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SAMMANFATTNING 
 
Innehållet i detta arbete inriktar sig på lärare som arbetar med ämnesintegrering. Jag har 
fokuserat mina frågeformuleringar på hur lärare tänker om ämnesintegrering och om 
planering, genomförande och utvärdering av sin undervisning. Undersökningen kan 
härledas till fenomenografin med kvalitativa intervjuer med fem lärare på fem olika skolor. 
Intervjuerna som spelats in på band har varit halvstrukturerade vilket betyder att 
informanterna innan mötet fått ta del av de ovanstående begrepp som intervjun kommer att 
röra sig runt. Jag har sedan till intervjun ställt i ordning en intervjuguide för mig att följa, 
detta för att försöka få svar på ungefär samma frågor från respektive informant. Resultatet 
har sedan analyserats och kopplats till den litteratur som jag bearbetat i 
litteraturgenomgången. Urval av lärare har gjorts utifrån vetskapen att de till viss del 
arbetar ämnesintegrerat, de representeras av fyra kvinnor och en man och är i åldern  
30-50 år. De har alla arbetat med skolverksamhet under olika lång tid tre av dem runt 20 år 
och två omkring tre till fyra år. 
 
De slutsatser jag dragit utifrån resultatet är att med ett ämnesintegrerande arbetssätt har 
lärarna en helhetssyn på lärande, där tankarna rör sig runt sammanhang och 
vardagskunskaper utifrån elevers erfarenheter. Dessa tankar genomsyrar svaren under 
respektive begrepp vilket visar att undervisningen planeras, genomförs och utvärderas 
utifrån dessa centrala punkter. Det som också framkommit är att kollegor har en stor 
betydelse för lärarnas egen utveckling i arbetet och utvecklingen av undervisningen. 
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1.   BAKGRUND 
 
I mitt arbete har jag valt att undersöka ämnesintegrerande arbetssätt. Inriktningen har jag 
lagt på hur lärare ser på syfte och mål med ämnesintegrering och hur de tänker när de 
planerar, genomför och utvärderar sitt arbete. Det som fångat mitt intresse för just det här 
området är den pågående förändringen av lärarens roll i skolan. Varför jag valt att intervjua 
lärare om deras tankar om arbetssätt och undervisning är för att för det första intresserar 
det mig personligen då jag är en hängiven förespråkare av ämnesintegrering. Dessutom för 
att Lpo-94 förespråkar arbete över ämnesgränserna, det för att ge eleverna sammanhang 
och förståelse i sin egen omvärldsorientering.1 Vidare för att världen är sammansatt av 
otaliga fenomen som inte går att separera utan de formar en helhet vilket jag också anser 
att skolan ska anamma och inte se den i delar.  
 
Läraryrket har förändrats från att vara den fostrande utbildaren till att som situationen är 
nu, lära barn att lära. Vilket då har innebörden att få eleverna att förstå vad det innebär att 
kunna något till skillnad från att kunna något och utveckla de ögon varmed de ser nya 
situationer. Uppdraget för lärare idag handlar således om att tillsammans med elever 
utveckla deras förmågor och förhållningssätt, ge dem vägledning och redskap för att lära 
sig lära.2 De lärare jag intervjuat lägger upp sin undervisning på ett tematiskt och 
ämnesintegrerat sätt. Studien är upplagd på så sätt att jag har intervjuat lärare på fem olika 
skolor, en lärare på respektive skola. För att kunna få vetskap om lärarnas intentioner med 
sin undervisning har intervjuernas innehåll utgått från begreppen ämnesintegrering, 
planering, genomförande och utvärdering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Lpo-94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Utbildningsdepartementet, 1999 
2 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference. Lärare av i morgon. Pedagogiska skriftserien, nr. 1, 2000. s.27f 
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2.   SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att genom intervjuer undersöka lärares tänkande när de arbetar med 
ämnesintegrerande undervisning. Vilket syfte och mål lärarna har med sitt arbetssätt och på 
vilket sätt det planeras. Vidare hur lärarna tänker vid genomförandet av undervisningen 
och hur den utvärderas. För att försöka få en inblick i lärares sätt att arbeta och tänka har 
jag formulerat följande frågeställningar. 
 
¬ Vad har lärare för syfte och mål med att arbeta ämnesintegrerat? 
 
¬ Hur tänker lärare om planeringen av sin undervisning? 
 
¬ Hur tänker lärare om genomförandet av sin undervisning? 
 
¬ Hur tänker lärare om utvärderingen av sin undervisning? 
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3.   LITTERATURGENOMGÅNG 
 
För att ny kunskap och erfarenhet ska kunna bilda underlag för utvecklingen på skolor bör 
skolarbetet planeras, genomföras, dokumenteras och utvärderas hävdar Elisabet Nilhfors.3 
Detta pekar också Uljens på med en för eleverna bildningsteoretisk modell som preciserar 
undervisnings, studie och inlärningsprocessen. Han gör det med begreppen  
intention – handling – upplevelse – reflektion – erfarenhet.4 En modell som kan vara lika 
funktionell för lärare i undervisningsprocessen.  
Jag inleder min litteraturgenomgång med att utifrån olika texter diskutera begreppet 
didaktik för att sedan gå vidare till ämnesintegrering, planering, genomförande och som 
sista punkt i kapitlet utvärderingsarbete. 
 
3.1   Didaktik. 
 
Pedagogisk uppslagsbok gör i sin redogörelse för begreppet didaktik en sammanfattning  
genom att beskriva dess tre normativa frågor. Först innehållsaspekten som handlar om vad 
som ska undervisas och läras in, förmedlingsaspekten ställer frågan hur det ska undervisas 
och läras in och målaspekten har formuleringen, i vilket syfte eller varför något ska läras 
in.5 Det centrala i didaktiskt resonemanget menas dock vara funktioner som planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning. Enligt tradition har didaktiken, skriver 
Mikael Uljens, gestaltats som undervisningslära. Själv definierar han begreppet didaktik 
som ett uttryck av det pedagogiska handlandet och tänker sig didaktiken som ett delområde 
av den allmänna pedagogiken. Den menar han, koncentrerar sig på den avsiktliga 
fostransverksamhet som realiseras genom undervisningen. Han beskriver det med att då 
den allmänna pedagogiken talar om fostran och bildning talar didaktiken om fostrande 
undervisning, studieaktivitet och inlärning. Detta kan ses påpekar han, som en didaktisk 
triangel med lärare – eleven – undervisningsinnehåll som tre huvudpoler i sammanhanget.6 
Denna uppfattning ställer sig även Dahlgren positiv till med förklaringen att didaktik 
handlar om studier av undervisnings- och uppfostranssituationers betingelser, innehåll och 
förlopp som betecknande för begreppet.7 
 
Didaktiken i relation till innehåll och kunskap kan enligt Arfwedson & Arfwedson 
preciseras i tre frågor vad, varför och hur? Dessa menar de utgör lärares grundläggande 
frågor gällande undervisning och i samband med dem kan läraren reflektera över skolans 
innehåll och sin egen undervisning.8 Dessa frågor menar Dahlgren bör även kompletteras 
med en fjärde nämligen vad kännetecknar ett visst kunskaps- eller färdighetsområde vilket 
han benämner som identitetsfråga. Han anser att dessa fyra frågor är så grundläggande och 
så omfattande att det inte är rimligt att försöka karaktärisera dem eller svaren på dem på 

                                                           
3 Nihlfors, Elisabet. Mod att leda en skola i utveckling. Förlagshuset Gothia AB. 1998, s.42 
4 Uljens, Michael. Skoldidaktiska studier, Studia didactica 3. Österbottens högskola, Pedagogiska institutionen, 
Åbo akademi. Pedagogiska rapporter, nr. 12/1998. s.81. 
5 Pedagogisk uppslagsbok, Informationsförlaget och Lärarförbundets förlag, 1996 
6 Uljens (1998) s.22,23,81 
7 Dahlgren, Lars Owe. Undervisningen och det meningsfulla lärandet. Linköpings universitet, Skapande 
Vetande, rapport nr. 16, 1990. s.9 
8 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard. Didaktik för lärare, Didactica 1. HLS Förlag, fjärde tryckningen. 
Stockholm, 1995, s.18,19 
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något mera uttömmande sätt.9 Även Uljens menar att reducera didaktiken till endast vad, 
varför och hur frågor är att förringa den. Han anser att i pedagogisk verksamhet är det 
alltid någon (vem), som någon gång (när), någonstans (var), av någon anledning (varför), 
på något sätt undervisar (hur), någon (vem), i något (vad), mot något mål (vilket), som 
överenskommits (hur) för att denne genom någon typ av verksamhet (vilken), skulle nå 
någon form av kompetens för att bättre kunna förverkliga sina intressen nu och i framtiden 
(vilken). Dessa frågor menar Uljens måste legitimeras om vi ska förstå det pedagogiska 
skeendet samtidigt som det är den didaktiska teorins uppgift att bestämma hur dessa 
frågeställningar ska relateras till varandra.10 Didaktiken bör alltså beskriva 
undervisningsverkligheten som den är och samtidigt föreslå hur den kan förbättras. Det 
innebär att med en didaktisk kompetens har individen antagit en utbildningsfilosofisk 
ställning och har beredskap att diskutera kunskapens mål.11  
 
Men den didaktiska kompetensen är inte motsättningsfri på skolorna menar Arfwedson & 
Arfwedson då det finns otaliga uppfattningar hos lärare gällande verksamhet och 
undervisning.12 Detta utvecklar Uljens och hävdar att det centrala i lärares didaktiska 
kompetens är ändå att välja innehåll, metod och vara medveten om alternativ för att göra 
lärandet meningsfullt.13 Carlgren & Marton ifrågasätter den pågående diskussionen om 
didaktikens innehåll och menar att föremålet för debatterna har gällt urval av innehåll. 
Detta menar författarna är inte det mest betydelsefulla idag utan det menar att det som 
måste sättas centralt är frågan om vad eleverna egentligen lär och vad det innebär att lära 
sig olika saker. Det lärare bör fokusera på är således att förena frågorna om hur och vad.14  
 
3.2   Ämnesintegrering. 
 
Enligt Arfwedson & Arfwedson kommer lärare efter sin utbildning och sitt första 
anställningsår att sortera sig själva på ett sätt som gör att varje skola får en 
lärarsammansättning som är unik för just den skolan. Lärarna strävar efter en anställning 
på en skola som stämmer med personliga krav och förväntningar.15 Då lärare väljer att 
arrangera sin undervisning genom ämnesintegrering bygger det på en särskild pedagogisk 
grundsyn, framhåller Nilsson. Det visar också på ett tvärvetenskapligt synsätt där 
undervisningen organiseras så att traditionella ämnen samordnas med varandra till större 
helheter och sammanhang. Inom denna sfär kan lärare och elever fritt röra sig i sökandet 
efter insikt förståelse och det meningsfulla lärandet.16 Detta problematiserar  
Arfwedson & Arfwedson genom att ifrågasätta vad som händer om skolkunskapen 
organiseras bort från ämnen, vilka möjligheter som då finns för att lära sig lära medan man 
under tiden ska lära sig något.17  
 

                                                           
9 Dahlgren, s.18 
10 Uljens (1998) s.24. 
11 Uljens, Mikael (red). Didaktik – teori – reflektion och praktik., Studentlitteratur, Lund, 1997, s.47,140 
12 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard. Arbete i lag och grupp. Om grupparbete, tema, projekt lärarlag och 
lokala arbetsplaner i skola och undervisning. Liber, Stockholm, 3:e upplagan, 2002 
13 Uljens (1997) s.143 
14 Carlgren & Marton, s123,220 
15 Arfwedson & Arfwedson, (1995) s.108 
16 Nilsson, Jan. Tematisk undervisning, Studentlittteratur, Lund 1997 s.5 
17 Arfwedson & Arfwedson, (1995) s. 218 
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Författarna fortsätter med att beskriva de tankar om ämnesintegrering som funnits de 
senaste 50 - åren. Diskussionerna rörde hur likartade ämnen skulle föras samman för att 
minska den osammanhängande kunskapen. Urvalsproblematiken skulle systematiskt 
angripas med en strävan mot integration, vissa huvudområden skulle bindas ihop till 
integrerande kunskapsfält. Hur detta skulle genomföras i praktiken klarläggs inte, men 
studier visar menar författarna att det ändå var de gamla läroplanerna som var dominerande 
och styrde undervisningen.18  
 
De som försvarar ämnesindelning hävdar att ett skolämne innehåller en vald 
kunskapsmängd som organiserats för undervisning och inlärning. Tanken i detta är att ett 
ämne har en tänkt struktur där strukturen underlättar förståelse men ändå avslöjar mönster 
och relationer. Analysen leder till den slutsatsen att nya helheter konstrueras. Således kan 
man säga att genom att lära sig strukturen hos ett ämne lär man sig hur saker och ting 
relateras till varandra. Samtidigt påpekas att ämnen inte är färdiga och avslutade helheter, 
den egentliga processen ligger i ett pågående sökande efter mer och ännu bättre 
underbyggd kunskap. Kritiker av skolans organisation menar dock att dessa förklaringar 
inte löser skolans problem med ämnesträngsel och fragmentarisering av kunskap. Inte 
heller ger det svar på hur skolkunskapen ska kunna relateras till något som har med 
verkligheten utanför att göra.19 Detta förhåller sig Marton till genom att peka på de 
forskningsstudier som finns, och hävdar att de visar att traditionell undervisning sällan 
åstadkommer mer än en begränsad förändring hos de flesta elevers tänkande.20  
 
Om jag då ser till den läroplan som gäller nu kan jag under Skolans uppdrag läsa att 
överblick och sammanhang är en viktig uppgift för skolan att ge eleverna och under 
punkten Kunskaper står att läraren ska sträva efter att integrera kunskaper i olika former  
i sin undervisning. Vidare under Riktlinjer skrivs att läraren själv och tillsammans med 
kollegor ska genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till överblick, sammanhang 
och att arbeta ämnesövergripande.21 Nya krav har alltså ställts på lärarna menar  
Carlgren & Marton. Från det att staten tidigare har bestämt hur arbetet i skolan ska 
organiseras och bedrivas anger styrdokumenten nu vilka mål undervisningen ska ha. 
Följden av detta blir således att lärarna på ett helt annat sätt än tidigare måste utveckla ett 
tänkande om vad det är man ska åstadkomma och vad eleven ska utveckla.22  
 
Englund diskuterar olika kunskapsinnehåll och dess relation till skolämnen och påpekar att 
bara genom att välja ut ett visst innehåll och precisera dess delar tas inte avgränsningen av 
ett skolämne som utgångspunkt. Delarna sätts i relation till varandra och sedan undersöks 
hur denna relation kan ta form som undervisningsinnehåll och skolkunskap.23 Vad som 
karaktäriserar tematisk och ämnesintegrerad undervisning hävdar Nilsson är att olika 
färdigheter övas i passande sammanhang och formas till helheter. Innehållet bör menar han 
ha en förankring i elevers vardagserfarenheter och vardagliga förståelser av olika 
samhälleliga förhållanden och företeelser. Dessa undervisningsformer är ofta oberoende av 

                                                           
18 Arfwedson & Arfwedson, (1995)s.220f 
19 Ibid, s.223ff 
20 Uljens (1997), Ference Marton, Mot en medvetandets pedagogik. s.99 
21 Lpo-94 
22 Carlgren & Marton, s.82 
23 Uljens (1997), Tomas Englund, Undervisning som meningsbjudande. s.136 
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traditionella läromedel.24 Läromedelsdistributörer och stat har tidigare i stor utsträckning 
bestämt både arbetssätt och metoder åt lärarna enligt Colnerud & Granström. Detta har 
gjorts genom timplaner, kursplaner, vad undervisningen ska innehålla och vilket läromedel 
som erbjuds. Men fortsätter de, friheten har ökat på grund av att timplanerna har börjat 
diskuteras och slopats på flera skolor. Det som alltså tidigare varit centralt styrande för 
skolans organisering har idag luckrats upp och lärare har fått överta uppdraget att göra 
bedömningar om hur elevernas kunskapsbehov ska kunna tillgodoses.25 Dessa förändringar 
diskuterar även Carlgren & Marton och beskriver skolans ramar som är mer eller mindre 
påverkbara. De ifrågasätter om lärare blir offer för dessa ramar eller om de själva kommer 
att kontrollera dem. Det som skiljer nu och som kommer att skilja skolor åt i framtiden 
skriver författarna är lärares ambitioner och vilja till utveckling.26 
 
3.3   Planering. 
 
Lärarna ska idag både utforma och realisera arbetet i skolan. Omfattningen av arbetet är 
mångfacetterat bl.a. planering av material och former för verksamheten utifrån 
läroplanernas mål samtidigt som ramarna finns att ta hänsyn till. På så sätt menar  
Carlgren & Marton blir en problematisering av hur intentionerna är inramade en del av 
planeringen i skolan. Vid gemensam planering finns ett flertal väsentliga frågor och 
faktorer rörande verksamheten som bör diskuteras och nås enade beslut om.27 Den 
vanligaste funktionen vid lärares planering är trots detta att omsätta läroplanen till de unika 
förutsättningar som råder i respektive klassrum, skriver Isberg. Med det syftar han på de 
mentala bilder lärare har av tidigare undervisningstillfällen som blir en viktig  
komponent i sammanhanget.28  
 
Colnerud & Granström diskuterar yrkesspråkets betydelse när lärare ska planera, diskutera, 
bestämma och enas om mål och ambitioner för undervisningen. Författarna anser att 
samarbete kan ses som en förutsättning och en möjlighet för att utveckla det.29 Ser man då 
som Säljö detta ur ett sociokulturellt perspektiv är det i dessa samtalssituationer om vår 
sociala praktik som vi får möjlighet att utveckla tankens och talets förmågor, färdigheter 
och kunskaper. Uppnår vi den kompetensen har vi goda möjligheter att delta i skolans 
komplexa sammanhang.30 Colnerud & Granström pekar på att om lärare använder ett 
logiskt tänkande under planerings situationer bör de koncentrera sig på att som första punkt 
precisera syfte med verksamheten för att komma vidare till innehåll, arbetssätt och till slut 
bestämma ramar och arbetsformer. Den slutsats de har dragit är att lärare i ett kollektivt 
planeringsarbete ser målfrågans betydelse som en relativt liten del och studien visar att val 
och organisationen av arbetsformer är de mest frekventerade i ett gemensamt planerings 
arbete. Detta kallar författarna för en lineär tankemodell som sammanfattat skulle kunna 

                                                           
24Nilsson, s.12 
25 Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell, Respekt för läraryrket. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. HLS 
förlag, Stockholm 2002 s.18 
26 Carlgren & Marton, s.85 
27 Ibid, s.83 
28 Isberg, Leif. Lärarrollen i förändring. Studentlitteratur, Lund 1996. s.32 
29 Colnerud & Granström, s.96ff 
30 Säljö, Roger. Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm 2000. s.104 
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struktureras upp genom att först precisera målen, sedan välja arbetsformer och i nästa steg 
organiseras inlärningsaktiviteterna för att till sist klargöra en utvärderingsmetod.31  
Även Nilsson belyser aspekten av målens betydelse, han beskriver att som lärare bör man  
i inledningen av ett planeringsskede ställa sig frågan om vad det är som är det centrala och 
vad vill jag att eleverna ska lära sig.32 Tänker man då att planeringen genomförs 
gemensamt med kollegor förutsätter det mer av samstämmighet än av individuellt arbete. 
Detta bör då bygga på, skriver Arfwedson & Arfwedson att de involverade har förmågan 
att kunna lyssna på och visa hänsyn mot andra, och kunna hålla en saklig nivå  
i diskussionen.33 Men för att kunna arbeta kring så grundläggande frågor inom skolan 
gällande mål, syn på samhället, människor och kunskap krävs enligt Nihlfors, modiga och 
mogna pedagoger, för en sådan diskussion sker inte konfliktfritt. Vi behöver gemensamma 
referensramar för att kunna utveckla samarbete om undervisning, för att det ska ske 
behöver vi ha respekt för olika synsätt där det gemensamma uppdraget är i fokus vilket  
i det här fallet är barns och ungdomars lärande och växande.34 Arfwedson & Arfwedson 
stämmer in i Nihlfors resonemang om organisationen av verksamheten genom att peka på 
det samarbete och engagemang som krävs utav de involverade. De menar också att det 
grundläggande ligger i att kollegorna är eniga inom områden som kunskapssyn, 
förhållningssättet gentemot eleverna, mål och utvärdering35.  
 
Liljequist resonerar om tre olika förhållningssätt till kunskap, som han menar kan komma 
till uttryck i en kollektiv planeringssituation. Han beskriver de tre kunskapsintressena på 
följande sätt, att ha en önskan om att få rimliga förklaringar till omgivningen, ha en önskan 
om att få förståelse för omgivningen och ha önskan om att kunna vara med och förändra 
omgivningen. Denna tankemodell kommer från samhällsvetenskapen och kan preciseras  
i en kortare version som, att förklara, att förstå och att medverka till förändring.36 Den 
kollektiva planeringen når den didaktiska handlingsarenan endast genom lärarens aktivitet, 
skriver Uljens. Det är läraren som ser till i vilken utsträckning och på vilket sätt den 
kollektiva planeringen förverkligas.37 Men för att kunna delta i gemensamma 
planeringssituationer bör vi ha förmågan att medvetet tänka på hur man ska tänka menar 
Säljö. Detta som ibland kallas metakognition och är en sociokulturellt förvärvad förmåga, 
är en viktig komponent i mänsklig kognitiv och kommunikativ utveckling. Det som hjälper 
oss att förbereda oss och planera vårt tänkande och handlande är den kännedom vi har om 
de situationer vi ska möta och vilka krav som kommer att ställas.38  
 
3.4   Genomförande. 
 
Planering är ett betydelsefullt inslag i lärares arbete hävdar Isberg, men fortsätter han, hur 
planeringen överförs till agerandet är förmodligen ett ännu viktigare moment.39 Detta 
utvecklar Uljens med att hur genomtänkt en planering än är finns det ett flertal faktorer 

                                                           
31 Colnerud & Granström, s.96ff 
32 Nilsson, s.23 
33 Arfwedson & Arfwedson (1995) s.22,29 
34 Nihlfors s.104f 
35 Arfwedson & Arfwedson, (1995) s.134 
36 Liljequist, Kurt. Skola och samhällsutveckling. Studentlitteratur, Lund andra upplagan 1999, s.41 
37 Uljens (1997) s.179 
38 Säljö, s.135 
39 Isberg, s.32 
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som stör genomförande fasen. När läraren kommer till det pedagogiska mötet med 
eleverna och ska förmedla sina intentioner och omvandla dem till handling är det inte alls 
säkert att intentionerna infrias. Han listar en mängd faktorer som påverkar en lärare  
i undervisningsprocessen innehållande bl.a. lärarens professionalitet, yttre ramfaktorer och 
den grupp som läraren ska arbeta med. Övergången från den teoretiska kunskapen till den 
praktiska handlingen är med andra ord inte konfliktfri.40 Det nät av orsaker som ligger 
bakom och vad som händer under lärarens praktiska handlingar är svår att få grepp om och 
förmodligen omöjlig att beskriva i detalj, skriver Arfwedson & Arfwedson. För  
i handlingsögonblicken utkristalliseras en del av de faktorer som finns i det didaktiska 
fältets hela problematik. Och hur man än gör menar författarna förblir många av 
dimensionerna osynliga och oåtkomliga.41 Men med hjälp av språket och de 
kommunikativa redskap som det tillhandahåller skriver Säljö, kan vi analysera och försöka 
förstå de skeenden som yttrar sig i dessa situationer. Vilket kan leda till en process där nytt 
lärande och ny utveckling sker, som därefter kan läggas till som nya erfarenheter till dem 
vi redan behärskar.42 De flesta av dessa tankar rör eleverna och tillvägagångssätt menar 
Isberg, medan delar som innehåll och instruktionsprocess får mindre plats i tänkandet. Han 
har dragit slutsatsen att lärare i medeltal fattar interaktiva beslut varannan minut, men 
poängterar i sammanhanget att det är svårt att definiera omedvetna beslut och tankar.43 
 
Arfwedson & Arfwedson redogör också för hur undervisningsteorier kan komma till korta 
när de utsätts för vardagens påfrestningar i undervisningspraktiken. De drar slutsaten att 
ingen teori i sig är felaktig eller fullständig, men den enda hållbara strategin kanske är en 
blandning av dem om man ska låta den faktiska verkligheten råda.44 Säljö beskriver en 
individs handlande och agerande i en specifik situation med att där får tänkandet hos en 
individ karaktären av ett samtal med språkliga redskap men inom personen ifråga. Det sker 
alltså ett resonemang i den enskilda tanken om hur det fortsatta agerandet ska 
genomföras.45 Att kunna möta vardagens olika och förändrade situationer kräver 
professionalitet hos läraren menar Arfwedson & Arfwedson. Läraren bör ha förmågan att 
kunna göra kloka val och genom det minska svårigheter och kanske vinna vissa fördelar. 
De hävdar att det inte finns någon pedagogisk metod med stort ”M”, utan 
undervisningsmetodiken är som de benämner det ”möjligheternas konst”.46 Ett sådant 
handlande är en slags kommunikation menar Säljö där individen använder medierande 
redskap. Han pekar på att tänkande sker med de intellektuella och språkliga redskap som vi 
lärt oss använda genom de kommunikativa erfarenheter vi gjort. Har läraren den 
kompetensen kan alltså förnuftiga val göras gällande undervisningen47  
 
Carlgren & Marton hävdar att en lärares arbete tar form mellan intentionerna, vad man vill 
åstadkomma och betingelserna för arbetet. Lärarens uppgift är att koppla samman dessa 
dimensioner och hantera verksamheten så att uppdraget går att förverkliga. Hur lärare 
förhåller sig till intention och beting, hur de hanterar sammanhang eller omständigheter 

                                                           
40 Uljens (1997) s.35ff 
41 Arfwedson & Arfwedson (1995) s.123 
42 Säljö, s.84,151 
43 Isberg, s.39 
44 Arfwedson & Arfwedson,(1995) s.172 
45 Säljö, s106,107 
46 Arfwedson & Arfwedson, (2002) s.3 
47 Säljö, s.106f 
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varierar. Författarna redogör för hur lärare kan agera och fundera, om läraren tar målet för 
givet eller om han/hon funderar över alternativ. Om lärare tar eller kan ta uppdraget för 
givet, eller om läraren böjer sig för omständigheterna eller skapar nya.48  
 
Genomförandefasen kräver dock förkunskaper och rutin för att det ska ha möjligheten att 
falla väl ut. Uljens resonerar om rutin ur två olika perspektiv, bl.a. att det är okej att rutinen 
styr lärarvardagen, eller också kan man ha dåligt samvete på grund av rutinmässiga 
utföranden. Han utvecklar begreppet rutin till rutinisering, vilket han förklarar är en 
automatisering av ursprungligen medvetet utförda målorienterade handlingar. Där ur kan 
expertkunskap utvecklas fortsätter han, men för att uppnå expertkunskapen bör rutinen 
kopplas samman med reflektion av egna handlingar. Det bästa i undervisningssammanhang 
skriver Uljens är en rutinerad lärare som inte undervisar på rutin.49  
 
En situation för lärande bör vara konstruerad så att den grundar sig på insikt i den 
förståelse man vill utveckla hos den lärande men också med en strävan att veta hur denne 
tänker om den fysiska världen och att försöka förändra det tänkandet.50 Genomförandet bör 
ses som en social handling och som ska erbjuda mening, både med moralisk innebörd och 
moraliska konsekvenser, skriver Englund. Tillfället har således ett mer eller mindre  
uttalat syfte som oftast innebär att ett visst innehåll, vissa värderingar och ett visst  
arbetssätt följer därav.51  
 
3.5   Utvärdering. 
 
En viktig förutsättning för att förstå och kunna och utveckla sin undervisning och den egna 
skolan är att utvärdera och reflektera över sitt handlande. Samtidigt som medvetenheten 
om att lärande sker i sitt sammanhang då ligger till grund för förståelsen. Miljön blir 
betydelsefull för pedagogiskt utvecklingsarbete där den egna situationen i klassrummet blir 
utgångspunkt för behov och intressen för lärandet. Förhoppningsvis kan då reflektion bli 
en naturlig del i lärandet.52 Inriktningen på denna typ av utvärdering menar Alexandersson 
blir för läraren att lära, dvs att kunna tänka i abstrakta termer, tolka bearbeta och kunna 
analysera egna erfarenheter. Syftet hävdar han blir att utveckla den egna förmågan att 
distansera sig, att kunna gå utanför sig själv och se sig själv från sidan.53 Förmågan att 
kunna reflektera över sin egen undervisning och hitta det som är effektivast för just den här 
gången visar att lärare är kompetenta menar Isberg.54 Detta menar även Carlgren & Marton 
och beskriver att pedagogiska metodalternativ tillhör lärares professionella sfär.55  
 
Den situationsbundna reflektionen innebär ett möte mellan den praktiska verkligheten och 
teorier om den, vilket Rönnerman pekar på med begrepp skapade av Schön som blivit 
betydelsefulla i reflektionssammanhang, reflection - in - action (reflektion i handling) och 
reflection - on - action (reflektion över handling). Där reflektion i handling sker i en 

                                                           
48 Carlgren & Marton. s.74 
49 Uljens (1997) s.42f,46, 
50 Uljens (1997) Marton, s.101,109,113 
51 Uljens (1997) Englund, s.120,139 
52 Rönnerman, Karin. Utvecklingsarbete, en grund för lärares lärande. Studentlitteratur, Lund 1998 s.108f 
53 Alexandersson, Mikael. Artikel i Forskning och utbildning, nr.3 1992, s.23,  
54 Isberg, s. 45 
55 Carlggren & Marton, s.120 
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undervisningssituation och reflektion över handling utförs före eller efter ett handlande, 
t.ex. i en planeringssituation eller under en uppföljning. Genom att utföra dessa 
reflektioner påbörjas en analys av det egna vanetänkandet utifrån begreppen varför, vad 
och hur. Diskuteras detta sedan med kollegor menar Rönnerman kan det skapa en distans 
till vardagen och ett medvetandegörande över olika val som rör undervisningssituationen.56 
Alexandersson beskriver reflection-in-action som omedelbara reflektioner vilket kan 
medföra uppmuntran för individen att utveckla och förändra sin omvärldsuppfattning.57 
 
Nihlfors följer dessa tankar genom att redogöra för hur vi behöver varandra för det fortsatta 
arbetet. Om vi ifrågasätter vår egen praktik med frågor som är relaterade till vårt eget 
agerande och tänkande kan vi upprätthålla och synliggöra medvetenheten om vårt eget 
handlande och agerande. Hon menar att det handlar om tid och förtroende och att 
förutsättningarna för den kommunikationen är att vi vet vad vi vill, vågar pröva, ompröva 
och tänka nytt.58 Alexandersson pekar även han på betydelsen av att ha förtroende för 
kollegor i utvärderingssammanhang, finns inte det menar han uppstår inte möjligheten att 
kritiskt granska hur kollegornas idéer och ambitioner omvandlas till praktiska  
handlingar i undervisningen.59  
 
Uljens resonerar om lärares tänkande genom att använda begreppen analys och planering.  
I den analytiska reflektionen menar han gestaltar läraren sin undervisning genom att 
konstruera en föreställning om den pedagogiska processens syfte möjligheter och gränser. 
Den planerade reflektionen rör beslut om uppläggning och det konkreta genomförandet. 
Han går vidare till svårigheterna med att hålla isär dessa två typer av reflektion men 
påvisar en av de viktigaste skillnaderna med dem. Distinktionen mellan dem menar han 
kan ses så att den planerade reflektionen är riktad mot beslutsfattande som har 
konsekvenser för det praktiska genomförandet. Medan den analytiska handlar om att 
analysera grunderna för de beslut man fattat och hur de fungerat. Detta sätt att utvärdera 
sitt arbete menar Uljens ger läraren möjlighet att gestalta sin verksamhet och begrunda 
beslut och genomförande. Samtidigt som läraren genom analytiskt och kritiskt tänkande 
kan skapa distans till sin egen praktik.60 Det är först genom sådan självreflektion hävdar 
Rönnerman som läraren kan få distans till den egna praktiken vilket i sin tur ger 
henne/honom kunskap om sig själv och sin egen praxis. Denna reflektion skiljer sig då  
mot reflektion som genomförs av lärargrupper, de kan benämnas privat aktivitet  
respektive social aktivitet.61  
 
Nihlfors pekar på betydelsen av att prata om sin praktik, ofta och regelbundet som ett 
ständigt pågående samtal. Genom dessa samtal kan man lära av varandras praktiska 
erfarenheter om teaching - learning - leading.62 Språket som reflekterande instrument 
menar Säljö är en av de viktigaste beståndsdelarna för vår kunskapsbildning, vilket visar 
sig i vår förmåga att kommunicera med andra. Han hävdar att kommunikation är länken 

                                                           
56 Rönnerman, s.108f  
57 Alexandersson, s.26 
58 Nihlfors, s. 20,93 
59 Alexandersson, s.30 
60 Uljens, (1998) s.76 
61 Rönnerman, s.107 
62 Nihlfors, s102f 
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mellan det inre tänkandet och den yttre interaktionen, och fortsätter med att det är i och 
genom kommunikation som vi formar vår egen och andras etik och moral63  
 
Ett komplement till kommunikativ reflektion är dokumentation vilket synliggör praktiken 
på ett annat sätt. Det är ett sätt att visa det arbete som sker men samtidigt också själv få syn 
på vad som egentligen händer och sammantaget få underlag för att utveckla den egna 
praktiken, menar Nihlfors. Poängen med detta är dock att efter dokumentationen diskutera 
och reflektera över innehållet, annars sker ingen förändring av det egna arbetet. 
Dokumentation kan ha en funktion som fortbildning och utvärdering för läraren och dennes 
undervisnings utveckling. Det viktigast är ändock menar författaren att uppföljning och 
utvärdering blir en del av vardagsarbetet.64  

                                                           
63 Säljö, s. 68,82,89 
64 Nihlfors, s.111f 
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4.   METOD 
 
För att leda läsaren in i hur jag gått till väga och hur studien är upplagd ska jag först 
utveckla mitt syfte och redovisa mina avgränsningar. Jag har tidigare under punkten 
litteraturgenomgång redogjort för termen didaktik som är det sammanhållande begreppet  
i studien. Här fortsätter jag med att klargöra för hur jag har belyst begreppen 
ämnesintegrering, planering, genomförande och utvärdering under intervjuerna. Jag går 
vidare med att beskriva de skolor lärarna arbetar på, för att sedan redovisa 
forskningsmetoden och klargöra min egen metod i genomförandet av undersökningen. 
 
Syftet med min undersökning är att få vetskap om hur lärare tänker om sin undervisning. 
De fem lärare som deltar i underökningen arbetar med viss ämnesintegrering och studien 
riktar sig mot hur de tänker om ämnesintegrering, planering, genomförande och 
utvärdering. Hur de resonerar om de ämnen som integreras vad de har för syn på lärandet 
ur eget perspektiv och hur de tänker under planeringssituationer. På vilket sätt lärarna 
genomför undervisningen ur detta perspektiv och hur de utvärderar sitt eget agerande  
och undervisningens utfall. Informanterna är i åldrarna 30-50 år och består av fyra  
kvinnor och en man.  
 
4.1   Avgränsning. 
 
Jag har valt att intervjua lärare från fem skolor i en mellanstor svensk kommun i södra 
Sverige. Orsaken till att just dessa personer deltar i studien är att jag sedan tidigare har 
vetskap om att de på sina arbetsplatser arbetar med viss ämnesintegrering och har gjort så 
under olika lång tid. Jag har haft förmånen att få positiva svar från de fem första lärarna jag 
kontaktade vilket gjorde att jag kunde genomföra intervjuerna i ett tidigt skede av min tid 
för arbetet. Fyra av skolorna arbetar också i lag, medan den femte skolan inte har börjat 
med det ännu. Gemensamt för informanterna är att de tagit fasta på att arbeta över 
ämnesgränserna vilket de motiverar med att det ger både dem och eleverna bättre 
förutsättningar, lärarna för sin undervisning och eleverna för sitt lärande. Jag har avgränsat 
mig genom att inte ta med eleverna i min undersökning på grund av att det är lärares tankar 
jag lägger min tyngdpunkt på. Jag har inte heller studerat arbetslagens funktion och 
betydelse närmare då undersökningen fokuserar på de enskilda lärarnas uppfattningar. Jag 
har inte stött på några etiska problem i min undersökning då skolorna är offentliga 
institutioner. Uppgifterna jag samlat in har behandlats konfidentiellt och för anonymitetens 
skull har jag valt att ge lärarna fiktiva namn och kommer fortsättningsvis att kalla dem 
Anna, Britta, Clara, David och Elin. 
 
4.2   Uppläggning. 
 
Fyra av intervjuerna har tilldragit sig på respektive lärares skola medan den femte utfördes 
hemma hos mig, vilket var ett val av den läraren. Jag såg det inte som något problem så jag 
godtog önskemålet för att gå personen tillmötes. Kontakten med informanterna har inletts 
per telefon, och med ett positivt gensvar har jag några dagar innan det bestämda mötet 
skickat upplysningar om vad syftet med min intervju är. Avsikten med att alla fem lärarna 
har fått samma information är för att jag sedan skulle kunna bearbeta intervjumaterialet på 
ett likartat och konsekvent sätt, samt att informanterna skulle få samma möjlighet att veta 
vad intervjun skulle handla om. Informationen har innehållit fyra punkter som beskrivit 
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vilka områden jag ämnade ta upp i intervjun. Punkterna var direkt tagna från mina 
frågeformuleringar men var inte ställda som frågor. De var ämnesintegrering, planering, 
genomförande och utvärdering. Motiveringen till att jag endast gett informanterna vissa 
begrepp är att jag ville ha en dialog med lärarna och inte en strukturerad intervju. Syftet 
var även att jag skulle kunna ställa följdfrågor om jag ansåg att informanterna inte gav mig 
den information jag behövde.  
 
4.3 Utgångspunkter för intervjuerna. 
 
Under den här punkten klargör jag för på vilket sätt jag har belyst respektive begrepp under 
intervjuerna. Då intervjuerna fallit ut på olika sätt har följdfrågornas formuleringar också 
varierat. Jag har därför valt att endast presentera de områden som funnits med till varje 
begrepp. 
 
Ämnesintegrering. 
 
Gällande ämnesintegrering har jag under mina intervjuer utgått från hur lärare tänker om 
fenomenet och vilka anledningarna är till att de valt det arbetssättet. Jag har därför 
undersökt områden som mål, syfte och vilket lärande lärarna vill att eleverna ska tillägna 
sig med arbetssättet.  
 
Planering. 
 
Angående planeringar för undervisningen har jag bett lärarna beskriva hur målen för 
verksamheten formulerats i förhållande till ämnesintegrerande arbetssätt. Hur de tänker om 
undervisningens innehåll, om de använder läroböckernas innehåll och om de tar tillvara 
elevernas önskemål och erfarenheter. Hur och när de planerar, om de gör det individuellt 
eller gemensamt med kollegor i arbetslaget eller ämnesvis och om de gör det för terminen 
eller varje vecka eller lektionsvis.  
 
Genomförande. 
 
Hur lärare tänker och agerar när de ska genomföra sin undervisning har jag belyst genom 
att undersöka hur de resonerar angående ämnen och hur och vilka ämnen som integreras. 
Hur undervisningsverkligheten ser ut och vilka eventuella möjligheter och hinder det finns. 
Jag har även tagit upp diskussionen om olika metoder till undervisningen, tematiskt, 
tvärvetenskapligt och om det finns återkommande modeller för undervisningen. Vi har 
även diskuterat om undervisningen sker schemabundet eller om den utförs utan timplaner. 
 
Utvärdering. 
 
Hur lärare arbetar med utvärdering har jag angripit genom att undersöka om, när och hur 
den sker. Om lärarna reflekterar under och över sina egna undervisningssekvenser, med 
andra ord sitt eget agerande och handlande. Om utvärdering sker tillsammans med kollegor 
eller om kollegorna utvärderar lärarens eget agerande. Vidare om utvärderingarna 
dokumenteras och om det leder till eventuella förändringar.  
 
 



18 

4.4   Beskrivning av skolorna. 
 
Anna arbetar på en F-5 skola med tillhörande skolbarnsomsorg, där finns ca. 250 elever 
och 40 personal. Den är belägen ganska centralt i staden mitt i en park med stora 
grönområden runt omkring. Detta är också en mångkulturell skola med ett 
upptagningsområde där största delen av familjerna bor i flerfamiljshus. Anna är ansvarig 
för en grupp med ca.25 elever i år 3 och har arbetat som lärare i 4½ år. Hon delar viss 
undervisning med andra kollegor då de är specialiserade på olika områden. 
 
Britta arbetar på en 4-9 skola med ca. 630 elever och 60 personal. Den har vissa 
profilklasser vilket gör att dess upptagningsområde varierar då dessa elever kommer från 
hela kommunen. För övrigt kommer eleverna från olika miljöer, villa och radhusområden 
och från flerfamiljshus. Det är en mångkulturell skola med en blandning av ett flertal 
nationaliteter och är belägen i ett större bostadsområde i yttre delen av staden. Britta är 
tillsammans med en kollega ansvarig för undervisningen i en klass med 30 elever i år 8 och 
hon har arbetat på den här skolan under hela sin 21-åriga lärarkarriär.  
 
Claras skola är belägen mitt i kärnan av staden och har stadsmiljö runt omkring. Den 
omfattar åren F-6 och har även skolbarnsomsorg ansluten till sig. Skolan har profilklasser 
med upptagningsområde från hela kommunen, och en förberedelseklass med 
invandrarelever. För övrigt kommer eleverna från stadsmiljöer med flerfamiljshus. Antalet 
elever är ca.300, varav hälften av dem har utländsk bakgrund och antalet personal är ca.40. 
Clara är ansvarig för en klass i år 2, hon har arbetat som lärare i ungefär 18 år.  
 
Davids skola omfattar ca.370 elever i år 7-9 och ca.35 personal, inklusive en 
kommungemensam DAMP klass. Skolan har tre profilklasser vilket innebär att dessa har 
upptagningsområde över hela kommunen. För övrigt kommer eleverna från blandad 
bostadsbebyggelse, radhus, villor och flerfamiljshus. Den är belägen i yttre delen av 
staden. David har arbetat i 3 år och är tillsammans med en kollega ansvarig för en klass  
i år 8.  
 
Elins skola skiljer sig från de andra så till vida att den är belägen 1,5 mil utanför tätorten 
men tillhör samma kommun. Det är en F-6 skola med tillhörande skolbarnsomsorg med 
ca.180 elever och ca.15 personal. Skolan har ett fåtal elever med invandrarbakgrund och 
har ett upptagningsområde som omfattar mycket villabebyggelse men också vissa 
tillresande elever från mera avlägsna gårdar. Skolan är centralt belägen i samhället men 
ändå med närhet till skog och grönområden. Elin har arbetat inom skolverksamhet i 25 år 
och är tillsammans med två kollegor heldagsansvarig för ca.30 elever i åren F-3.  
  
4.5   Forskningsmetod. 
 
Min metod kan härledas till fenomenografin och jag ska i min undersökning genomföra 
kvalitativa intervjuer. Jag kommer under den här punkten att redogöra för detta utifrån vald 
metodlitteratur.  
 
Kvale beskriver att en kvalitativ intervju ofta är halvstrukturerad då den oftast har få 
strukturerade frågor men inte heller är något öppet samtal. Ämnet för intervjun presenteras 
av intervjuaren som också i ett senare skede kritiskt följer upp svaren och analyserar dem. 
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Syftet med kvalitativ intervju är att förstå hur informanten uppfattar sin egen värld ur sitt 
eget perspektiv.65 Detta bygger Trost vidare på och menar att intentionen är att försöka 
förstå människors sätt att resonera eller reagera och att särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster. Även han pekar på att det är rimligt att innefatta halvstrukturerade 
intervjuer i den kvalitativa forskningsmetoden.66 Den genomförs enligt en intervjuguide 
som koncentrerar sig till vissa teman eller begrepp, och eventuellt också förslag till frågor. 
Styrkan med ett intervjusamtal är att det kan fånga en persons uppfattning om ett ämne och 
ge en bild av en komplex verklighet. Respondenterna svarar inte bara på frågor som 
intervjuaren formulerar utan uttrycker i en dialog egna uppfattningar om sin livsvärld. Vid 
genomförandet av flera intervjuer kan bilden bli mångsidig och ge en mängd uppfattningar 
om samma ämne.67 När forskaren använder sig av anpassade frågor och följdfrågor menar 
Wallén att forskaren agerar som person och inte som en objektiv expert i förhållande till 
sin samtalspartner. Därför får språket en stor betydelse i kvalitativa intervjuer.68 Fördelen 
med att använda intervjuguide är att intervjuaren under samtalet fritt kan ställa frågor inom 
det förutbestämda. Som forskare kan man därmed försäkra sig om att få samma 
information från flera informanter, samtidigt som jämförbarheten mellan olika  
intervjuer ökar.69  
 
En kvalitativ metod handlar om hur man gestaltar något, hur en beskrivning av ett 
sammanhang kan göras så bra som möjligt. Ur ett fenomenografiskt perspektiv ses det som 
människors sätt att uppfatta sin omvärld, således handlar det om beskrivningar av 
uppfattningar. Grundläggande för ansatsen menar Larsson är distinktionen mellan hur 
någonting är och hur något uppfattas vara. Han refererar till Martons indelning i första och 
andra ordningens perspektiv. Där första ordningens perspektiv handlar om fakta, vad som 
kan observeras utifrån. Medan andra ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever 
något, hur något ter sig för någon. Forskaren har inte någon strävan att ta reda på vad som 
är sant eller falskt utan det som placeras centralt är frågan om vad man studerar. Det är 
således inte frågan om att fastslå sanningen utan att närma oss den. Syftet med den empiriska 
undersökningen är att forskaren vill beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av 
människor. Detta innebär således att forskaren är ute efter innebörder istället för 
förklaringar och samband.70 Metodiken i en sådan forskningsansats beskriver Wallén som 
induktiv, man närmar sig ett problemområde så öppet som möjligt t.ex. som i förfarandet 
med kvalitativa djupintervjuer med intervjuguide.71 Tänkandet i induktiv forskning baseras 
på erfarenhet där händelser och företeelser ligger till grund för de slutsatser och 
generaliseringar som görs. Metodiskt sett utgår man från problemet, t.ex. observation eller 
intervju, för att sedan koppla detta till teorier och litteratur.72  
 
 
 

                                                           
65 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun., Studentlitteratur, Lund, 1997, s.13f,18,32 
66 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 1993, s.11 
67 Kvale, s.13f,18,32 
68 Wallén, Göran. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 76f 
69 Roos, Hans Edvard. Frågeteknik för kvalitativa intervjuer- en sammanställning. Socialhögskolan, Lunds 
universitet 1984:2, s.5 
70 Larsson, Stafffan. Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986, s.12f,36 
71 Wallén, s.78.90 
72 Pedagogisk uppslagsbok. 
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4.6   Undersökningens genomförande. 
 
Jag har lagt upp min undersökning på så sätt att den grundar sig på litteraturstudier och 
material från fem intervjuer. För att samla in intervjumaterialet valde jag att använda 
bandspelare, så jag själv skulle kunna koncentrera mig på samtalet och slippa tänka på att 
anteckna. Samtalen och inspelningarna har pågått mellan 30-40 minuter, dessa har jag 
sedan lyssnat av ett flertal gånger och skrivit anteckningar ifrån. Den första avlyssningen 
och de första anteckningarna har gjorts samma dag som intervjun genomförts, det för att 
jag då hade stämning och reaktioner i färskt minne. Som bearbetning nummer två har jag 
utifrån dessa anteckningar och en ny avlyssning av bandet skrivit rent detta. För att sedan 
använda datorn och sammanställa intervjuerna genom att under begreppen 
ämnesintegrering, planering, genomförande och utvärdering skriva ned vad respektive 
lärare uttryckt under intervjun. Den bearbetningen har sedan fått representera mitt resultat. 
Resultatet i sin tur har jag bearbetat genom att med olika färgpennor markerat respektive 
område, ämnesintegrering, planering, genomförande och utvärdering vilket jag sedan har 
jämfört med varandra och på detta sätt försökt att analysera och tolka utifrån mina 
frågeformuleringar och den litteratur jag bearbetat. Jag har som jag tidigare beskrivit valt 
att göra intervjuer med fem lärare som arbetar på skilda grundskolor. Detta för att få fem 
olika perspektiv på hur lärare tänker och resonerar om sitt arbete. De åldersgrupperna som 
de arbetar med varierar och sträcker sig genom hela grundskolans spektra.  
 
Intervjuerna har fallit ut på olika sätt då individerna har varit mer och mindre benägna att 
kunna kommunicera sina tankar om olika skeenden i ord. Jag är också medveten om att 
som Säljö beskriver det, tänkandet hos en individ är en osynlig process som inte går att 
följa för en utomstående. Det som går att följa är vad personen ifråga säger och gör, vilket 
ofta kan vara något helt annat än det vi tänker. Han fortsätter med att beskriva en lösning 
på detta metod problem ur ett sociokulturellt perspektiv, med att som den undersökande 
personen inte låtsas att informanterna avslöjar mer än vad de gör eller att de ger något slags 
titthål in i sina inre skrymslen.73 Jag har således försökt att fånga vad lärarna egentligen 
säger samtidigt som jag i min analys försöker att tolka det sagda ur olika perspektiv. 

                                                           
73 Säljö, s.115,118 
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5.   RESULTAT 
 
För att kunna sammanställa ett resultat utifrån mina intervjuer har jag återkopplat dem till 
de frågeställningar jag formulerat för undersökningen. Jag ska under denna punkt, 
i ordningen ämnesintegrerat, planering, genomförande och utvärdering redogöra för 
lärarnas tankar utifrån respektive begrepp. Jag fortsätter att benämna lärarna med namnen 
Anna, Britta, Clara, David och Elin. 
 
5.1   Vad har lärare för syfte och mål med att arbeta ämnesintegrerat?  
 
Anna berättar att syfte och mål med ämnesintegrerad verksamhet är att få eleverna att 
tänka, argumentera och reflektera över olika företeelser. Hon beskriver det med att börjar 
eleverna ha synpunkter och kunna påverka sin undervisning nu, så kommer det att ha stor 
betydelse på andra nivåer när de blir äldre. Anna vill att eleverna ska får orientering av 
omvärlden, vill väcka deras intresse och engagemang för sin egen struktur på tillvaron.  
 
Britta beskriver att syfte och mål med undervisningen är att ge eleverna helheter, inte 
fragmenterade kunskaper. Med enbart småsnuttar har de inget att hänga upp det på. Men 
fortsätter hon har du helheten kan du förstå småsnuttarna och man lär faktiskt också 
utanför skolan, livet och världen består inte av ämnen utan är hel. Eleverna ska också lära 
sig att ta ansvar för sin egen utveckling och sitt eget lärande, skriftligt och muntligt. Det 
lärande eleven tillägnar sig menar Britta bestämmer eleverna själva beroende på vilken 
nivå de väljer, ett som är faktakunskaper, två som även omfattar förståelse och färdighet 
och tre där de ska kunna använda kunskapen i olika sammanhang.  
 
Clara menar att syfte och mål med att arbeta tematiskt eller i större områden är att ge 
eleverna möjlighet att förstå sin egen omvärld utifrån ett sammanhangsperspektiv. Hon vill 
att eleverna ska lära sig hur man gör för att lära, samarbeta, tänka själva och framförallt 
utvecklas socialt ihop med andra.  
 
David framställer att syfte och mål är att ge eleverna verklighetskunskaper genom det 
projektarbete de håller på med, det blir så snuttifierat med skolkunskaper. Han vill också 
öka motivationen hos eleverna genom att de i arbetet får erfara sin egen värld inom olika 
områden och på så sätt få väl underbyggda och utvecklade kunskaper om dessa 
erfarenheter. Världen innehåller ju allting den är inte delad i ämnen vilket då inte heller 
skolkunskapen bör vara säger han. 
 
Elin som arbetar med teman menar att syfte och mål är att eleverna ska lära sig samarbeta  
i grupper genom att kommunicera med varandra. Varva praktiskt och teoretiskt, göra dem 
nyfikna och inspirera dem. Att lära eleverna tänka själva och utgå från elevernas frågor och 
intressen har hög prioritet och genom att arbeta processorienterat anser hon att elever  
lär bäst och mest.  
 
5.2   Hur tänker lärare om planeringen av sin undervisning?  
 
Anna redogör för hur planeringen sker i olika steg, först hela skolan, sedan arbetslag och  
i sista steget lektionsplaneringen som hon gör själv. Hur det görs beskriver hon med att det 
inte går att utgå från kursplanerna till ett tema utan temat får bestämma vilka ämnen som 
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ska ingå. Det känns inte bra att tvinga in ämnen som hon säger. Tema-området jämförs 
med syften och mål för de olika ämnena och efter detta plockas sedan olika ämnen in  
i arbetet. Vid den egna planeringen bestämmer hon under vilka former det ska genomföras. 
Detta är en intensiv period påpekar hon, material ska letas fram, kopieras och beställas från 
olika håll. Anna använder inget traditionellt läromedel till temaarbeten då de oftast inte 
uppfyller de krav på innehåll som är önskvärt. Mycket material gör hon själv men hon 
använder även annat som skönlitteratur och filmer. 
 
Britta menar att grunden för planering är lagd i och med de lokala kursplanerna som är väl 
utarbetade och konkretiserade till varje arbetsområde. Hon planerar med ämnesgrupper och 
teamgrupper varje måndag, och efter det sina egna undervisningssituationer. Hon själv 
läser ibland in sig på traditionellt läromedel men oftast nyttjar både hon och eleverna 
bibliotek och internet, där de själv får söka material. T.ex. i skönlitteratur och faktaböcker 
men det används också filmer och nyhetsmaterial.  
 
Clara berättar att det görs en gemensam grovplanering på skolan som hon sedan följer vid 
sina egna planeringar. Egna planeringar gör hon väldigt noggranna då det är en bra 
dokumentation för henne. För att fånga helheten jämför hon kursplanerna för olika ämnen 
och sammanställer dem sedan till det tema hon ska genomföra. Läromedel används oftast 
inte till temaarbete då de är alldeles för ämnesinriktade, det krävs annat material till dessa 
områden menar hon. Clara planerar efter hand då hon inte vill stressa eleverna. Det är 
viktigare, menar hon, att de lär det vi håller på med än att se till mängden av innehåll. 
 
David planerar tillsammans med alla SO och NO lärare på skolan ( ca.8st ). De gör ett 
gemensamt skal som i nästa steg fylls med områden, ett antal moment som sätts samman 
utifrån kursplaner och mål. Lektionerna planeras sedan tillsammans med NO kollegan, där 
konkretiseras verksamheten till den egna undervisningen gällande innehåll och 
materialanvändning. Traditionellt läromedel är sällan förekommande då detta inte är 
relevant utifrån eleverna erfarenhetsvärld och det sätt det arbetas på.  
 
Elin beskriver att både höst och vårtermin startas upp med en veckas planering gemensamt 
på skolan, där bestäms vilka teman som ska genomföras och vad de ska innehålla. Nästa 
steg är att hela arbetslaget planerar. Där konkretiseras verksamheten och innehållet till den 
åldersgrupp som laget arbetar med. Vid planering utgår hon inte från kursmålen till ett 
tema, utan ser det tvärtom. Utifrån temat plockas de delar in som ska vara med vilket då 
leder till ämnesintegrering. Elin vill skapa engagemang och motivation hos eleverna så 
ramarna får inte vara för tighta. Eleverna är inte självgående menar hon så de behöver 
relativt mycket stöd och handledning på vägen. Temats syfte och kursplanemålen för 
eleverna ligger till grund vid planeringen, men eftersom elevernas intressen och 
erfarenheter tas tillvara vet man inte riktigt var det slutar säger hon. Så uppföljning av 
planeringen sker varje vecka för att stämma av och se hur arbetet ligger till i förhållande 
till syfte och mål. Traditionellt läromedel är sparsamt förekommande, till teman ingenting 
då det är ett sökande och forskande arbetssätt. Men även annars gör eleverna mycket av sitt 
material själv utifrån faktaböcker och andra informationskällor. 
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5.3   Hur tänker lärare om genomförandet av sin undervisning?  
 
Anna resonerar om temat och hävdar att när man arbetar med tema finns det alltid en klar 
bild vid starten, men då elevernas intressen och erfarenheter tas tillvara vet man aldrig var 
man hamnar. Men det menar hon är syftet med ett processorienterat arbetssätt, att lyssna 
till eleverna, ta tillvara deras livserfarenhet och fånga ögonblicket. Samtidigt påpekar hon 
att det är lärarens intentioner som styr så elevernas önskemål ska vara relevanta för 
undervisningen. Under lektionerna måste många omstruktureringar göras vilket kräver att 
man har egna referensramar att utgå från fortsätter hon, att som lärare vara förberedd och 
ha kunskapen om vad hon kan göra istället. Det som är genomgående för 
temaundervisningen är att det alltid startas upp med en upplevelse som det sedan spinns 
vidare på. Temat är den röda tråden under hela terminen eller läsåret, men det finns saker 
som inte passar in varje gång fortsätter hon, och detta leder till att det ibland ges vissa 
separata kurser till eleverna. 
 
Britta som arbetar utan timplaner menar att det är en förutsättning för ett 
ämnesintegrerande arbetssätt. Flexibilitet präglar hennes undervisning hon påpekar att 
veckoplaneringen inte är till för att följas utan att förhålla sig till. Man får inte vara 
ämnesfixerad och dessutom jobbar hon över ämnesgränserna själv även om hon inte har 
behörighet i ämnet. Undervisningen bedrivs utifrån en modell innehållande ämnen som 
SO, NO och svenska eller engelska, det beror på vilket språk eleverna skriver sina arbeten 
på. Modellen går ut på att genom att studera olika samhällen vid olika tidpunkter har 
eleverna vissa kriterier att utgå från. De ska redogöra för politisk utveckling, ekonomiskt 
liv, socialt liv och tankeliv, där då alla aspekter kommer in på ett naturligt sätt. Modellen 
används på flera sätt bl.a. som kunskapsäventyr och som storyline.74 Positivt menar Britta 
är att hon tillsammans med klassen har sitt hemklassrum, där det mesta genomförs. Det 
underlättar påpekar hon och det ger eleverna större trygghet och mindre spring  
mellan olika salar.  
 
Clara ser sin undervisning som klasslärare väldigt positivt, hon kan arbeta i lugn och ro 
med olika delar. Det som inte hinns med idag tar vi igen senare, berättar hon. Clara är inte 
lektions eller ämnesfixerad utan menar att det är variation för eleverna som är viktigt och 
låta dem använda alla sinnen på lektionerna. Hur hon tänker om de teman som genomförs 
beskriver hon med att beroende på vad det handlar om används det olika former. Olika 
former passar till olika teman, men hennes tanke är att de med tiden ska bli mera 
självgående. Då hon står som ensam ansvarig för klassen finns det egentligen inte några 
hinder i hennes undervisning. Hon framhåller att det finns stora möjligheter för henne att få 
eleverna att utvecklas genom varierande arbetsformer i olika områden. 
 
David arbetar efter eget koncept, en variation på storyline med den pedagogiska tanken att 
gå från det lilla och utvidga till det stora. Undervisningen genomförs med ett 
elevperspektiv där eleven utgår från ett problem eller en uppgift. Flitigt förekommande är 
studiebesök för att koppla samman teori och praktik. Detta löper som en röd tråd menar 
han och fortsätter med syftet som är att använda alla sinnen med mycket praktiska 
övningar. Möjligheterna för arbetssättet och genomförandet är goda då ledningen på skolan 

                                                           
74 Storyline, hur lärarna definierar begreppet utvecklas i analysen under punkten genomförande. 
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är positivt inställda, de hinder som David ser som största problem är schemat då det finns 
2x80min i veckan att tillgå för arbetet. Han hoppas på en förändring till kommande höst. 
 
Elin menar att vilka ämnen som finns med i temaarbetet beror på områdets karaktär. Hon 
ser till möjligheterna med att plocka in det mesta, men det ska inte pressas in utan det ska 
ske på naturlig basis. Hon arbetar med problembaserat lärande med eleverna eller också 
med storyline, det varierar efter tema, vad som passar till vad. Då hela skolan arbetar efter 
samma koncept är möjligheterna många. Hela skolans personal är involverad vid dess 
arbeten. Mest värdefullt är att man lär sig tänka individuellt för eleverna menar Elin, för att 
förstå helheten behöver de delarna, men har du bara delarna förstår du inte helheten. Därför 
behövs sammanhangen och kopplingarna mellan olika delar. 
 
5.4   Hur tänker lärare om utvärderingen av sin undervisning?  
 
Anna beskriver att det mest utvecklande för henne är att man hela tiden måste värdera, 
tänka om och reflektera över sina egna handlingar och sitt eget agerande. Utvärdering av 
arbetet är ständigt pågående, tankar om vad och hur rör sig för det mesta i hennes huvud 
både på lektioner i samtal med kollegor och hemma. Den arbetsplan som finns är ett 
levande dokument påpekar hon, som ständigt är under revidering. Den genomgår en 
process under terminernas gång med förändringar, tillägg och avdrag. Anna ser utveckling 
och progression som en viktig del i sitt arbete och hävdar att det är där som tänkandet och 
lärandet om henne själv och hennes eget arbete sker. 
 
Britta säger att hon ständigt utvecklas, genom diskussioner med kollegor, under de träffar 
de har varje vecka och framförallt under lektionerna. Reflektioner om sig själv och sin 
egen undervisning är hennes vardag, den sker varje stund på jobbet och hemma. Det ser 
hon som en process, är det här bra, vad ska jag göra istället. Britta är en rutinerad lärare 
säger hon och har ett stort förråd att hämta idéer ifrån, vilket gör att hon anser sig väldigt 
flexibel. Det händer alltid saker som gör att något måste förändras. Hon återkommer igen 
till syftet och det positiva med att arbeta utan timplaner, när man som lärare tillsammans 
med eleverna har friheten att göra färdigt eller att bryta för något annat.  
 
Clara tänker mycket själv och reflekterar över sina egna genomföranden och sitt eget 
agerande, men hon funderar också på om hon är kompetent att se sina egna brister. Det 
som är bra är lättare att se än det som inte är det och beskriver saknaden av kontinuerliga 
gruppreflektioner och utvärderingar som enbart förekommer till våren då terminen ska 
utvärderas. Clara har en kollega som hon kan diskutera sin egen situation med och pekar 
igen på hur viktigt det sociala mötet är för sin egen och andras utveckling. Hon berättar om 
sin besvikelse över att det inte förekommer arbetsplatsdiskussioner om mål, syfte och 
innehåll i undervisningen. 
 
David har tillsammans med kollegorna utvärderingar om undervisningen varje vecka, där 
frågor som vad har vi gjort och hur går vi vidare diskuteras. Den avslutande utvärderingen 
av projektet ska göras till våren. De egna reflektionerna och utvärderingarna sker konstant, 
i och utanför lektionssalarna. David gör det både på ett omedvetet och medvetet sätt som 
han beskriver det. Dokumentationen är viktig för honom, skriver han inte upp så kommer 
han inte ihåg. Vad gick bra, vad gick dåligt, vad ska förändras till nästa gång. 
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Elins har utvärdering vid planeringstillfället varje vecka tillsammans med kollegorna. 
Frågor som vad var bra, vad ska ändras och varför ställs i förhållande till utfallet på 
veckan. Den vardagliga diskussionen om vad som hänt och vad som ska göras åt det sker 
ständigt under pågående verksamhet. Egna reflektioner och värderingar rör runt i huvudet 
hela tiden berättar Elin, man förändrar vissa saker från stund till stund. Utvecklingen hos 
henne sker hela tiden för när olika arbetsmodeller används måste hon reflektera, utvärdera 
och tänka om under processens gång. 
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6.   ANALYS 
 
I detta kapitel ska jag analysera resultatet genom att försöka urskilja mönster, likheter och 
skillnader mellan de fem lärarnas sätt att tänka och prata om sin undervisningssituation. 
Jag ska samtidigt koppla resultatet till litteraturen genom jämförelser och genom att sätta 
det i relation till varandra. Jag kommer även under den här punkten att redovisa respektive 
begrepp i ordningen ämnesintegrering, planering, genomförande och avsluta med 
utvärdering. Efter varje punkt gör jag en kort sammanfattning för att sedan i slutet av 
kapitlet göra en sammanfattande analys, detta för att underlätta läsandet. 
 
6.1   Ämnesintegrering. 
 
Syftet med att arbeta ämnesintegrerat enligt lärarna är att väcka elevernas intresse, få dem 
att själva tänka, argumentera och reflektera. De vill dessutom att eleverna genom detta ska 
kunna orientera sig i sin vardag med kunskaper som är sammanhängande. Detta 
tvärvetenskapliga arbetssätt som Nilsson benämner det grundar sig i en pedagogisk 
grundsyn där lärarnas tankar rör sig runt helheter och sammanhang.75 Här har lärarna 
anammat den möjlighet som det nya uppdraget i Lpo-94 innebär.76 När staten nu har släppt 
ifrån sig den centrala styrningen och bara anger vilka mål undervisningen ska ha, har alltså 
skolorna fått överta beslutande rätten om arbetssätt och hur skolan ska bedriva sin 
verksamhet.77 Samtliga lärare är för ett samarbete över ämnesgränserna då världen som de 
beskriver den inte är delad, då ska inte skoldagen delas in i ämnen som är artificiellt 
konstruerade. Den konstruerade kunskapen inom skolan diskuterar Marton och menar att 
den traditionella indelningen i skolämnen sällan åstadkommer mer än en begränsad 
förändring hos elevers tänkande.78 Syftet hos lärarna kan alltså ses som att med 
ämnesintegrering eller tematiskt arbete kan de ge eleverna en större förståelse för 
omvärlden i vilken de själva ska leva och verka i. 
 
Skillnaden mellan lärarna i deras sätt att uttrycka sig om ämnesintegrering kan skönjas  
i målbeskrivningarna. De tre lärare som arbetar i de yngre åldrarna prioriterar den sociala 
utvecklingen, medan lärarna i de högre åldrarna framhäver elevernas eget ansvar och 
lärande som mål för undervisningen. Gemensamt mellan lärarna är att de sätter eleven  
i centrum vilket i och för sig står i läroplanens uppdrag men deras uttalanden inbegriper 
hela tiden målet för eleven. Innehållet i ämnesintegrerad och tematisk undervisning menar 
Nilsson bör vara kopplat till elevers vardagserfarenheter och förståelser för samhälleliga 
förhållanden och företeelser.79 Anna och Elin som arbetar med de yngre åldrarna beskriver 
sina tankar om mål och innehåll med att det är utifrån elevernas erfarenheter och intressen 
arbetet leds vidare. Vilket visar på ett lärande där eleven har möjligheten att påverka och 
förändra undervisningen efter egen förmåga. Detta beskriver Anna med att om eleverna får 
den möjligheten tidigt i skolan kommer det att få betydelse högre upp i åldrarna och även  
i livet efter skoltiden. Elins resonemang stämmer överens med Annas men hon tillägger 
även att om elevernas intressen tas tillvara nu, kommer det att hjälpa dem och intressera 
dem mer för sin egen utveckling.  
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Dessa tankar har samband med Liljequists resonemang om förhållningssätt till kunskap. 
Han beskriver förhållningssätten som att kunna förklara, att förstå och att medverka till 
förändring.80 Anna och Elin har en långsiktig syn på elevernas lärande, med tanken att 
elevens påverkan på sin egen undervisning nu kommer att löna sig i deras fortsatta liv. De 
har målet klart för området men hur vägen dit ter sig beror mycket på hur eleverna 
uppfattar och utvecklar sitt tänkande med tiden. Huvudsaken är dock att önskemålen är 
relevanta i sitt sammanhang. Medan Clara som också arbetar med yngre barn har en mera 
strukturerad uppläggning på sin undervisning, även om tiden inte spelar någon roll så är 
den väl planerad och har inte så stor plats för utsvävningar. 
 
Britta som arbetar med äldre elever menar att målet är att eleven ska ta eget ansvar för sitt 
lärande genom att själva välja vilken kunskapsnivå de ska utgå ifrån i sina arbeten, målen 
är konkretiserade på ett sätt som gör dem lätt att tolka. David har som mål att öka 
motivationen hos eleverna genom att utgå från deras egen erfarenheter vilket han beskriver 
med att, genom att gå från det lilla till det stora får eleverna förståelse för sitt eget liv  
i ett större perspektiv.  
 
Målen med ämnesintegrering och tematiskt arbete hos lärarna är således att eleverna ska 
kunna orientera sig och ha förståelse för olika företeelser och fenomen som förekommer  
i vårt samhälle. Sammanhang och helheter är begrepp som återkommer hos alla fem, vilket 
tyder på att de ser elevernas lärande ur ett perspektiv där fragmentarisering och som någon 
beskrev det snuttifiering av kunskap inte leder till någon individs utveckling. 
  
6.2   Planering. 
 
I lärares arbetsuppgifter ingår idag både utformandet och realiserandet av undervisningen. 
För att kunna genomföra detta krävs en strukturerad och väl utarbetad planering. Resultatet 
av intervjuerna visar att lärarna har beskrivit sina planeringssituationer på varierande sätt. 
Anna och Elin berättade att i det första skedet planerade hela skolan tillsammans, där tema 
och innehåll bestämdes. Nästa steg var tillsammans med arbetslaget och steg tre den 
individuella planeringen till lektionerna. Elin har förmånen att kunna planera och lägga 
upp en hel termins innehåll och arbete under grovplaneringen då hela kollegiet tillsammans 
har en vecka till förfogande. Vilket hon dock påpekar med att innehållet kommer att 
utvecklas och förändras vid varje veckoplanering då det är elevernas intressen de utgår 
ifrån. Även Anna beskrev att ett tema inte kan långplaneras då elevernas önskemål hela 
tiden gör att delar av det förändras under tidens gång.  
 
Britta däremot berättade att grundplaneringen redan är gjord genom att lyfta fram de lokala 
kursplanerna som är noga utarbetade och konkretiserade för olika arbetsområden. Men att 
hon även planerar varje vecka för sin egen undervisning. Clara grovplanerar tillsammans 
med kollegorna vid terminsstart och David samplanerar med de ämneslärare som ingår  
i det projektarbete de genomför för att sedan stämma av och gå vidare varje vecka. Anna, 
David och Elin beskriver hur skalet till arbetsområdet respektive temat formas och sedan 
fylls med moment som ska ingå. Anna och Elin genomför detta genom att utifrån temats 
område plocka in de ämnen som utefter sina kursplaner och mål får plats. Detta med 
motiveringen att de inte vill trycka in ämnen utan de ska ha en naturlig plats. Medan David 
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utgår från kurplanernas innehåll och mål för NO och SO och formar moment, uppgifter 
och problem. Även Britta utgår, som jag beskrev ovan, från kursplanerna gällande 
planering för olika områden, men där styr de lokala kursplanerna vilka ämnen och vilket 
innehåll de olika områdena ska ha. Clara konkretiserar grovplaneringen själv efter hand 
och detta gör hon väldigt noggrant då hon använder det som en slags dokumentation. Hon 
jämför temat med kursplanerna och sammanställer det sedan till det tema som ska 
genomföras. Anna, Britta, David och Elin genomför stora delar av sina planeringar 
tillsammans med kollegor medan Clara till största delen genomför den själv. Relaterat till 
Säljös resonemang om tankens och talets utvecklingsförmåga i samtalssituationer kan de 
samplanerande lärarnas kunskap om sig själva få möjlighet att utvecklas.81 Medan Clara 
som planerar individuellt enligt detta tankesätt har mindre möjlighet att utveckla tanken 
och språket. På vilket sätt lärare genomför sin planering varierar alltså mellan olika skolor, 
fyra av lärarna i min undersökning planerar allt utom sina egna lektioner tillsammans med 
kollegor. Medan den femte har sig själv att lita till, vilket hon lyfter fram med en önskan 
om att skolan skulle ha mera arbetsplatsdiskussioner om innehåll, mål och syfte  
med undervisningen. 
 
Traditionella läromedel är sparsamt förekommande hos lärarna vid temaarbete eller när de 
arbetar ämnesintegrerat, endast Britta säger att hon ibland läser in sig på läromedel till sina 
genomgångar. För övrigt beskriver lärarna att vanliga läromedel inte uppfyller deras krav 
inför ett arbetsområde, de är inte relevanta till det innehåll som de ska arbeta med. Detta 
beskriver även Nilsson och menar att ett ämnesintegrerande arbetssätt oftast är oberoende 
av traditionella läromedel. Orsaken  tillägger han är att innehållet i dessa inte stämmer 
överens med ett tematiskt innehåll, dessutom bör enligt honom innehållet utgå från elevers 
erfarenhetsvärld.82 Att statens styrning har minskat i skolan tydliggörs vid lärarnas 
planeringstillfällen, då de flesta beslut som tas är arbetsplatsrelaterade och inte är styrda 
uppifrån. De beslut som tas handlar både om innehåll i undervisningen, vilka arbetsformer 
och vilket arbetsmaterial som ska användas.83 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att fyra av lärarna gemensamt med kollegor 
grovplanerar vilket område som ska bearbetas, arbetslaget eller teamet vad innehållet ska 
vara och i tredje skedet lägga upp undervisningssekvenserna själva. Anna, David och Elin 
har vid andra och tredje planeringstillfället utgångspunkten i elevens erfarenhetsvärld och 
intressen. Medan Britta utgår från de lokala kursplanerna och Clara individuellt 
strukturerar upp sina lektioner efter ett visst innehåll som är bestämt av hela skolans 
personal. Det alla lärarna har som central punkt vid planeringar är kursmålen, tre av dem 
för in ämnen i sitt tema utefter målen, medan de två andra utgår från målen och tar upp 
moment som är ändamålsenliga. Det lärande de vill eleverna ska tillägna sig skiljer sig till 
viss del så till vida att i de yngre åldrarna är elevens intresse och den sociala strukturen 
prioriterad och i de högre åldrarna utgör elevens ansvar en mera påtaglig roll. 
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6.3   Genomförande. 
 
Gällande genomförandet av undervisningen har huvudpunkterna i intervjuerna riktat sig 
mot ämnen, metoder, modeller och schemabundet eller utan timplaner. Angående ämnens 
medverkan i ett tema/arbetsområde resonerar lärarna utifrån olika perspektiv. Anna, Clara 
och Elin har temat som central punkt när de gör sina ämnesval till arbetsområdet, vilka 
ämnen det gäller preciserar inte lärarna då de menar att det varierar för olika tillfällen. 
Syftet är inte påpekar Anna och Elin att trycka in ämnen, utan också under vägens gång ta 
tillvara elevernas intressen som har stor betydelse för utvecklingsprocessen i arbetet. 
Medan Clara tänker något annorlunda, hon utgår från kursplanerna och tar med de ämnen 
som hon ser har en plats i arbetsområdet och formulerar sedan målen för det tema som ska 
genomföras. Hon beskriver att hon inte tänker i ämnen utan i områden som ska innehålla 
vissa delar. Anna berättar att de ämnen som inte får sin naturliga plats inom temat ges  
i separata kurser vilket också stämmer överens med Elins tankar. Två av lärarna hanterar 
dimensionerna mellan intentioner och beting genom lyhördhet för relevanta idéer från 
elevernas håll och förändrar innehållet under vägans gång. Detta kan tyda på att de 
funderar över alternativ på undervisningen och inte tar målen för givet utan kan  
skapa nya.84  
 
Britta integrerar NO, SO och svenska eller engelska beroende på vilket språk eleverna 
skriver sina arbeten på, medan David som arbetar med projekt använder sig av SO och NO. 
Detta menar David är ett medvetet val av lärargruppen, svenskan kommer in som naturlig 
del men det finns inget samarbete med de lärarna. Dessa två är som jag tolkar det mera 
styrda av målen och använder de lokala kursplanerna vid val av innehåll, samtidigt som de 
har mera givna ramar vad det gäller ämnen som integreras. Orsaken till detta kan ligga i att 
David arbetar med ett projekt som är under utveckling och Britta som arbetar efter ett 
speciellt innehåll till varje arbetsområde.  
 
Resultatet visar att det är en lärare som är styrd av timmar och scheman, han ser detta som 
ett problem och hoppas på en bättre lösning till hösten. Anna, Britta och Clara arbetar 
genomgående med tema och integrering vilket gör att de inte ser några schematekniska 
problem, Anna och Clara för att de själva styr sin undervisning i klassen och Britta arbetar 
utan timplaner förutom med de ämnen som behöver särskilda lokaler. Elin arbetar med 
tema i perioder under ett läsår, fördelen då menar hon är att hela skolans personal är 
involverad vilket gör att alla är fokuserade och deltar i samma arbetsområde. 
 
Det finns således en mängd faktorer som påverkar genomförandet av undervisningen, 
bland faktorerna kan nämnas schema, planeringar, gruppens medgörlighet och ramar som 
lärarna själva skapat genom arbetsplaner och förutbestämda mål för olika områden.85 På 
grund av de faktorer som finns med och med olika styrka styr undervisningen menar 
Arfwedson & Arfwedson att det inte finns några pedagogiska metoder med stort ”M” utan 
att den enda hållbara strategin är att låta den faktiska verkligheten råda.86 För att kunna 
förhålla sig till den verkligheten bör lärarna ha kompetensen att göra kloka val och se den 
pedagogiska metodiken som möjligheternas konst och ha förmågan att förändra under 
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vägens gång.87 Detta kan relateras till Brittas resonemang gällande planering då hon 
uttrycker att den inte är till för att följas utan att förhålla sig till. Hon fortsätter med att det 
finns alltid faktorer som gör att man måste bryta eller förändra under tidens gång.  
 
När lärarna berättar om modeller och metoder kan jag urskilja både likheter och skillnader. 
Alla utom Clara arbetar i viss mån med storyline, som enligt lärarna startar upp med en 
upplevelse eller händelse. Av detta skapas sedan frågor eller problem som ska lösas, där 
eleverna med hjälp av vissa genomgångar och ett processorienterat arbetssätt själva får 
söka information. Clara som ensam bestämmer sina genomförande metoder menar att det 
är viktigt med variation för eleverna då det ger dem olika möjligheter att lära. Hon 
använder ingen speciell modell utan föredrar att variera formerna i undervisningen. Clara 
och David klargör betydelsen av att eleverna behöver använda alla sinnen  
i undervisningen. Clara genom variationen i undervisningsformer och David menar att med 
teori och praktiska övningar varvade blir eleverna mer motiverade. Han fortsätter och 
pekar på betydelsen av verklighetskunskapen genom de studiebesök gruppen gör, som tar 
mycket tid av undervisningen men ger ett bra lärande för eleverna. Där får de en naturlig 
utgångspunkt och kan koppla samman teori och verklighet. Britta använder också olika 
modeller men har innehållet strukturerat för lika områden, det finns vissa delar som ska 
ingå. Arbetsområdet ska involvera politiskt liv, ekonomiskt liv, socialt liv och tankeliv 
men kompletteras ofta med andra delar som är aktuella för det specifika området.  
 
Undervisningen bör enligt lärarna och som Englund beskriver det, utifrån syfte, ett visst 
innehåll, vissa värderingar och ett visst arbetssätt göra lärandet meningsfullt för eleverna.88 
För lärares uppdrag gentemot eleverna är inte enbart att förmedla kunskaper utan det 
handlar även om att forma individer som ska kunna fungera och bidra till samhällets 
utveckling nu och i framtiden.89 Vilket också lärarna framhåller under intervjuerna genom 
att poängtera betydelsen av elevens eget tänkande om lärande och sin egen utveckling. 
Tre av fem lärare har en lång erfarenhet av lärararbetet, de är rutinerade lärare som 
genomför sin undervisning med vida referensramar. De två andra har inte lika mycket rutin 
men har genom valet av arbetssätt och arbetsplats kunnat ta del av andras kunskap och 
kunnat lägga till sin egen för att på så sätt tillägna sig mera rutin. Gemensamt mellan de 
fem är att de ser processen i elevers lärande har stor betydelse och att undervisningen till 
stor del läggs upp så att den antingen utgår från elevens eget sökande efter kunskap eller 
från elevens erfarenhetsvärld. 
 
Studien visar att flertalet av lärarna använder olika modeller och metoder för att eleverna 
ska få variation. Gällande ämnen är två av dem strukturerade och har fasta former medan 
de andra tre skiftar ämnen beroende på arbetsområde. Angående scheman och timplaner är 
det endast en lärare som känner sig bunden, de andra har stora möjligheter att använda den 
tid som behövs för sitt arbetssätt. Antingen för att de styr över sin egen tid eller för att hela 
skolans personal är involverad i temaarbetet. 
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31 

6.4   Utvärdering.  
 
Under punkten utvärdering fokuserar jag på, när och hur utvärdering sker och om den sker 
individuellt eller tillsammans med kollegor. De fem lärarna framhöll att de ständigt 
utvärderar sitt eget agerande för sig själva och fyra av dem även med kollegor. Detta menar 
Rönnerman är en förutsättning för att förstå och kunna utveckla både sin egen och skolans 
undervisningen.90 Informanterna som alla genomför löpande utvärdering är då enligt Isberg  
kompetenta lärare där den personliga kunskapen och erfarenheten påverkar besluten om 
vad som i situationen är mest effektivt.91  
 
Den dagliga reflektionen som genomförs sker både omedvetet och medvetet berättar 
David, det viktiga för honom är att dokumentera sina egen utvärdering efter en lektion för 
att till en annan gång kunna komma ihåg vad som gick bra och vad som ska förändras. 
Dokumentationen i det här fallet får funktion som fortbildning och utvärdering av läraren 
och hans egen utveckling.92 David är dock den ende av lärarna som skriver ned sina egna 
funderingar och reflektioner, de andra genomför sina utvärderingar i tankarna och tre av 
dem diskuterar med kollegor under både den vardagliga genomgången och den som sker 
varje vecka under planeringstiden. Rönnerman skiljer mellan utvärderingar som lärarna gör 
om sig själva och den som genomförs tillsammans med kollegor. Den personliga benämner 
hon som privat aktivitet och den i grupp som social aktivitet.93 Anna lyfter fram den lokala 
arbetsplanen i diskussionen om utvärdering, den revideras och förändras med tillägg och 
avdrag under terminens gång då den är ett levande dokument som finns med  
i arbetsprocessen. Detta belyser Arfwedson & Arfwedson genom att redogöra för syftet 
med en lokal arbetsplan. Den menar de ska innehålla skolans gemensamma analyser och 
diskussioner av nuvarande verksamhet som sedan den fortsatta verksamheten ska baseras 
på. Den bör hävdar de vara under ständig förändring med fortlöpande utveckling och 
utvärdering.94  
 
Av de fem lärarna är det en som har en arbetssituation där inte samarbete med kollegor 
förekommer i någon större utsträckning, vare sig det gäller planeringen genomförande eller 
utvärderingen. Clara berättar att hon saknar ett forum för gruppreflektioner och 
utvärderingar, och nämner samtidigt hur viktigt hon tycker det sociala mötet är för egen 
och andras utveckling. Kollegor behöver varandras tid och förtroende skriver Nihlfors men 
belyser i sammanhanget detta med att ska det leda framåt behöver vi veta vad vi vill, vi 
måste våga pröva, ompröva och tänka nytt.95 Clara funderar beträffande sina privata 
reflektioner om man som enskild individ är kompetent att se sina egna brister. Detta 
diskuterar Säljö när han resonerar om det språkliga växelspelet med andra individer. Han 
pekar på att det är en av de viktigaste beståndsdelarna i vår kunskapsbildning. Det är  
i kommunikationen menar han som vi kan forma och omforma vårt eget tänkande.96  
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Gemensamt för lärarna är att den egna reflektionen och utvärderingen sker dagligen i flera 
olika situationer och miljöer. De ser det som en personlig utveckling vilket leder dem 
framåt med avseende på den egna undervisningen. Samtliga lärare förutom Clara har även 
kollegorna som värdefulla och tillgängliga utvärderingspartners. Vilket gör att 
utvecklingen både hos dem själva och för skolan hela tiden löper på. Dessa kontinuerliga 
situationer ser de som ett betydelsefullt forum för den egna och skolans progression  
i verksamheten. Den mest påtagliga skillnaden mellan lärarna gällande utvärdering kan 
således skönjas hos Clara vars avsaknad av kollegiala samtal gör att hon blir hänvisad att 
göra sin egen utvärdering.  
 
6.5 Sammanfattande analys. 
 
Målen med ämnesintegrering och tematiskt arbete hos lärarna är att eleverna ska kunna 
orientera sig och ha förståelse för olika företeelser och fenomen som förekommer i vårt 
samhälle. Flera av lärarna beskriver hur de med kollegor aktivt diskuterar mål och 
undervisningsinnehåll då de hela tiden måste förhålla sig till läroplan och kursmål. Detta 
visar resultatet då det sker fortlöpande på skolorna eftersom arbetsområden skiftar och nya 
mål måste formas. Sammanhang och helheter är ett genomgående begrepp, vilket tyder på 
att de ser elevernas lärande ur ett perspektiv där del- och detaljkunskaper inte leder till 
någon individs utveckling. 
 
Fyra av lärarna grovplanerar gemensamt med kollegor vilket område som ska bearbetas, 
arbetslaget eller teamet vad innehållet ska vara och för att i tredje skedet lägga upp 
undervisningssekvenserna själva. Tre av lärarna har vid andra och tredje planeringstillfället 
utgångspunkten i elevens erfarenhetsvärld och intressen. Medan en utgår från de lokala 
kursplanerna och en individuellt strukturerar upp sina lektioner efter ett kollegialt bestämt 
innehåll. Den centrala punkten vid planeringar är kursmålen, tre av lärarna för in ämnen  
i sitt tema utefter målen, medan de två andra utgår från målen och tar upp moment som är 
ändamålsenliga. Vilket lärande lärarna vill att eleverna ska tillägna sig skiljer sig på så sätt 
att i de yngre åldrarna prioriteras elevens sociala struktur och intressen och i de högre 
åldrarna läggs större vikt på elevens eget ansvar för sitt lärande.  
 
Undersökningen visar att lärarna varierar arbetsformer, modeller och metoder för att 
eleverna ska få omväxling och flera olika möjligheter att lära. När det gäller ämnen som 
integreras utgår två av dem från en fast form med fasta ämnen, medan de andra tre skiftar 
ämnen beroende på arbetsområdets innehåll. Hur undervisningen ter sig i förhållande till 
scheman och timplaner skiftar, en lärare känner sig bunden till den tid som är disponibel, 
medan de andra inte ser några hinder gällande tid. Antingen för att de styr över sin egen tid 
eller för att hela skolans personal är involverad i undervisningen och temaarbetet. 
 
Resultatet visade att den egna utvärderingen är betydelsefull och sker fortlöpande både 
inom dem själva och för flertalet av dem även tillsammans med kollegor. De ser det som 
en personlig utveckling vilket leder dem framåt med avseende på den egna undervisningen. 
Den största skillnaden mellan lärarna gällande utvärdering är att en av dem utför den mesta 
av utvärderingen själv då det på skolan inte finns några direkta forum för samarbete. 
Samtliga påpekar dock hur viktig den kollegiala utvärderingen är, då det är genom 
kommunikation och i samspel med andra som deras egna tankar verbalt uttrycks och 
utveckling sker. 
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7. DISKUSSION 
 
I det här kapitlet ska jag redogöra för mina egna tankar och reflektioner utifrån 
undersökningens genomförande och resultat. Jag kommer att rikta in mig på de områden 
som jag funnit mest intressanta. Jag inleder med en reflektion om min metod och avslutar 
kapitlet med ett förslag till fortsatt forskning 
 
Syftet med att använda kvalitativa intervjuer var att det skulle ge mig ett flertal perspektiv 
på lärares tänkande angående ämnesintegrering och dess verksamhet. Då jag intervjuat 
enskilda lärare är det enbart deras sätt att tänka jag fått ta del av. Men resultatets giltighet 
anser jag ändå vara hög då intervjuerna genomfördes med fem representanter från fem 
skolor oberoende av varandra. Det jag tror skulle kunna utveckla en undersökning av det 
här slaget vore att använda fokusgrupper vid intervjuerna. Detta för att se om lärarna skulle 
utveckla sina svar på ett annorlunda sätt. För som jag läser av mitt resultat har lärarna till 
viss del givit mig en verksamhetsberättelse och ibland haft svårt att uttrycka sina 
personliga tankar. Vid flera tillfällen pratade lärarna i vi form även om jag formulerat 
frågorna i du form. Att denna situation skulle kunna uppstå var jag under intervjuerna 
medveten om och som Säljö beskriver det, inte låtsas som att informanterna avslöjar mer 
än vad de gör av sina innersta tankar.97  
 
Lärarna i undersökningen tänker och diskuterar mycket om undervisningens innehåll och 
vad de vill att eleverna ska lära. Då jag ser skolan som förhållandevis traditionellt 
organiserad uppfattar jag det som att viljan och förmågan till utveckling finns på skolorna. 
Att ämnen och scheman börjar lösas upp och till viss del försvinner är bra och jag ser det 
som en nödvändig förändring för att vi ska kunna ge eleverna en bra förberedelse inför 
framtiden. Detta framhåller Nilsson och menar att ämnesintegrerande arbetssätt bygger på 
en särskild pedagogisk grundsyn där det centrala är att skapa sammanhang och helheter.98  
 
Det som blev uppenbart var att lärarna som arbetade med de yngre åldrarna hade en vidare 
syn på hur ämnen kunde sättas samman medan de som arbetade med äldre elever var mera 
styrda till vissa ämnen. Det jag vill framhålla är att två av lärarna inte hade tanken att 
integrera flera ämnen i sina arbetsområden. Vilket jag anser skulle kunna genomföras då de 
hade en bra utarbetad struktur att bygga vidare på. Orsaken till detta kan ligga i traditionen 
och att arbetssättet ännu inte fått ordentligt fotfäste i högre åldrar, eller att lärarna inte ser 
möjligheterna att genomföra det. Medan arbetet med de yngre åldrarna har närmare 
koppling till förskolan där helhetstänkandet för barn enligt egen erfarenhet alltid varit 
starkt framträdande. Jag är själv förespråkare för ett arbete över ämnesgränserna och detta 
hävdar jag skulle behöva etableras mera även i de högre åldrarna.  
 
Mina tankar och argument för en framtida skola utan ämnesindelning är att med 
utgångspunkt från elevers erfarenheter och en holistisk syn på lärande, erbjuda eleverna en 
annorlunda skoldag. Marton hävdar att traditionell undervisning sällan åstadkommer mer 
än en begränsad förändring i tänkandet hos eleverna.99 Skoldagen borde således för att 

                                                           
97 Säljö, s.115,118 
98 Nilsson, s.5 
99 Uljens (1997), Marton, s.99 
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utveckla elevers tänkande kretsa runt arbetsområden där problem och fenomen kan 
diskuteras, ifrågasättas och ventileras.  
 
Måldokumenten som skolarbetet idag representeras av påverkar lärarnas sätt att planera 
och genomföra undervisningen. Detta anser jag visar att skolan fortfarande har en stark 
styrning uppifrån och i slutänden inte är självbestämmande. Carlgren & Marton resonerar 
om att tar lärarna målen och uppdraget för givet, eller överväger de att skapa nya 
alternativ?100 När man arbetar ämnesintegrerat anser jag att man hela tiden måste söka 
alternativ och omforma målen efter teman och arbetsområden som ska genomföras, vilket 
jag även tycker att flera av lärarna gjorde.  
 
Lärarna hade som jag ser det rationella tankar gällande elevers utveckling, med prioritering 
av samarbete och social kompetens i de yngre åldrarna och med ett ökat ansvar för det 
egna lärandet i de högre åldrarna. Men de brister jag ser i detta är att de äldre eleverna går 
miste om utvecklingen av sin samarbetsförmåga något man då strävat efter tidigare under 
skoltiden. Är då syftet att först lära eleverna något vi anser är bra för att sedan ta det ifrån 
dem? Vi kommer ju menar jag att leva våra liv i kontakt med andra i samhället där 
samarbete blir en stor del av vår vardag. Den sociala kompetensen är inte något vi har 
bestående utan den måste vi alla arbeta med och utveckla under vår livstid.  
 
Det jag reagerat starkast på i undersökningen är att det fortfarande finns skolor som inte 
etablerat arbetslag och inte samarbetar lärare emellan. I grunden stämmer det inte överens 
med läroplanen som i sina riktlinjer för läraren skriver om samarbete med kollegor för att 
nå målen. Dessutom bevisar det tycker jag att det då finns stora brister i ledningen och 
organisationen då det ligger på rektors ansvar att sträva efter samverkan.101 Att skolor är 
olika och så alltid kommer att vara menar Carlgren & Marton har att göra med lärarnas och 
organisationens vilja till förändring och utvecklingsförmåga.102 
 
Utvärdering av egen undervisning hörde till vardagen hos lärarna, vilket litteraturen 
föreskriver som nödvändigt för sin egen utveckling och utveckling av arbetet.103 Men det 
som förvånat mig mest är dock att dokumentation inte förekommer i någon större 
utsträckning, då jag av egen erfarenhet vet att det inte går att komma ihåg allt. Visserligen 
kanske de mentala bilderna finns kvar men inte ens alla de kan rymmas i vårt minne då de 
efter en tid bleknar och försvinner. Jag kan se det ur olika perspektiv, antingen att man gör 
om de som fungerat bra eller sina misstag igen, eller att man hela tiden prövar nytt och inte 
faller in i rutiner och gamla arbetssätt. Där tror jag misstagen ändå är lättare att komma 
ihåg men utfallet på det fungerande lätt faller i glömska.  
 
Mina funderingar rör sig också runt kommunikation med kollegor, vilket för flertalet av 
lärarna var en av de viktigaste utvärderingssituationerna. För att uppnå det menar 
Alexandersson och Nihlfors att förtroendet mellan kollegor måste finnas.104 Men som det 
visade sig förekom inte detta hos en av lärarna. Jag ifrågasätter om det är möjligt att enskilt 
utveckla sin egen undervisning eller om den stagnerar i brist på tankeutbyte? Jag är i det 
                                                           
100 Carlgren & Marton, s.74 
101 Lpo-94 
102 Carlgren & Marton, s.85 
103 Uljens (1998), s.76, Rönnerman, s.107, Alexandersson, s.30, Nihlfors, s.20,93 
104 Alexandersson, s.30, Nihlfors, .s20,93 
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här fallet samstämmig med Säljö som beskriver det ur ett sociokulturellt perspektiv, han 
hävdar att det är i kommunikation med andra som lärande sker.105 Lärarna poängterade hur 
viktigt arbetslaget var som utvärderingskälla. Även detta bevisar att lärararbetet idag inte 
är ett ensamarbete utan att vi tillsammans med kollegor måste se elevernas och våra egna 
utvecklingsmöjligheter. Det visar återigen på betydelsen av kommunikation som 
grundläggande källa för den egna och andras utveckling. För genom att samtala om den 
egna praktiken kan erfarenheter utbytas och gamla tillföras av nya. Men hävdar Nihlfors 
förutsättningen är att vi är modiga, vågar pröva och ompröva på nytt.106 
 
Det lärarna dock inte har någon vetskap om eller inblick i är om eleverna får ett bättre lärande 
då detta oftast visar sig senare i livet. En intressant jämförelse som skulle kunna göras är om 
elever som genomgått en ämnesintegrerande undervisning i slutänden får bättre betyg och är 
bättre rustade för framtiden. Det har vad jag vet inte forskats inom detta område men det vore 
spännande att ta sig an en uppgift med ett sådant angreppsätt i framtiden. 

                                                           
105 Säljö, s.62,88f 
106 Nihlfors, s.20,93 
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