är lite förlegat.
Sanna berättar att hon tycker ämnesintegrering är: ”Jättespännande. För att få
integrering att funka, då kan man som sagt använda integrering om man har fått
igång barnen i sitt tänk eller i ett tänk. De får inspiration och då kan man verkligen
gå all in i alla ämnen.”
6.5.2 Ämnesintegrering i klassrummet

Sanna jobbar med ämnesintegrering genom att hon har fokus på ett visst område. Till exempel
fjärilar. Där förklarar hon att hon kommer att ha fjärilar i klassrummet och eleverna får följa
deras utveckling från puppa till färdig fjäril. När de arbetar med fjärilens utveckling kommer
de skriva, läsa och titta på film om det. Hon säger även att de troligen kommer få in
matematiken i området för att eleverna kommer få tidsräkna varje stadie i fjärilens liv samt
rita fjärilen skalenligt. Sen kan eleverna även göra egna räknesagor och räknehändelser baserat
på området de jobbar med. Hon fortsätter med att säga att eleverna kommer jobba med
begrepp och fackord inom temat. Hon nämner att detta kommer från en NTA låda, och hon
anser att detta är väldigt bra och tacksamt eftersom NTA lådorna är väldigt övergripande.
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De ämnen som Sanna tycker är bäst att kombinera är naturvetenskap och svenska. Hon säger ”
Det tycker jag är väldigt tacksamt, eftersom där har du väldigt mycket textskrivande. Yngre
barn behöver ha mycket av den biten samt läsförståelse och det kan man tillgodose genom en
faktatext och då kan du även skapa egna berättande texter och det är super. Så dem tycker jag
är väldigt kompatibla. Och naturligtvis engelska också skulle man faktiskt kunna tänka. För
att engelskan finns ju där” Jag frågar mer om ämnesintegrering med engelska då säger hon att
det är klart att man kan använda det också genom att översätta begrepp som till exempel fjäril
och larv. Hon menar att man däremot måste anpassa nivån och inte ta de svåraste fackorden.
Sanna förklarar de fördelar hon ser med ämnesintegrering hon säger då:
” Men det är som sagt var att man gör flera saker samtidigt, och man har en
liten röd tråd hela tiden igenom det man gör. Så att man jobbar mycket med
att få den här förståelsen så eleven får sammanhanget med sig. Man ser det,
man hör det, man gör det lite så. Learning by doing.”
De nackdelar som Sanna nämner är att en del barn inte fångas av området eller temat man
jobbar med. Därefter frågar jag Sanna hur hon tycker elevernas lärande påverkas av detta
arbetssätt då säger hon att:
” Det är ju dels den röda tråden, man jobbar ju med det en period och då är
det lättare tycker jag då att få med eleverna. Entusiasmera eleverna i det hela,
så man inte hinner glömma vad det är man håller på med. För blir det för
stora avbrott och för långa hopp emellan så kanske man inte riktigt kommer
ihåg vad man håller på med. Eller hur det var, man får gå tillbaka och börja
om litegrann. Såhär kan man köra Wosh [allt] en period med just ett
område. ”
Vidare får Sanna förtydliga hur hon får med de elever som kanske inte är intresserade av
området de arbetar med. Hon säger att det är viktigt att hitta någon aspekt av ämnet som
passar varje individ. Hon menar att alla inte behöver arbeta med samma sak utan att området
går att individanpassa för att få med alla elever genom att ge eleverna olika alternativ. Hon
tror att det handlar mycket om hur man som vuxen i klassrummet ställer sig till sin
undervisning och elevernas motivation.

6.5.3 Ämnesintegrering och naturvetenskap

Sanna berättar om sin relation till naturvetenskap
” Det är ju oerhört roligt, det är jätteviktiga ämnesområden som är mer eller
mindre enkla att applicera på andra ämnen. Men det är min gren som jag är
väldigt intresserad av. För mig känns det inte jätte komplicerat att försöka
locka med barnen på ett positivt sätt eftersom man själv är så intresserad av
det. Det tror jag också kan avspegla sig förhoppningsvis. Det är ett väldigt
tacksamt ämne för det är ju så oerhört mycket spännande saker. Det är hela
våran livssituation som människor och det finns väldigt mycket spännande
31

som kan locka med eleverna. Man kanske inte gör ett experiment i svenska,
men i naturvetenskap kan du ändå göra något som gör att du förstår
någonting, genom laboration experiment eller bara vara ute och uppleva”
Sanna berättar att de nyligen har arbetat med tema rymden i naturvetenskapen i
hennes nuvarande klass. Då har de både pratat tittat, lyssnat och skapat. Hon
nämner att de har skrivit texter om rymden där de har försökt att söka egna fakta
om olika planeter. Hon menar att temat har gått in i stort sett alla ämnen. Hon
nämner till exempel matematik där de har pratat avstånd och hur fort man bör åka
för att komma till en viss planet.
Sanna berättar om hur planeringen går till vid ämnesintegrering och
naturvetenskap. Hon säger att hon fokuserar på ”Vilket sätt man ska jobba med
det i till exempel svenska och vad de behöver veta om detta och vad kan vi få
med.” Hon säger att det är svårt att förklara eftersom de anpassar sig väldigt
mycket efter elevernas nyfikenhet. Hon menar att det kan finnas en
grundplanering men att den kan ändras allt eftersom nya frågor och tankar
kommer fram i klassrummet. Det viktigaste är att de når det tänkta målet men att
det kan se väldigt olika ut för olika barn och barngrupper. Sanna förklarar att när
hon ska utvärdera om eleverna nått målen kollar hon i alla ämnens kursplaner som
ingått i temat ”Eftersom det är olika målbilder i alla ämnen får du särskilja dem
någonstans också, även fast du använder dem tillsammans”.
Sanna upplever att eleverna tycker att det är roligt att arbeta ämnesintegrerat. Hon betonar
ännu en gång att det beror på hur man som lärare skapar intresse för ämnet och hur man
presenterar det för barnen.
När Sanna ska berätta om en lektion hon är extra nöjd med och en hon inte var nöjd med säger
hon att det är svårt att komma ihåg däremot menar hon att en mindre lyckad lektion kan bero
på följande:
” Man har sin tanke men hur tar barnen emot det man tänker? Det är lite
olika förutsättningar som olika barngrupper har. Det funkar inte likadant i
alla barngrupper, det beror ju på att det är olika individer samt hur jag lägger
fram det för just den här gruppen det kanske inte alls är kompatibelt. Jag
kanske är där uppe och barnen är här nere. Då blir det lite jobbigt, då ska
man försöka mötas någonstans.”
Det centrala innehållet i naturvetenskap som Sanna tycker är fungerar bra att ämnesintegrera
är Zoologi som hon tycker är väldigt tacksamt. Just för yngre barn eftersom det är så elevnära.
Botaniken och fysik tycker hon även är bra att integrera med svenska eftersom eleverna kan
skriva om det samt att de får stor ordkunskap i dessa ämnen.
Fördelarna att jobba ämnesintegrerat i naturkunskap tycker Sanna är den röda tråden som
uppstår vid ett tema samt att det är väldigt tacksamt. Och nackdelarna är att lyckas få med
alla elever på den röda tråden.
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6.6 Intervju med Moa
6.6.1 Ämnesintegrering

När Moa beskriver sin syn på ämnesintegrering säger hon:
”Jag känner med de här små barnen. I arbetsdag med de här små barnen
krävs det på något vis att man mixar de olika ämnena. Har du inte svenskan
med dig kan du inte lösa matematiken till exempel, då måste du kunna läsa
en läsuppgift i matematiken för att förstå. Bild kommer in i alla ämnen, att
du ritar till, man skriver någon mening och ritar en bild även i matematiken
ritar man mönster. Musik integrerar vi ju i ämnena genom att man sjunger
någonting som handlar om våren till exempel. Jag tycker det är roligt att
jobba såhär, att man mixar de olika ämnena, att man får ett annat flyt på
skoldagen än vad du får än om du jobbar men äldre elever. Sen tycker jag
också om att det inte blir 40 minuter samhällskunskap och där är tiden slut för nu
ska jag ha en annan klass utan känner jag att nu är barnen intresserade kan jag
fortsätta eftersom jag kan gå in i andra ämnen. Jag blir inte styrd av
lektionstimmar. Det tycker jag också om. ”
Moa menar att hon kommer att jobba på samma sätt ända upp till årskurs tre men hon vill
vara tydlig med att distansera ämnena för eleverna. För att eleverna ska höra ämnesbegreppen
eftersom det blir mer uppdelat när de sedan börjar årskurs fyra.
Moa fick lära sig om ämnesintegrering genom sin praktik där hon fick se hur olika skolor
jobbade med ämnena samt har hon erfarenhet från förskolan där hon jobbat tidigare. Hon
menar att hon jobbade med teman under den tiden av hennes yrkesliv.
Moa tycker att ämnesintegrering är ett bra sätt att jobba på med de små barnen. Hon säger:
Moa: ”Jag tror man får skola in dem på ämnesspecifikt arbete, i slutet av
trean och i början av fyran, eftersom betygsystemet ser ut som det gör idag
måste man dela upp det ”
Intervjuare: ” Tycker du att det hade varit bra att fortsätta jobba med teman
upp i fyran femman och sexan?
Moa: ” Nej det tror jag faktiskt inte, jag tänker att det är en bra inkörsport
inför högstadiet också. Att separera ämnena så. Och att där har olika lärare
olika ämnen också att man specialiserar sig inom sitt. Nej, jag tror att man
tjänar mest på det med de yngre barnen”
6.6.2 Ämnesintegrering i klassrummet

När Moa arbetar med ämnesintegrering refererar hon till att de är två lärare och en
fritidspedagog i klassen. Hon fortsätter:
” När vi i planerar upp ett arbetsområde, till exempel med olika yrken. Då
försöker vi jobba att jag planerar ett område som kanske handlar specifikt
om samhällskunskap och vad de finns för olika yrken i samhället och vad vi
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har för nytta med det och så. [Kollega 1] kanske fick in lite historia i det vi
pratade om lite yrken förr och nu. Sen gjorde [Kollega 2] en hel del, hen
tittade lite på hur det ändrats i samhället. Vi pratade lite matematik, vet jag
vid något tillfälle, vi pratade om dels med det här att jobba deltid eller heltid
vi pratade löner vi kom in på skattesystem. Vi fick in jättemycket. Vi delar
ofta upp det att en person har ansvaret för ett område. Sen roterar barnen på
tre områden. ”
Hon fortsätter med att förklara att det blir smidigt att det blir tre pass på en
lektionsplanering. Hon menar att det är tidssparande att man gör övningen med
tre olika grupper.
De ämnen som Moa tycker är mest fördelaktiga att integrera är bild och form och
att man kan få in det i alla ämnen. Eftersom alla inte kan uttrycka sig i skrift
underlättar det att använda bilden som ett uttryckssätt. Musik känner hon också
är lätt att integrera. Svenska betonar hon att hon får in i alla ämnen eftersom ett av
målen är att eleverna muntligt ska redogöra att de förstått ett förlopp av någonting.
De fördelar hon ser med detta arbetssätt är:
” Dels lite tidsbesparande, och det som jag sa innan, att man kan göra en
planering med tre barngrupper, då har du en planering du kan kanske gör 3
måndagar utan att behöva lägga tid på det ämnet eller det passet. Och vi har
även många nyanlända och de som har vissa som behöver jobba mycket med
språket. Just att man pratar så mycket i alla ämnen. ”
Moa ser inga nackdelar med ämnesintegrering eftersom inte alla arbetspass är
integrerade under veckan så hon känner att hon får in renodlade pass också.
När vi pratade om hur elevernas lärande påverkas av detta arbetssätt säger hon
att: ”Det är ett måste, att du förstärker språket med bilder eller rörelser. Man måste
använda olika sätt för att de ska ta till sig kunskapen.”
När vi pratar om elever med svårigheter och hur de reagerar på ämnesintegrering
menar Moa att det passar eftersom de olika ämnena kan ge olika verktyg till de
elever som har svårt att uttrycka sig i tal och skrift. Hon menar att
ämnesintegrering kan ge möjligheter till eleverna med svårigheter,
6.6.3 Ämnesintegrering och naturvetenskap

Moas syn på naturvetenskap är :
”Jag tycker det är jättespännande och jätteintressant och det är roligt för de
flesta eleverna. De tycker det är riktigt spännande och roligt och det väcker
nyfikenhet och de vill veta mer. Jag tycker barn idag tappar mer och mer av
den där biten, av nyfikenhet och att vilja veta mer. Men jag ser nog
naturvetenskap som att lätt att locka dem och att väcka den där
nyfikenheten. Och sen när vi bor som vi bor, vi har så mycket runt oss och ta
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vara på. Att man kommer utanför skolans väggar och upplever det live. Det
tycker jag också är jätteroligt.”
När Moa jobbar med naturvetenskap säger hon att hon följer kursplanen och bockar av så att
de får med alla områden. Hon säger att de jobbar olika beroende på tema. När eleverna
arbetade med rymden fick de först prata om vad de visste om rymden och vad de ville ta reda
på om rymden därefter undersökte dem frågorna med hjälp av sina ipads och filmer därefter
fick eleverna göra en bok som sammanfattade temat. Hon menar att ibland så är områdena
mer styrda och ibland får eleverna styra temat med sina frågeställningar. Hon säger att detta
beror på hur stort området är i kursplanen och vilka möjligheter det finns just för det centrala
innehållet. Hon säger däremot att ju mer involverade eleverna är ju mer motivation och lust
har eleverna att lära.
Moa får frågan vilka ämnen hon har integrerat med naturvetenskap då svarar hon:
Moa: ” Svenska, musik, bild, matematik, Historia, samhällskunskap, Teknik,
Fysik, ja egentligen alla.
Intervjuare: ” Ja, har du något exempel på musik? Hur har ni fått in det ?”
Moa: ” I naturvetenskap? Det är väl mer årstidssånger, vårsånger på våren
ja, sjunger om vintern på vintern det är mer styrt vad arbetsområdena
handlar om och man har sånger som passar till det helt enkelt”
Vid planering av naturvetenskap integrerat med något ämne gör de samma slags planering
som Moa beskrivit i tidigare avsnitt. Det hon tycker är viktigt att fokusera på vid planeringen
och vid arbetes gång är att se det eleverna är nyfikna på. Hon beskriver hennes arbete med
ämnesintegrering som pararellt. Hon menar att de utgår från ett mål i naturvetenskap och
sedan får de med sig andra ämnen mot detta målet. Hon använder material som skapats inom
temat eller inom ett visst ämne för att ställa det mot målen i andra ämnen. Till exempel kan en
text i naturvetenskap användas för att kolla av målen i svenska.
Hon tror att eleverna upplever detta arbetssätt som positivt eftersom eleverna kan få en röd
tråd genom skoldagen.
Jag ber Moa beskriva en lektion hon planerat som hon är extra nöjd med:
”Jag vet när vi arbetade med rymden att vi flera gånger kände, när vi började
prata avstånd och hur många nollor det är i sex miljarder år att man fick in
matematiken i det, där vet jag att vi kände vad bra att vi fick in det eller till
exempel procent när vi jobbade med olika yrken att vi fick in den
matematikbiten. Det var lyckade lektioner och kul att kunna knyta det till
någonting i verkligheten.”
De lektionerna som hon varit mindre nöjd med handlar mer om dagsformen på barnen. Hon
kan känna att lektionen blir påverkad av situationer som hänt på rasten, och att man inte
räcker till som vuxen. Hon känner inte att det är innehållsmässigt eller att det är för hög nivå
för eleverna utan mer att mindre lyckade lektioner beror på situationer som uppstå.
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De delar av naturvetenskapen som hon tycker är bäst att ämnesintegrera är fysiken
eftersom man får in matematiken. Ett exempel på detta är vattens kretslopp och
att hon då får in olika volymmått.

6.7 Resultatsammanfattning
I studiens resultat har vi mött 5 olika lärare och deras syn på att arbeta ämnesintegrerat med
naturvetenskap. Nedan sammanfattas allt utifrån två rubriker som är tagna från resultatet,
ämnesintegrering och ämnesintegrering i klassrummet samt ämnesintegrering och naturvetenskap.
Under dessa rubriker kommer jag att sammanställa alla data för att göra den mer tydlig inför analys
och diskussion kapitlet.
6.7.1 Ämnesintegrering och ämnesintegrering i klassrummet

När lärarna blev tillfrågade om hur deras syn på ämnesintegrering var svarade samtliga lärare
genom att förklara att det handlar om att olika ämnen går in i varandra och hjälper varandra.
Elis nämnde även att det hjälper hennes undervisning att skapa en helhet för eleverna.
Elis: ” Jag kan se en röd tråd där jag kan få ihop både språklek, mattelek,
frilek och utelek med naturpass där jag kan få in olika ämnen i helheten”.
Samtliga informanter väljer att nämna i någon aspekt matematiken och svenskan som exempel
när de ska beskriva ämnesintegrering. Sanna, Elis och Boris nämner även naturvetenskap när
de berättar om ämnesintegrering och hur de inkluderar ämnen som matematik och svenska
genom att vara ute eller att skriva i ämnet. De lärare som är tillfrågade beskrev att de lärde sig
om ämnesintegrering genom erfarenhet och kollegialt lärande. Ingen nämnde att de lärt sig
om ämnesintegrering på via sin lärarutbildning.
Alla lärare i studien hade en positiv syn på att arbeta med ämnesintegrering. Alla lärare
menade att de själva tycker att det är ett roligt arbetssätt. Cecilia nämner även att det
underlättar planeringen eftersom det sparar in planeringstid med tanke på att flera ämnen går
in i varandra.
Sanna: ” Jag tycker det är jättespännande. För att få det här att funka för då
kan man som sagt använda då man kanske har fått igång barnen i sitt tänk
eller i ett tänk och de får inspiration och då kan man verkligen gå all in i alla
ämnen.”
Elis- ”Det är ett jätteroligt arbetssätt men det gäller att vara planerad, och att
utvärdera och sedan planera igen och ha fokus. Och där är åter igen ett
engagerat arbetslag som behövs. För det är ingenting man kanske kan driva
själv”
Boris: ”Många barn tar ju in bättre när man är i en annan miljö än i
klassrumsmiljön”
Lärarna motiverar detta arbetssätt genom att nämna följande begrepp:
o

Röd tråd
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o

Lärande på olika sätt

o

Helhet

o

Konkret

o

Roligt

o

Inspirerande

Lärarna i studien förklararatt de arbetar med teman eller områden som sedan synliggjordes
under i flera ämnen under en längre period. Lärarna beskriver hur de jobbar:
Sanna: ” Det är väl om man tittar på naturvetenskap till exempel. Man kan
använda sig av det i svenskan i matten och i stort sätt allt du gör dagligen,
för att det blir som ett projektarbete. Du kan alltid använda dig av det i alla
ämnen som du jobbar i.”
Moa: ” När vi i planerar upp ett arbetsområde, till exempel med olika yrken.
Då försöker vi jobba att jag planerar ett område som kanske handlar specifikt
om samhällskunskap och vad de finns för olika yrken i samhället och vad vi
har för nytta med det och så. [Kollega 1] kanske fick in lite historia i det vi
pratade om lite yrken förr och nu. Sen gjorde [Kollega 2] en hel del, hen
tittade lite på hur det ändrats i samhället. Vi pratade lite matematik vet jag
vid något tillfälle, vi pratade om dels med det här att jobba deltid eller heltid
vi pratade löner vi kom in på skattesystem. Vi fick in jättemycket.”
Boris förklarar att hon förr hade gymnastik med sina elever och där kunde hon koppla
arbetsområden som de jobbade med i klassrummet till vad eleverna fick göra på
gymnastiklektionerna till exempel geometri inom matematiken. Hon menar att eleverna fick
en helhetsbild istället för att det blir var ämne för sig. Vidare berättar även Cecilia om hur hon
jobbar tematiskt hon säger att de har haft en gosedjursdag där eleverna fick berätta om sina
gosedjur, skriva om gosedjuret, ställa dem i storleksordning, ställa dem i färgordning,
gruppera dem i efter utseende och räkna ben. Elis som också jobbar i förskoleklass förklarar
att hon har matematik och språklek i allt som de gör. Hon nämner instruktioner, mönster och
begrepp och hur de har en viktig roll i leken. Hon menar att allt går samman dock gäller det
att som lärare att se vad som går samman i olika sammanhang.

6.7.2 Ämnesintegrering och naturkunskap

När de intervjuade skulle beskriva hur de arbetar med naturvetenskap säger Cecilia, Boris och
Sanna att de arbetar med NTA lådor.
Boris: ”Vi har jobbat med NTA lådor och då har vi haft fast och flytande och
då ingår det väldigt mycket olika saker. Vi har haft experiment och vi har
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haft, och det har också varit till exempel det här med två olika bollar en tung
boll, en lätt boll, vilken boll rullar längst”
Cecilia: ”När vi har NTA lådor är allt färdigt och man bara gör. Det tycker
jag är ganska skönt att ha, eftersom allt är färdigt.”
Sanna arbetar även hon med NTA lådor. Där förklarar hon att hon kommer att ha fjärilar i
klassrummet och eleverna får följa deras utveckling från puppa till färdig fjäril. Hon anser att
detta material är väldigt bra och tacksamt eftersom NTA lådorna är väldigt övergripande.
NTA lådor är ett material där eleverna får arbeta som forskare kring ett centralt innehåll, det
innebär att de får diskutera, argumentera, experimentera och skriva kring ett område. Enligt
Vetenskapsakademin (2017) är NTA lådor utformat som ett stöd för lärandet inom skriver
även att biologi, fysik, kemi, teknik och matematik men de antyder även att det kan vara ett
indirekt också för andra ämnen. När Cecilia och Boris förklarar hur de arbetar med NTA lådor
och dess arbetssätt kan man se att där det krävs andra ämnen för att det ska fungera, däremot
nämner lärarna inte att det är ämnesintegrerat.
Elis och Moa nämnde inte NTA- lådor i intervjuerna dock förklarar de att de arbetar på andra
sätt att integrera naturvetenskap med andra ämnen. Elis säger att hon brukar använda naturen
tillexempel kottar pinnar för att få in matematiska begrepp. Hon nämner att de jobbade med
begreppet par genom att använda äggkartonger där eleverna fick samla par av olika saker i
naturen. Hon har även använt rep för att eleverna ska få känna på olika längder och sen
använda kottar och pinnar för att jämföra hur många det får plats i en längd. Cecilia beskrev
ett liknande arbetssätt tidigare i när hon berättar om ämnesintegrering i klassrummet där
beskriver Cecilia att hon jobbar med ämnesintegrering genom att hon tar in fysiska ting från
naturen i klassrummet som eleverna kan använda som räkneverktyg. Hon nämner kottar som
eleverna får räkna antal med och även att använda pinnar för att mäta längd
Under nästkommande kapitel som är analys och diskussion kommer jag sammanställa dessa
intervjuer och presentera likheter och ställa dessa gentemot tidigare forskning och studiens
forskningsfrågor.
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7 Analys och diskussion
I detta avsnitt analyseras empirin med hjälp av teman och nyckelord. Dessa teman och
nyckelord kommer sedan kopplas till tidigare forskning. Analysen är uppdelad i två avsnitt
som representerar studien forskningsfrågor. I slutet av varje avsnitt sammanfattas analysen
och besvarar den anknutna forskningsfrågan.

7.1 Hur arbetar lärare med ämnesintegrering i naturvetenskap?
Min första forskningsfråga var hur lärare arbetar med ämnesintegrering i naturvetenskap. För
att få en röd tråd genom intervjun bad jag lärarna svara på frågor om ämnesintegrering och
hur de jobbar med ämnesintegrering i klassrummet. För att få ett tydligt upplägg har jag gjort
underrubriker som sedan kommer leda fram till en sammanfattning av hur de fem intervjuade
lärarna arbetar med ämnesintegrering i naturvetenskap.

7.1.1 Hur arbetar lärare med ämnesintegrering?

Utifrån denna studiens empiri kan man se att dessa fem lärare arbetar på väldigt liknande sätt
vid ämnesintegrering. Utifrån de samspelsteorier som blivit presenterade i studien kan man
koppla detta till att samtliga lärare arbetade i första hand med ett parallellt arbetssätt även
kallade sammankopplade ämnessamspel. Blanck (2014) menar att detta gör att eleverna får ett
ämnessamspel i huvudet, utan att det är uttalat av läraren. Här är det tydliga gränser mellan
ämnena även om centrala begrepp kan vara gemensamma. De centrala begreppen eller ett
tema fungerar här som ett paraply som man kan återkopplas till vid undervisning vid de olika
ämnena
Här kan man konstatera att lärarna motiveras att arbeta på detta vis för att det ger en helhet
och en röd tråd till undervisningen. Detta går att koppla till Klausen (2011) som menar att det
finns tre vanliga anledningar till att lärare arbetar med ämnesintegrering. Och detta med
helhet och den röda tråden, är att man vill ha en allmän och sammanhängande
kunskapsinlärning som bygger på hur världens alla delar hör samman. Tittar man på Perssons
avhandling (2011) menar hen att ämnena skapar en helhet både innehållsmässigt och när man
ser till begreppen. Hon skriver att själva motivet är att det finns fördelar för eleverna med att
behandla ämnen som en helhet istället för att separera ämnen. De fördelar som förespråkas är
att eleverna utvecklar en djupare förståelse eftersom de kan se en helhet i sitt lärande
Lärarna beskrev även att de använder hjälpämnen. Ett exempel på detta är när Boris och Moa
säger:
Boris: ”Man kan ta in bild och andra saker i ämnet, det kan vara tillexempel
i matematiken att ha bild och musik och såna ämnen också som man
använder i matematik och svenska”
Moa: ” Har du inte svenskan med dig kan du inte lösa matematiken till
exempel, då måste du kunna läsa en läsuppgift i matematiken för att förstå.
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Bild kommer in i alla ämnen, att du ritar till, man skriver någon mening och
ritar en bild även i matematiken ritar man mönster.
Detta kan beskrivas som hjälpande ämnessamspel Blanck (2014) menar att hjälpande
ämnessamspel innebär att man använder ett ämne för att hjälpa ett annat, här finns oftast ett
huvudämne och ett ämne som stöttar huvudämnet. Huvudämnet har oftast ett problem som
ska lösas genom att använda sig av andra ämnens språk och kunnande. Skolverket skriver om
detta där står det att lärarna: ”ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera
kunskaper i sina olika former” (Skolverket,2017:9). I Moas fall hjälper svenskan matematiken
att lösa ett problem och där blir svenskan hjälpämnet till matematiken. Man kan även se detta
i fler ställen av empirin. Till exempel Cecilia som beskriver att ämnen kan förstärka motivation
i andra ämnen genom att integreras:
Cecilia: ”Då kan man uppmana barnen att göra barnen att göra det de inte
vill i vanliga fall. Vissa barn gillar inte att rita i vanliga fall men till exempel
på matten lektionen kan de tycka om att rita, för att de hatar att rita på vitt
papper men på matten då kan vi rita, men då ”ritar” vi inte då räknar vi
matte. Men eleverna ritar mönster till exempel.”
Sammanfattningsvis kan man se att lärarna i studien integrerar ämnen med hjälpande och
sammankopplade ämnessamspel. De arbetar på detta sätt för att de anser att det passar de
yngre eleverna eftersom det är konkret, roligt och gör så att det blir en röd tråd genom
undervisningen. Vidare ska studien visa hur lärarna i studien arbetar med ämnesintegrering
med naturvetenskap

7.1.2 Hur arbetar lärare med ämnesintegrering i naturvetenskap?

När de intervjuade skulle beskriva hur de arbetar med naturvetenskap säger Cecilia, Boris och
Sanna att de arbetar med NTA lådor.
NTA lådor är ett material där eleverna får arbeta som forskare kring ett centralt innehåll, det
innebär att de får diskutera, argumentera, experimentera och skriva kring ett område. Enligt
Vetenskapsakademin (2017) är NTA lådor utformat som ett stöd för lärandet inom skriver
även att biologi, fysik, kemi, teknik och matematik men de antyder även att det kan vara ett
indirekt också för andra ämnen. När Cecilia och Boris förklarar hur de arbetar med NTA lådor
och dess arbetssätt kan man se att där det krävs andra ämnen för att det ska fungera, däremot
nämner lärarna inte att det är ämnesintegrerat. Svanelid (2014) skriver om att läroplanen
innehåller fem förmågor som återkommer i de olika ämnena. Han menar att alla ämnen strävar
åt samma gemensamma mål som är att utveckla dessa fem förmågor. Enligt Svanelids sätt att
se på förmågorna bör då alla ämnen vara ämnesintegrerade i någon mån.
Elis och Moa nämnde inte NTA- lådor i intervjuerna dock förklarar de att de arbetar på andra
sätt att integrera naturvetenskap med andra ämnen. Elis säger att hon brukar använda naturen
tillexempel kottar pinnar för att få in matematiska begrepp.Cecilia beskrev ett liknande
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arbetssätt tidigare i när hon berättar om ämnesintegrering i klassrummet där beskriver Cecilia
att hon jobbar med ämnesintegrering genom att hon tar in fysiska ting från naturen i
klassrummet som eleverna kan använda som räkneverktyg. Hon nämner kottar som eleverna
får räkna antal med och även att använda pinnar för att mäta längd. Detta kan kopplas till
Österlind (2006: 12ff) som citerar Dewey som menar att skolan ska vara samhället i miniatyr
och att skolan ska ha sociala aktiviteter som utgångspunkt för kunskapsinlärningen.
Undervisningen konkretiseras och blir därmed relevant och elevnära. Vikten av att
undervisningen är relevant kan man även läsa om i läroplanen. Enligt Skolverkets mål och
riktlinjer (2017:14) ska läraren även se till att undervisningen bidrar till att eleverna får
möjligheten att fördjupa, få en överblick över och ett sammanhang till ett ämne.
När Moa jobbar med naturvetenskap säger hon att de jobbar olika beroende på tema. Sanna
arbetar på liknande sätt som Moa. Sanna berättar att hon arbetat med tema rymden. Då har de
både pratat, tittat, lyssnat och skapat. Hon nämner att de har skrivit texter om rymden där de
har försökt att söka egna fakta om olika planeter. Temat har gått in i stort sätt alla ämnen. Hon
nämner till exempel matematik, där de har pratat avstånd och hur fort man bör åka för att
komma till en viss planet. I de förmågor som ska nås genom att arbeta med naturvetenskap i
skolan står det att eleven ska använda kunskaper i biologi, kemi, teknik och fysik för att
granska information samt ta ställning i frågor som rör dessa ämnen. Denna förmåga övas på
genom att arbeta som Sanna och Moa. Och för att kunna använda denna förmåga behöver
eleven använda andra ämnen såsom svenska och matematik. Samma gäller följande centralt
innehåll för naturvetenskap i grundskolan.
o

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och
andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med
hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i
diskussioner och samtal”(Skolverket,2017:162f).

Skolverket förespråkar att eleverna ska lära använda sig av olika uttrycksformer
för att dokumentera deras arbete och det temat de jobbar med just då. Just att
eleverna får chans att uttrycka sig på olika sätt är även det ett sätt att höja elevernas
motivation inför naturvetenskap i skolan.
Sammanfattningsvis arbetar lärare på olika sätt när de har ämnesintegrerat naturvetenskap
med andra ämnen beroende på årskurs. Elis och Cecilia som båda arbetar i förskoleklass
använder naturen och dess begrepp som ett verktyg i elevens progression i både språk,
matematik och elevernas sociala utveckling. Boris, Sanna och Maria som arbetar i årskurs ett
till tre arbetar med teman som sträcker sig över en viss tidsperiod. Cecilia använder även NTAlådor detsamma med Boris. Sanna och Maria skapar egna lektioner utifrån det centrala
innehållet i naturvetenskap och knyter sedan samman detta i alla ämnen.
Vidare ska vi se närmare på arbetet innan och efter lektionen. Det vill säga hur lärarna planerar
och bedömer dessa lektioner och vad de anser vara viktigt vid planering som omfattar flera
ämnen.
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7.1.3 Hur planerar och bedömer lärare ämnesintegrering?

För att tydliggöra vad lärarna i studien värdesätter vid planering och bedömning har jag
skapat tabeller för att lättare kunna jämföra och synliggöra deras tankar.

Tabell 2: Viktigaste vid planering
Lärare

Viktigt vid planering

Boris

Enkelt, begripligt
konkret.

Elis

Lagom nivå, roligt och
intressant

Cecilia

Syftet ska stämma med
planering

Sanna

Syftet ska stämma med
planering. Skapa intresse.

Moa

Se och skapa intresse.

och

I tabellen kan man se en röd tråd genom alla intervjuer. Utifrån tabellen kan man se att det
viktigaste vid planeringen är att skapa ett intresse för eleverna. Därefter tycker lärarna det är
viktigt att undervisningen är konkret och på lagom nivå samt lektionen har en mening och ett
tydligt syfte. I tidigare forskning talat Österlind (2006) om intresse och att undervisningen ska
vara konkret vid ämnesintegrering. Hon citerar Dewey som menar att kunskapens syfte
tydliggörs i ämnesintegrering och därmed blir mer elevnära och värdefullt för eleven.
Undervisningen och problemställningarna som hör till, bör kopplas till elevernas liv och
därmed blir det mer viktigt för eleverna att lösa dem. Integreringen kan även göra att
förståelsen förstärks även enligt Österlind (2006). Hon skriver i sin avhandling att barn får
mycket större förståelse när kontexten är elevnära och anpassad till barnens nivå. Hon
förespråkar att barnens tänkande inte är uppdelat i fack och därför ska inte undervisningen
vara det. Barnen förstår bättre om lärandet blir en del av deras erfarenhet i en helhet, alltså
inte uppdelat i olika ämnen.
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Tabell 3: Bedömning av ämnesintegrering
Lärare

Bedömning

Boris

Ser på målen i årskurs tre
för
naturvetenskap,
centralt
innehåll
för
årskurs ett.
Ser på alla integrerade
ämnens kursplaner.
Ser på alla integrerade
ämnens kursplaner.
Ser på alla integrerade
ämnens kursplaner.
Ser på alla integrerade
ämnens kursplaner.

Elis
Cecilia
Sanna
Moa

I tabellen kan man se att alla lärare i studien återkopplar till kursplanen och målen för
naturvetenskap. Fyra av dessa lärare väljer även att återkoppla till de ämnen som blivit
integrerade i naturvetenskapen för att återkoppla dessa till förmågor och mål som eleverna
ska uppnå i dessa ämnen. Ett exempel på detta är Moa som arbetar med teman. Hon kunde
använda sig av elevtexter som var skrivna i naturvetenskap för att jämföra dessa mot målen
för svenska.

7.1.4 Sammanfattning

Studiens första forskningsfråga var om hur lärare arbetar med ämnesintegrering i
naturvetenskap. Svaret på frågan är att lärarna i studien integrerar ämnen med hjälpande och
sammankopplade ämnessamspel. Hur lärarna arbetar beror på vilken årskurs de arbetar i. I
förskoleklass arbetar de mer med att just naturvetenskap är ett hjälpämne som hjälper eleverna
konkretisera och göra undervisningen elevnära. Här kan man se att hon använder kottarna för
att eleverna ska skriva bokstäver. Hon använder memory med växter för att få in begreppet
par samt för att eleverna ska kunna kategorisera.
I årskurs ett till tre arbetar dem med sammankopplade ämnessamspel som innebär att de
arbetar med teman eller projekt som väljs ut från ett centralt innehåll i naturvetenskapen som
sedan integreras till alla ämnen. Lärarna arbetar med ämnesintegrering för att de anser att det
passar de yngre eleverna eftersom det är konkret, roligt och gör så att det blir en röd tråd
genom undervisningen.
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7.2 Vilka fördelar och nackdelar ser verksamma lärare med ämnesintegrering
med naturvetenskap?
Den andra forskningsfrågan i denna studie handlar om de nackdelar och de fördelar som finns
med ämnesintegrering med naturvetenskap. För att synliggöra lärarnas tankar har jag dels
ställt raka frågor om det positiva och det negativa med ämnesintegrering och dels använt mig
av nyckelord från hela intervjun.
För att få ett tydligt upplägg har jag gjort underrubriker som sedan kommer leda fram till en
sammanfattning.
7.2.1 Positiva och negativa aspekter av ämnesintegrering?

Som man kan avläsa utifrån intervjuerna tycker lärarna att det är ett bra och roligt arbetssätt
som de anser gynnar både elever och lärare. Persson (2011) menar att en ämnesintegrerad
undervisning blir elevnära och därmed mer relevant och intressant för eleverna. Motivation
och förståelse är extremt relevant för lärandet, detta kan skapas genom ämnesintegrering då
det finns en helhet och det finns möjlighet att använda elevernas egna erfarenheter från andra
ämnen och årskurser. Motivationen kan även öka när eleven får söka sina egna svar med hjälp
av erfarenhet samt att eleven får skapa sina egna frågeställningar kring ämnet.

7.2.2 Hur upplever lärare att skolan gynnas av ämnesintegrering?

Några frågor i intervjuerna riktade sig mot vilka fördelar lärare såg med att arbeta
ämnesintegrerat samt hur lärare ansåg att elever gynnades av att jobba ämnesintegrerat.
Tabellen nedan kommer att tydliggöra lärarnas svar.

Tabell 4: Fördelar med ämnesintegrering
Lärare

Fördelar för elever

Fördelar för läraren

Boris

Lär sig saker på flera olika sätt.
Skapar
en
röd
tråd
i
undervisningen.
Eleverna får trygghet, självkänsla.
Kreativitet och fantasi
Lär sig mer under en komprimerad
stund, engagerar barnen.
Barnen får inspiration och intresse.
Skapar
en
röd
tråd
i
undervisningen
Lär sig saker på flera olika sätt.
Skapar
en
röd
tråd
i
undervisningen.

-

Elis
Cecilia
Sanna

Moa

Inspirerande och utvecklande
Faller
sig
planeringstid
-

naturligt,

sparar

Inte styrd av lektionstimmar och
tidssparande

Att elevernas gynnas genom att de får en röd tråd samt blir engagerade kan man läsa om i
tidigare forskning och detta är något vi kan se är genomgående i denna studiens analys.
Svingby (1986) beskriver att arbetet med ämnesövergripning gör att eleverna kan uppleva
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världen som en helhet istället för att den är uppdelad. Även Klausen (2011) menar att detta
arbetssätt innebär en allmän och sammanhängande kunskapsinlärning som bygger på hur
världens alla delar hör samman. En annan forskare vid namn Beane (1995) anser även han att
ämnesintegrering är positivt eftersom en integrerad kunskapssyn ger eleverna en djupare och
bredare förståelse för dem själva och deras omvärld.
I tabell 4 kan vi se hur lärarna anser att eleverna får lära sig kunskap på flera olika varierande
sätt. Enligt Österlind (2006) har ämnesintegrering många positiva aspekter på elevernas
samhällsinsikt, motivation och förståelse. Hon menar att undervisningen är till för att ge
kunskap som individen behöver för att fungera i vårt samhälle och därmed behövs ett varierat
arbetssätt för att kunna konkretisera kunskapen och koppla den till elevernas verklighet.
Vidare ser man fördelarna för lärarna som är att det är tidssparande och inspirerande. Svingby
(1986:103f) fortsätter med att säga att när skolans läroplan blev mer uppdelad och det fanns
en ambition att hinna så mycket som möjligt på kort tid, som är en effekt av samhällets stäva
efter effektivitet. Utifrån detta använde lärarna ämnesintegrering för att bemöta dessa
tidskrav. Så detta bekräftar lärarnas uttalanden om tidsbesparande arbetssätt.
Därefter frågades lärarna om de nackdelarna finns med att arbeta med ämnesintegrering.
Svaren har blivit sammanställda i tabellen nedan.
Tabell 5: Nackdelar med ämnesintegrering

Lärare
Boris

Nackdelar för elever
-

Nackdelar för läraren
-

Elis

-

Svårt att göra själv.

Cecilia
Sanna

-

Moa

-

Alla lärare gör inte likadant.
Kan vara svårt att få med alla
elever på temat
-

De fem lärarna i studien upplever inga nackdelar med att arbeta ämnesintegrerat för eleverna
däremot upplevs det skapa vissa nackdelar för läraren. Elis uttrycker att man bör vara två när
man arbetar med ämnesintegrering och Cecilia tycker att alla lärare ska arbeta på samma sätt
för att det ska fungera bra. Dessa nackdelar som nämns av lärare är dels personalbrist och det
generella arbetssättet på skolan. Detta kan kopplas till Perssons (2011) avhandling och de
hinder som lärarna upplevde på högstadiet. Persson (2011) tror att anledningen till att lärare
inte arbetar mer ämnesintegrerat är de yttre faktorerna såsom kollegialt stöd och att skolan
inte har använt sig av detta arbetssätt. I läroplanen (2017) står det i rektorns ansvarsområden
för skolan att: rektorn ska se till att undervisningen i olika ämnen ska samordnas och därmed
får eleverna möjlighet att se på större kunskapsområden som en helhet.
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7.2.3 Sammanfattning

Låt oss återkoppla till forskningsfrågan som handlade om vilka fördelar och nackdelar
verksamma lärare ser med ämnesintegrering med naturvetenskap.
De fördelar lärare upplever med ämnesintegrering är att det är ett roligt arbetssätt som gynnar
eleverna genom att de eleverna får en helhet och en röd tråd i sin undervisning. De upplever
även att det skapar ett ökat intresse och engagemang hos eleverna när de får arbeta med teman
eller att undervisningen har hjälpämnen. Lärarna förespråkar att ämnesintegrering
underlättar planeringen eftersom det är tidssparande att arbeta med flera ämnen under en och
samma lektion och skapar även engagemang hos läraren. De enda negativa aspekterna som
nämndes om ämnesintegrering var det som påverkade lärarna och som inte heller styrs av
lärarna. Såsom personalbrist och hur organisationen är upplagd.
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8 Slutsats
Slutsatsen är att använda ämnesintegrerat arbete med naturvetenskap bland grundskolelärare
är ett uppskattat inslag i undervisningen både för lärare och elever. Lärarna antyder att
ämnesintegrering är en avgörande faktor för att fånga de yngre elevernas intresse och lärande.
Ämnesintegrering med naturvetenskap kan göra så att eleverna kan känna glädje även inför
de ämnen som de inte uppskattar eller har svårt för, eftersom det skapar motivation när
eleverna kan koppla det till något större och därmed ser ämnets konkreta användning.
I studien ses naturvetenskapen som ett ämne som med fördel kan fungera som ett paraply
över andra ämnen i skolan. Jag tror även naturvetenskapen är så pass komplext och stort ämne
som behöver verktyg och stöd från andra ämnen för att konkretiseras. Detsamma gäller andra
ämnen som behöver naturvetenskapen för att tydliggöras som till exempel matematik. Studien
har visat att ämnesintegrering är högst aktuellt i alla ämnen i lågstadiet eftersom eleverna
behöver en röd tråd och ett sammanhang i undervisningen.
Studien har visat att lärarna upplever begränsningar som finns i organisationen och inte i
klassrummet. Personalbrist var en sak som nämndes och som lärare ansåg hindrade dem från
att jobba ämnesintegrerat på ett bra och effektivt sätt. Personal behövs för att eleverna ska få
en så givande och rättvis utbildning som de kan få för att kunna uppnå de förmågor som de
behöver för att klara sig utanför skolans väggar.

8.1 Metoddiskussion
Valet av att använda mig av intervjuer och en kvalitativ ansats gjorde att jag kunde fånga
lärarnas uppfattning om ämnesintegrering och naturvetenskap. Detta innebar även att det
krävdes att hitta lärare som är villiga att ta av sin tid i slutet av skolåret. Från början var målet
att kontakta för mig okända lärare som arbetade i 4 olika kommuner detta för att ge
undersökningen mer vidd. Detta var tyvärr inte möjligt då många var upptagna. Av denna
anledning fick studien ha ett bekvämlighetsurval där jag kunde använda mina kontakter inom
skolan. Detta sänkte tyvärr reliabiliteten på studien.
En annan sak som jag upptäckte under insamlingen av empirin var att intervjuerna inte blev
den längd som jag från början utsatt (40–60 min), samtliga intervjuer landade på cirka 30
minuter. Detta skapade en oro att det inte skulle finnas tillräckligt med empiri för att kunna
analysera resultatet. Under analysen upptäckte jag att samtliga lärare var så pass utförliga och
tydliga med sina svar så de 30 minuter som vi pratade gav det resultatet jag förväntat mig av
en 60 minuters intervju.
Förövrigt anser jag att studien gick som förväntat och jag är nöjd med de metodval jag gjort
eftersom de gav mig svar på mina forskningsfrågor om ämnesintegrering med
naturvetenskap.
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8.2 Fortsatt forskning
Vid reflektion av studien kan jag sakna bredd och vidd av empirin. Det vore intressant att göra
en större forskning som kan fånga upp fler lärare runt om i Sverige, från norr till söder. Det
vore intressant för att man får mer perspektiv på ämnesintegrering eftersom skolor och lärare
är väldigt olika runt om i Sverige. En annan avgörande aspekt är skolkulturen som även visats
sig i denna studie, hur brukar skolor arbeta och hur förhåller sig lärare till detta arbetssätt med
ämnesintegrering.
Detta skulle kunna göras genom enkät, dock missar man då det personliga mötet som är
viktigt för att kunna tolka och reflektera. Vidare kan man även göra en forskning som fångar
eleverna och hur de reflekterar över sitt lärande i en ämnesintegrerad undervisning mot en
mer ämnesspecifik undervisning.

48

9 Referensförteckning
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.
Johanneshov: MTM.
Andersson, B. (1994). Om kunskapande genom integration. Göteborg:
Beane, A James (1995) “Curriculum Integration and the Disciplines of Knowledge” i The Phi
Delta Kappan, Vol. 76, No. 8 (Apr., 1995), s. 616-622 Published by: Phi Delta Kappa
International
Bernstein, Basil ([1975] 2002). Class and Pedagogies: Visible and Invisible. I Education Culture,
Economy Society Edited av A.H. Halsey, Hugh Lauder, Philip Brown, Amy Stuart Wells New
York: Oxford university press.
Blanck, S. (2014). När ämnen möts [Elektronisk resurs] : en analys av samhällskunskapsämnets
funktioner och karaktärer vid ämnesintegrerad undervisning. Licentiatavhandling Karlstad:
Karlstads universitet, 2014. Karlstad.
Brinkkjaer, Ulf & Høyen, Marianne (2013). Vetenskapsteori för lärarstudenter. 1. uppl. Lund:
Studentlitteratur
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.
God forskningssed [Elektronisk resurs]. Reviderad utgåva (2017). Stockholm: Vetenskapsrådet
Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
Hedin, A. (1996 rev.2011) En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju.
https://studentportalen.uu.se/uusp-fileareatool/download.action?nodeId=459535&toolAttachmentId=108197 (hämtad:2018-04-28 19:30)
Klausen, Søren Harnow (red.) (2011) På tværs af fag, Fagligt samspil i undervisning, forskning
og teamarbejde. 1. uppl. København: Akademisk Forlag
Persson, H. (2011). Lärares intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig
undervisning i skolår 7-9. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2011. Umeå.
Specialpedagogiska
institutionen,
Trovärdighet/Validitet
&
Reliabilitet,
http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/uppsatsens-olikadelar/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet (Hämtad 2017-12-09)
Svingby, Gunilla (1986). Integration eller ämnesläsning – en fråga om kunskapssyn. i Kunskap och
begrepp, centrala motiv i våra läroplaner. Göteborg: Skolöverstyrelsen och Liber
Utbildningsförlaget.

49

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017.
[Stockholm]: Skolverket.
Vetenskapsakedemin. (2018). NTA - Naturvetenskap och teknik för alla. Hämtad 2018-05-13
från http://www.ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/
Österlind, K. (2006). Begreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt: studier av
elevers arbete med miljöfrågor. Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2006.
Stockholm.

50

10 Bilagor
10.1 Bilaga 1: Missivbrev

Hej!

Missivbrev

Mitt namn är Sanne Hansen och studerar till grundskolelärare på Mittuniversitetet i Sundsvall.
Nu dags för mig att skriva mitt andra examensarbete på 15 HP.
Min studie kommer ha fokus på lärare och handlar om hur lärare upplever ämnesintegrering
med naturkunskap. Tiden för intervjun är ungefär 60 minuter. Därefter kommer jag analysera
dessa intervjuer och utifrån detta kommer jag kunna synliggöra dina upplevelser och tankar
kring ämnet i examensarbetets resultat.
Forskningsetik
Du som deltar i studien kommer att få tydlig förklaring om studien.
Du som deltar i studien kommer inte kunna identifieras via namn eller plats.
Deltagandet i studien är helt frivilligt.
Du kan välja att avbryta intervjun under intervjuns gång
Detta missivbrev är inte bindande, du kan när som välja att inte delta i studien
Materialet i studien kommer enbart användas till forskning och denna forskning kan tas del av
andra forskare via portalen DiVa.
För att möjliggöra den här studien kommer jag att använda mig av ljudupptagning för att sedan
överföra intervjuerna till papper.
Har ni några funderingar kan ni kontakta mig på följande mailadress:
sannehansen@live.se
Handledare:
Hugo Von Zeipel
Hugo.VonZeipel@miun.se
Med vänliga hälsningar,

Sanne Hansen

Samtyckesformulär

□ JA, jag tillåter att delta i studien.
□ NEJ, jag tillåter INTE att delta i studien.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Underskrift
……………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande
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10.2 Bilaga 2: Intervjuguide

Ämnesintegrering intervjuguide
Ämnesintegrering
Vad innebär ämnesintegrering/ämnesövergripande arbete för dig?
Hur fick du lära dig om ämnesintegrering?
Vad tycker du om ämnesintegrering?

Hur arbetar lärare med ämnesintegrering i naturkunskap?
Ämnesintegrering i klassrummet
Hur jobbar du med ämnesintegrering i klassrummet?
Vilka ämnen anser du passar bäst att kombinera och varför?
Vilka fördelar/nackdelar ser du med ämnesintegrering? Varför?
På vilket sätt tycker du elevernas lärande påverkas av ämnesövergripande arbetssätt?
Anser du att ämnesintegrering passar alla elever? varför? varför inte?

Vilka fördelar och nackdelar ser verksamma lärare med ämnesintegrering med (i)
naturkunskap?
Ämnesintegrering och naturkunskap
Vad är din syn på ämnet naturkunskap?
Hur jobbar du med naturkunskap i din nuvarande årskurs?
Vilka ämnen har du jobbat ämnesövergripande med naturkunskap?
Beskriv tankeprocessen vid planering av ämnesintegrering med naturkunskap, vad
fokuserar du på?
På vilket sätt integrerar du ämnena? (hur jobbar ämnena med/mot/vid sidan av
varandra mot målen)
Hur fungerar din bedömning vid ämnesintegrering?
Hur upplever du att elever reagerar på ämnesintegrering?
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Har du planerat någon lektion som du var extra nöjd med som var naturkunskap
ämnesintegrerad?
Varför tror du att den blev så bra?
Har du planerat någon lektion som du inte var nöjd med som var naturkunskap
ämnesintegrerad?
Varför tror du att den inte blev bra?
Har du något speciellt centralt innehåll i de naturvetenskapliga ämnena som du
föredrar att jobba med vid ämnesintegrering?
Vilka fördelar finns det med att jobba med ämnesintegrering i naturkunskap? Varför?
Vilka nackdelar finns det med att jobba med ämnesintegrering i naturkunskap?
Varför?
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