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Sammanfattning 
Syftet med vårt examensarbete är att belysa hur lärare i grundskolans senare år upplever det 

ämnesintegrerade arbetet i en målstyrd skola. Dagens skola är målstyrd och uppdelad i mål för 

olika ämnen. Då ämnesintegrering bygger på utsuddade ämnesgränser är det därför intressant 

att  undersöka  hur  lärare  upplever  ämnesintegrering  i  den  målstyrda  skolan.  Detta  har 

undersökts genom följande forskningsfrågor: Vilka betydelser har de övergripande målen i 

Lpo 94 för lärare som arbetar ämnesintegrerat? Vilka betydelser har kursplanemålen i Lpo 94 

för lärare som arbetar ämnesintegrerat? För att besvara forskningsfrågorna har vi använt oss 

av den kvalitativa intervjun där vi har intervjuat fyra lärare på två olika skolor. Resultaten från 

intervjuerna analyserades utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och resultatet presenteras i 

ett  antal  kategorier.  Ett  övergripande resultat  är  att  de mål  som betygsätts  är  de mål  som 

lärarna  som arbetar  ämnesintegrerat  prioriterar.  Resultaten  visar  att  lärarna  menar  att  de 

övergripande målen är en förutsättning för det ämnesintegrerade arbetet men att de också kan 

ses som svåra att arbeta med då de inte betygsätts. Lärare ser kursplanemålen som styrande 

eftersom det är de som betygsätts vilket också leder till att kursplanernas uppnåendemål blir 

de som fokuseras medan strävansmålen får stå tillbaka.  Lärarna ser även kursplanemålens 

uppdelning i ämnen som en motsättning till ämnesintegrering.
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1 Inledning 
Den västerländska skolan har organiserats i ämnen ända sedan antiken. Sedan 1700-talet har 

det  funnits  tankar  om  att  utveckla  en  annan  struktur  för  skolans  ämnesorganisation 

(Arfwedson 1998). Vid början av 1900-talet utvecklades tanken om en ämneslös undervisning 

i skolan, där kunskap inte delas upp i ämnen. Detta eftersom skolans vetenskapscentrerade 

ämnen uppfattades som kopior av de vetenskapliga disciplinerna (Svingby 1986). Detta har 

följts av nutida tankar om att undervisning som sker inom ämnesgränserna kan leda till att 

kunskapernas potential förminskas eftersom de isoleras inom ämnenas gränser. Ett argument 

som används för en ämneslös undervisning är att  problem med verklig betydelse inte kan 

lösas inom enbart en disciplin och att det därför är viktigt att se utanför ämnesgränserna. Att 

låta elever lösa problem som baseras på upplevelsen av verkligheten, där gränserna mellan 

ämnen och olika  kunskaper  är  upplösta,  anses  dessutom kunna bidra till  att  eleverna  blir 

engagerade att skaffa sig kunskap. Detta eftersom eleverna då upplever att det finns större 

syften för att lära sig än att bara samla på sig fakta, principer och färdigheter inom de olika 

ämnena (Bean 1997). Ett annat viktigt argument som talar för ämneslös undervisning är att 

eleverna anses få goda förutsättningar att skapa sammanhang och helheter för sina kunskaper 

(Svingby 1986).  Det  har  dock visat  sig  vara  svårt  att  helt  frångå  ämnesuppdelningar  för 

innehåll och därför har endast vissa skolor inriktat sig på en integrering (Arfwedson 1998). 

Förespråkarna för ämneslös undervisning visar alltså på en rad fördelar. Då skolans mål är 

uppdelad i ämnen ser vi det därför som intressant att undersöka hur lärare som arbetar i en 

skola  där  ämnena  är  uppdelade  i  mål  för  respektive  ämne upplever  det  ämnesintegrerade 

arbetet. Då vi har sökt information om integrering av ämnen har det visat sig finnas en mängd 

benämningar  på  detta  som  exempelvis  temaarbete,  ämnesövergripande  arbete, 

ämnesintegrering och ämnesintegrerat arbete. I fortsättningen kommer vi använda oss av de 

två sistnämnda begreppen, ämnesintegrering eller ämnesintegrerat arbete. 

Trots att dagens läroplan, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  

fritidshemmet (Lpo 94) är uppdelad i mål för respektive ämne talar en rad beskrivningar även 

för en ämnesintegrerad undervisning. Som skolans uppdrag uttalas att ”En viktig uppgift för 

skolan är  att  ge överblick  och sammanhang” (Lpo 94 s.7)  vilket  används som ett  viktigt 

argument för ämnesintegrerad undervisning av dess förespråkare som vi visat ovan. I Lpo 94 

står det även att det i all undervisning är angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv 

vilket  talar  ytterligare  för  ämnesintegrerad  undervisning.  Rektorn  tillskrivs  dessutom  ett 
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särskilt ansvar för ”att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet” (Lpo 94 s.19). Som riktlinjer 

för lärares arbete uttalas det att lärare ”skall organisera och genomföra arbetet så att eleven 

upplever att kunskap är meningsfull” (Lpo 94 s.14-15) och ”så att eleven får möjligheter till 

ämnesfördjupning, överblick och sammanhang” (Lpo 94 s.14-15). Båda dessa riktlinjer kan 

tänkas uppnås genom ämnesintegrerat arbete. Det finns dock tydligare beskrivningar kring 

lärares  arbete  som  talar  för  en  ämnesintegrerad  undervisning.  Det  uttrycks  nämligen  att 

”lärarna skall samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” (Lpo 94 s.14) 

och  att  de  skall  ”organisera  och  genomföra  arbetet  så  att  eleven  får  möjlighet  att  arbeta 

ämnesövergripande” (Lpo 94 s.14-15).

Under vår utbildning inom lärarprogrammet, med inriktning mot grundskolans senare år och 

gymnasiet, har ämnesintegrerat arbete varit ett nästintill oberört område. Efter att ha sökt efter 

forskning inom området har vi dessutom funnit att ämnesintegrering också är ett tämligen 

obeforskat område. Vi hoppas därmed att detta examensarbete kan utgöra ett tillskott till detta 

och bidra till  att vi, såväl som andra lärarstuderande och lärare, får en inblick i hur lärare 

upplever det ämnesintegrerade arbetet. Vi har valt att relatera vår studie om ämnesintegrering 

till den målstyrda skolan. Då det fortfarande är Lpo 94 som är den rådande läroplanen så är 

det i relation till den som vi vill göra en undersökning kring ämnesintegrerat arbete. Dagens 

lärare har Lpo 94 att  förhålla  sig till  med en uppdelning i en allmän del och en del med 

kursplaner för de olika ämnen som båda består av strävansmål och uppnåendemål.

2 Syfte och Forskningsfrågor 

Syftet  med  denna  studie  är  att  belysa  hur  lärare  i  grundskolans  senare  år  upplever  det 

ämnesintegrerade arbetet i en målstyrd skola. För att bemöta detta syfte kommer vi inrikta oss 

på vad läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) har för betydelse för lärare som arbetar ämnesintegrerat. Detta kommer undersökas utifrån 

följande forskningsfrågor:

• Vilka  betydelser  har  de  övergripande  målen  i  Lpo  94  för  lärare  som  arbetar 

ämnesintegrerat?

• Vilka betydelser har kursplanemålen i Lpo 94 för lärare som arbetar ämnesintegrerat?
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3 Forskningsförankring
För  att  sätta  in  vårt  forskningsproblem  i  ett  vetenskapligt  sammanhang  kommer  vi  i 

forskningsförankringen först redogöra för vad målstyrning innebär samt hur det var tänkt att 

lärare skall arbeta med de nationella målen.  Vi kommer sedan visa på uppdelningen i två 

typer av mål i Lpo 94 och därefter visa på forskning om hur lärare tidigare uppfattat arbetet 

med  målen  i Lpo  94.  Detta  kommer  vi  göra  genom  en  uppdelning  i  kursplanemål  och 

övergripande mål. Därefter kommer vi behandla forskning som visar på olika sätt att arbeta 

ämnesintegrerat. Vi kommer slutligen koppla detta till hur lärare i tidigare forskning arbetat 

ämnesintegrerat  samt  hur  lärare  i  Skolverkets  (1999)  studie  har  arbetat med målen  i 

ämnesintegrerat arbete. Detta för att kunna relatera denna studie till tidigare forskning inom 

ämnesintegrering. 

3.1 Målstyrningens innebörder i skolan 
En målstyrd skola innebär att mål författas på statlig nivå men lämnas öppna för att lärarna på 

lokal  nivå  fritt  skall  kunna  välja  medel  och  metod  för  att  nå  målen  (Wahlström  2002). 

Målstyrningen innebär även att lärarna skall göra egna tolkningar av de nationella målen till 

lokala arbetsplaner (Skolverket 2008, Skolverket 1999 & Wahlström 2002). Hur detta skall 

göras finns det däremot inga formella anvisningar för (Wahlström 2002). Det brukar även 

kallas  deltagande  målstyrning  eftersom lärarna  själva  får  välja  innehåll  och  arbetsformer 

utifrån skolans förutsättningar för att nå målen (Wahlström 2002 & Skolverket 1999). Detta 

betyder  alltså  att  lärare  fritt  kan  välja  om  de  vill  undervisa  eleverna  ämne  för  ämne, 

ämnesintegrerat eller i någon annan undervisningsform. Vilket innehåll och arbetsform som 

väljs borde i sin tur kunna påverka hur arbetet med Lpo 94 uppfattas av lärarna. Lärare som 

valt att arbeta ämnesintegrerat med ett visst innehåll uppfattar därmed troligtvis arbetet med 

målen i Lpo 94 på ett visst sätt och det blir därför intressant att undersöka. 

Ur tidigare forskning framkommer det att det lokala arbetet med målen skall ske av lärare 

tillsammans. Ninni Wahlström (2002) menar att det lokala arbetet med målen förutsätter en 

kontinuerlig dialog mellan olika grupper i skolans verksamhet. Även Skolverket (2008) visar 

att detta skall ske av lärare tillsammans, antingen mellan lärare i olika ämnen eller mellan 

lärare i samma ämnen. Elevernas delaktighet i framarbetandet av de lokala målen är också en 
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viktig del i den deltagande målstyrningen (Wahlström 2002 & Skolverket 2008). Den lokala 

tolkningen skall därmed bidra till att lärare och elever gör målen till sina egna (Skolverket 

2008). Efter det att den lokala arbetsplanen utarbetats skall även delmål och metoder ständigt 

diskuteras, revideras och anpassas för att på bästa sätt leda fram till målen (Wahlström 2002). 

Detta innebär alltså att arbetet med den lokala tolkningen av de nationella målen ger lärarna 

en viss frihet att kunna använda målen i förhållande till  den undervisningsform de valt att 

arbeta utifrån. I detta fall utifrån ämnesintegrering. 

3.1.1 Målen i läroplanen 

De nationella målen som den målstyrda skolan har att arbeta mot i Lpo 94 är de övergripande 

målen  och kursplanemålen.  Enligt  Skolverkets  rapport  (1999) kan det  ur de övergripande 

nationella målen bland annat utläsas att skolans uppgifter är att: förankra samhällets värden 

hos  eleverna,  främja  elevernas  lärande  och låta  dem utöva  inflytande  på undervisningens 

innehåll.  Kursplanemålen  förklaras  av  Skolverket  (1999)  som  en  del  av  Lpo  94  där  de 

nationella målen för varje ämne finns. Både de övergripande målen och kursplanemålen är 

uppdelade i mål att sträva mot samt mål att uppnå. Strävansmålen ska stå för möjligheterna 

och det är utifrån dem som undervisningen skall planeras.  Uppnåendemålen skall  ange de 

kunskaper  som  alla  elever  minst  skall  garanteras  i  grundskolan  (Wahlström  2002  & 

Skolverket 1999). 

Då vår studie handlar om lärares upplevelser av att arbeta ämnesintegrerat i en målstyrd skola 

kommer vi härnäst att visa på hur lärare i tidigare forskning upplevt arbetet med målen i Lpo 

94.  Vi  kommer  visa  på  detta  genom  en  uppdelning  i  hur  lärare  upplever  arbetet  med 

kursplanemålen och hur de upplever  arbetet  med de övergripande målen.  I denna uppsats 

kommer  vi  dock endast  fokusera på  uppdelningen i  strävansmål  och uppnåendemål  inom 

kursplanerna.  Detta  eftersom  vi  inriktar  oss  på  skolans  senare  år  där  uppnåendemålen  i 

kursplanerna är de mål som eleven minst skall nå för att bli godkända.

3.1.2 Kursplanernas strävansmål och uppnåendemål

Vid framarbetandet av Lpo 94 byggdes det in en motsättning i Lpo 94. Detta med anledning 

av att det fanns en spänning mellan bildningsbegreppet och det målrationella tänkandet. I och 
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med  att  bildningsbegreppet  inte  ansågs  förenligt  med  kraven  på  tydliga  och  konkreta 

kunskapsmål  löstes  denna  spänning  med  att  man  både  tillämpade  strävansmål  och 

uppnåendemål  (Wahlström  2002).  Strävansmålen  skulle  stå  för  möjligheterna  och  det  är 

utifrån  dem  som  undervisningen  skall  planeras  medan  uppnåendemålen  skulle  ange  de 

kunskaper  som  alla  elever  minst  skall  garanteras  i  grundskolan  (Wahlström  2002  & 

Skolverket  1999).  Spänningen som fanns  i  framarbetandet  till  Lpo 94 ledde  alltså  till  en 

spänning mellan strävansmål och uppnåendemål, vilken i sin tur har kommit att påverka de 

lokala skolornas arbete med dessa mål. Det har resulterat i att uppnåendemålen har kommit i 

första hand och dominerat skolans arbete med de lokala kursplanerna. Idén om att elever skall 

sträva mot samma mål har därmed fått stå tillbaka för idén om att alla skall nå samma mål 

(Wahlström 2002). Denna spänning mellan strävansmål och uppnåendemål anser vi alltså kan 

ha betydelse för hur lärare upplever arbetet med Lpo 94. Vilken betydelse dessa mål får i 

ämnesintegrerade arbetsformer blir därför intressant att undersöka. 

Som vi nämnde ovan arbetar lärare oftare med uppnåendemålen än med strävansmålen. Ingrid 

Westlund (2003) visar på lärare som arbetat  timplanelöst  eftersom de inte såg tid som en 

garanti för att eleverna lär sig. Detta innebär att tiden som ges till ett ämne eller arbetsområde 

planeras utifrån elevernas behov och därmed är ämnena inte fast bundna till strikta tidsplaner. 

Lärarna  upplevde  därför  ett  behov  av  att  tydligt  kunna  visa  vilka  kursplanemål  eleverna 

uppnått  och fokus hamnade därmed på uppnåendemålen.  Även Elmeroth et.  al  (2005) har 

funnit att lärare som arbetar timplanelöst i störst utsträckning utgår från att eleverna skall nå 

uppnåendemålen.  De  fann  också  att  lärarna  ofta  saknar  kunskap  om  innebörden  om 

uppnåendemål och strävansmål. Utifrån detta resonemang blir det intressant att undersöka om 

lärare som arbetar ämnesintegrerat  kan känna liknande behov av att  tydligt  visa vilka mål 

eleverna har uppnått och därför till största del utgår från uppnåendemålen. 

3.1.3 Lärares upplevelser av kursplanemålen

Hur lärare, oavsett arbetsform, upplever arbetet med målen ser vi som intressant i relation till 

hur lärare i ämnesintegrering upplever målen. I en tidigare studie framgick det att det inte 

fanns något större missnöje med kursplanerna bland lärare som arbetar ämnesvis. De flesta 

lärarna såg dock problem med det relativt stora tolkningsutrymmet, men många uppskattade 

ändå  detta  eftersom  de  då  kunde  utforma  undervisningen  på  sitt  sätt.  Vissa  lärare  var 
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missnöjda med att behöva omformulera de nationella kursplanerna till lokala. De menade att 

det tar för lång tid och att det vore bättre om experter gjorde detta. Andra lärare ansåg att det 

är  positivt  på  grund  av  de  diskussioner  som  äger  rum  kring  arbetet  med  de  lokala 

kursplanerna. Dessa diskussioner ansåg lärarna ge goda tillfällen att utveckla en pedagogisk 

samsyn  (Skolverket  2008).  En  annan  studie  fann  dock  att  det  sällan  förekommer  några 

didaktiska diskussioner då målen tolkas (Elmeroth,  Eek-Karlsson, Olsson & Valves 2005). 

Även  om  forskning  visar  att  det  sällan  sker  diskussioner  kring  målarbetet  så  ger  alltså 

tolkningsutrymmet av kursplanemålen lärare möjlighet att genom samarbete komma fram till 

vilka arbetsformer och vilket undervisningsinnehåll som ska användas för att nå målen. Detta 

skulle i sin tur kunna bidra till att lärare finner vägar för ett ämnesintegrerat arbetssätt och att 

det skapas diskussioner om arbetet med kursplanemålen i det ämnesintegrerade arbetet. Hur 

detta arbete upplevs av lärarna ser vi som intressant att studera. Lärare som har inriktat sig på 

ämnesintegrerade arbetsformer behöver däremot inte uppfatta arbetet med kursplanemålen på 

samma sätt vilket också gör det intressant att se hur lärares arbete med kursplanemålen kan 

skilja sig åt.

Forskning visar på att lärares tolkning av de nationella kursplanemålen till lokala kan ske på 

olika vis. Ibland använder lärarna de nationella kursplanemålen utan någon tolkning av dem, i 

vissa fall konkretiseras de, andra gånger skrivs de om med enklare ord och ibland har man satt 

upp mål där det är svårt att se hur de lokala kursplanemålen är relaterade till de nationella 

(Skolverket  2008).  Vissa  lärare  omvandlar  kursplanemålen  till  betygskriterier,  andra 

preciserar  dem i form av uppgifter  och ibland blir  lärobokens innehåll  styrande,  eftersom 

lärarna förlitar sig på läromedelsförfattarnas tolkning av målen (Elmeroth et. al 2005). Utifrån 

dessa  resultat  ser  vi  alltså  att  lärare  arbetar  med  kursplanemålen  på  olika  vis.  Detta  kan 

innebära att lärare som arbetar ämnesintegrerat använder sig av de nationella målen på olika 

sätt. Forskningen visar att det för lärare som arbetar ämnesvis även skiljer sig när de använder 

de nationella kursplanerna och i vilken utsträckning detta sker. Överlag följer dock lärare de 

nationella kursplanerna. Det är vanligast att lärarna tar fram kursplanerna till utarbetandet av 

de  lokala  arbetsplanerna  och  vid betygsättning.  Vissa lärare  tar  fram och tittar  på  dem i 

förhållande till sin terminsplanering, andra kollar av dem några gånger per termin och vissa 

har inte läst dem sedan Lpo 94:as tillträde. Lärare arbetar även med kursplanerna i olika grad, 

en del läser dem grundligt men det är vanligare att lärare följer dem ungefärligt (Skolverket 

2008).  Det  visas  i  tidigare  forskning  att  lärare  kan  anpassa  kursplanemålen  till  ett 
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arbetsområde eller ta dem direkt från den nationella kursplanen för ämnet (Skolverket 2008). 

Detta ger alltså lärare möjlighet att vid specifika arbetsområden arbeta med målen. Hur lärare 

arbetar med kursplanemålen i ämnesintegrerade arbetsformer ser vi som intressant då det kan 

påverka deras uppfattningar av deras arbete med målen. 

I Lpo 94 är det som vi tidigare nämnt, tänkt att eleverna ska vara delaktiga i arbetet med 

målen. Tidigare forskning visar på att eleverna aldrig var delaktiga i omarbetningen från de 

nationella  kursplanerna  till  de  lokala.  Elevmedverkan  skedde  endast  vid  planeringen  av 

klassens  arbete  eller  det  egna  arbetet.  Detta  skedde  dock  i  relativt  liten  utsträckning. 

Anledningen  till  bristande  elevinflytande  ansåg  lärarna  bero  på  deras  bristande  tid,  vilja, 

effektivitet och utrymme (Skolverket 2008). Enligt Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, 

Ragnar Olsson och Lars-Olof Valves (2005) diskuterar de flesta lärare målen med eleverna 

vid  terminsstart  medan  Skolverket  (2008)  visar  på att  detta  även kan ske  i  början  av ett 

arbetsområde. 

3.1.4 Lärares upplevelser av de övergripande målen

En tidigare studie visar att lärare, som arbetar timplanelöst, fokuserar de övergripande målen 

och kursplanemålen vid olika tidpunkter. Studien visar att utarbetandet av den timplanelösa 

arbetsformen till en början tar sin utgångspunkt ur de övergripande målen i Lpo 94. Lärarna 

problematiserar då Lpo 94 för att öka sina kunskaper om de övergripande målen. Denna del 

av processen brukar dock inte ges tillräckligt med tid då arbetet tidigt brukar inriktas på att ta 

fram mer  konkreta  delmål.  Det är  då vanligt  att  arbetet  utgår  från kursplanemålen,  vilket 

resulterar i att de övergripande målen får stå tillbaka och glöms bort (Westlund 2003). Utifrån 

detta resultat blir det därför intressant att se hur arbetet med de övergripande målen upplevs 

av lärare som arbetar ämnesintegrerat. 

Ett övergripande mål i Lpo 94 är att skolan skall sträva efter att varje elev har kunskap om 

demokratins  principer  och utvecklar  sin förmåga att  arbeta  i  demokratiska former.  Skolor 

verkar  dock  sakna  redskap  att  uppmärksamma  etiska  och  moraliska  frågeställningar  i 

undervisningen. Eleverna tycks ändå utveckla demokratiska värderingar vilket kan bero på att 

lärande i sig gynnar demokratisk mognad. Ytterligare ett övergripande mål i Lpo 94 är just att 

eleverna skall kunna se sammanhang i naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Dock 
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har  Skolverket  (1998)  i  en  tidigare  studie  funnit  att  enskilda  elever  har  svårt  att  se 

sammanhang  mellan  dessa  ämnen.  Studien  hävdar  att  skolorna  behöver  bli  bättre  på  att 

utveckla elevers förmåga att koppla samman kunskaper från olika ämnen och kurser till en 

helhet.  Det  föreslås att  detta  kan uppnås utifrån större frågeställningar  i  ämnesintegrerade 

arbetsformer  (Skolverket  1998).  Dessa  resultat  tyder  alltså  på  att  ämnesintegrerade 

arbetsformer underlättar arbetet med Lpo 94:as övergripande mål. Det blir därmed intressant 

att undersöka hur lärare som arbetar ämnesintegrerat uppfattar arbetet med de övergripande 

målen.

3.2 Olika grader av ämnesintegrering
För att få en förståelse för hur lärare upplever att arbeta ämnesintegrerat i en målstyrd skola 

behöver vi ge en bakgrund för olika sätt att arbeta ämnesintegrerat. Gunilla Svingby (1986) 

redogör för ämnesintegrering i olika grader vad gäller djup, bredd och varaktighet. 

När det gäller djupet av ämnesintegrering redogör Svingby (1986) för en modell som visar på 

fem olika variationer. Den första varianten,  periodläsning,  är den minst integrerande, vilken 

dock inte behöver innebära någon integrering mellan ämnen. Inom periodläsning används alla 

timmar inom ett ämne till  ett område under en period, för att under nästkommande period 

behandla ett nytt område. En utveckling av periodläsning är successionsmodellen.  Där utgår 

arbetet  från ett tema som behandlas i flera ämnen efter varandra.  Den tredje varianten är 

parallelläsning där man behandlar ett tema samtidigt i olika ämnen. I de två sista varianterna 

underordnas  ämnena  ett  tema.  Gränserna  mellan  ämnena  blir  därmed  alltmer  utsuddade. 

Regiämne kallas varianten där ett ämne fungerar som en kärna i temat vilket i sin tur påverkar 

det innehåll som de andra ämnena ska behandla. I den femte varianten,  temaundervisning, 

försvinner de traditionella ämnesgränserna och innehållet anpassas istället till det nya temat. 

Basil Bernstein (1975) talar även han om djupet i ämnesintegreringen men talar om det som 

graden  av  gränsers  varande  mellan  ämnen  och  kallar  det  för  Classification.  Vid  stark 

Classification är innehållet väl isolerat från varandra med starka gränser och där den är svag 

är det begränsad isolering mellan innehållet och gränserna är då svaga eller utsuddade. Dessa 

menar han dock inte endast är ytterligheter utan att det finns varianter. Han menar till exempel 

att integration kan ske inom ett ämne eller över ämnesgränser, mellan lärare i samma ämne 

eller mellan lärare i olika ämnen.
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Svingby  (1986)  redogör  även  för  en  modell  som  visar  på  integreringens  bredd.  Detta 

illustreras i en skala som visar i vilken mån antalet ämnen integreras. Bredden och djupet av 

ämnesintegrering sammanförs till  ytterligare  en modell.  Denna visar på olika förhållanden 

mellan bredden och djupet. Ett exempel kan vara att alla ämnen berörs, men att det endast 

sker  en liten  integrering  dem emellan.  Det  kan också vara det  omvända,  att  få  ämnen är 

inblandade men att dessa är helt integrerade.

Med varaktighet  avser  Svingby (1986)  hur  stor  del  av den totala  undervisningstiden  som 

används  till  integrerade  arbetssätt.  Hon menar  att  det  knappast  är  troligt  att  någon skola 

bedriver ämnesintegrerad undervisning hela tiden.  Exempel som hon ger på varaktighet är 

temaveckor,  då alla ämnesgränser  suddas ut under en viss period, samt då man genomför 

integrerad undervisning under ett läsår. 

Enligt Svingby (1986) kan ämnesintegrering ses som antingen integrerad eller hopföst. När 

undervisningen utgår från ett tema utan att ämnena förs samman menar hon att de endast har 

fösts ihop. Att endast försöka få in så många ämnen som möjligt i temat anser hon resultera i 

en splittring, vilket ger ett sämre djup av integreringen. Hon menar då att eleverna inte får 

något sammanhang eller skapar någon helhetsförståelse. Istället menar författaren att arbetet 

borde utgå från vilket innehåll eleverna själva kan integrera för att få ett sammanhang och 

skapa en helhetssyn. Om arbetet då utgår från en fråga menar hon att man leds till att söka 

svar i olika ämnen. Det blir alltså frågan som avgör vilka ämnen som kan integreras. Som vi 

nämnt tidigare så ser vi att valet av arbetsform borde påverka hur lärare upplever arbetet med 

målen.  Vi  kommer  senare  redogöra  för  de  ämnesintegrerade  arbetssätt  som lärarna  i  vår 

undersökning använder sig av. 

3.2.1 Ämnesintegrering i praktiken

Nedan kommer vi bland annat  använda Svingbys (1986) resonemang om bredd, djup och 

varaktighet  för  att  visa  på  hur  olika  grader  av  integrering  kan  komma  till  uttryck  i  den 

praktiska verkligheten. Vi kommer även koppla forskningen om ämnesintegrering i praktiken 

till tidigare resonemang kring målen i Lpo 94. 
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Lisa  Öhman  Gullberg  (2006)  har  studerat  ett  ämnesintegrerat  arbete  mellan  bild  och 

samhällskunskap i åk 6. Detta har skett genom en parallellintegrering, där alltså ämnena inte 

samordnades  med  något  större  djup  utifrån  Svingbys  (1986)  resonemang.  Även  bredden 

menar vi var begränsad då integreringen endast skedde mellan två ämnen. Arbetslaget brukar 

blanda schemabunden ämnesundervisning med ämnesintegrerade teman och projektarbeten. 

Planeringen  av  detta  ämnesintegrerade  arbete  har  dock gjorts  av  lärarna  i  arbetslaget  vid 

planeringen av läsåret.  Vid denna planering utgick arbetslaget  från ett  helhetstänkande av 

målen där de tillsammans gick igenom vilka kursplanemål som klassen skulle arbeta med. 

Efter att ha analyserat detta ämnesintegrerade arbete fann författaren att arbetssättet bidrog till 

att elevernas upplevelser och erfarenheter hölls samman till  en meningsfull helhet (Öhman 

Gullberg 2006). Även en ämnesintegrering med begränsat djup och bredd kan alltså bidra till 

meningsfulla  sammanhang  för  eleverna.  Denna  studie  visar  dessutom på  hur  arbetslagets 

diskussioner kring kursplanemålen kan användas som utgångspunkt för val av arbetsformer.

På en gymnasieskola genomfördes ett projekt med miljöfrågor som tema. Temat genomfördes 

i ämnena kemi, naturkunskap, samhällskunskap, engelska och tyska. Bredden var med andra 

ord relativt bred i detta ämnesintegrerande arbete. Tanken var att lärarna gemensamt skulle 

diskutera fram innehållet i temat. Någon diskussion kom dock aldrig till stånd utan lärarna 

fick stor frihet att självständigt välja innehåll och metoder för sitt ämne (Elfving Vogel 1993). 

Därför genomfördes inte temat med något större djup i integreringen av ämnena. Författaren 

kom  fram  till  att  projektet  gav  eleverna  möjligheter  till  meningsfulla  sammanhang, 

möjligheten för att se nya aspekter och infallsvinklar, kommunikation på olika språk, insikt i 

miljöfrågor samt att arbeta med internationell förståelse, samverkan och solidaritet, vilket var 

de mål som framtogs i förarbetet till Lpo 94. Överlag framgick det också att både lärarna och 

eleverna  uppfattade  detta  ämnesintegrerade  arbetssätt  som  stimulerande  och  meningsfullt 

(Elfving Vogel 1993). Denna studie visar alltså att en relativt bred ämnesintegrering men som 

saknar djup kan bidra till att eleverna når målen. 

Gunilla Härnsten och Sandra Mardones (1993) har i sin rapport analyserat ett ämnesintegrerat 

arbete,  där  några lärare  på en  skola  ville  prova en  total  integrering  i  ämnena  so,  no och 

svenska  med  en  klass  under  alla  tre  högstadieåren.  Detta  ämnesintegrerade  arbete  ser  vi 

därmed som mycket djupt och relativt brett. Ett övergripande mål med projektet var att lärarna 

skulle utgå från elevernas tidigare erfarenheter. Lärarna gjorde dock endast detta till viss del. 
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De ansåg själva att det var svårt att knyta elevernas tidigare erfarenheter till något som låg 

långt bort från deras verklighet och som dessutom uppfattades som skolkunskap. I början av 

projektet konkretiserade lärarna de mål i Lgr 80 som eleverna skulle uppnå och bestämde 

teman för att nå målen. Lärarna menade att de arbetade för att hitta generella modeller som 

passade såväl eleverna som de mål de skulle sträva mot. Diskussionerna som fördes gjorde att 

lärarna  tvingades  sovra,  välja  material  och  innehåll  på  ett  helt  nytt  sätt.  Det  lärarna  i 

arbetslaget gjorde var att de utförde ett lokalt läroplan- och kursplanearbete samtidigt som de 

utvecklade sin egen undervisning. Lärarna framhäver enbart positiva aspekter med att arbeta 

ämnesintegrerat (Härnsten & Mardones 1993). Vi ser alltså utifrån denna studie att målarbetet 

i ett ämnesintegrerat arbetssätt bidrar till att lärarna samarbetar på ett nytt sätt kring målen och 

innehållet. 

3.2.2 Ämnesintegrering i en målstyrd skola utifrån en rapport av Skolverket

Många skolor som arbetar ämnesintegrerat  arbetar ofta tematiskt  vilket  innebär att  lärarna 

arbetar med stoff som är hämtade från olika kunskapsområden men som hålls samman av en 

röd tråd, ett tema. Temat sträcker sig oftast över ämnesgränserna och kan sträcka sig över hela 

terminer  eller  under  kortare  tidsperioder.  Det  framgår  att  lärarna  trivs  med  det  tematiska 

arbetet  samt  att  de  känner  självständighet  och  lust.  Men  det  finns  också  nackdelar. 

Planeringsarbetet är betungande och ordningsproblemen tenderar att bli större då man arbetar 

tematiskt (Skolverket 1999). Lärarna arbetar alltså med ett stort djup och bredden kan variera. 

Många lärare som arbetar ämnesintegrereat arbetar mycket med elevinflytande och det yttrar 

sig genom att eleverna planerar sin egen verksamhet eller får bestämma hur de skall ta sig an 

ett givet problem. Överlag är elevernas inflytande som störst när det gäller det egna arbetet 

men mindre när det gäller undervisningsform och målen i undervisningen. Ett fåtal  skolor 

låter dock eleverna skriva egna mål och fatta beslut om innehållet som sätts upp av läraren 

(Skolverket 1999). Att det är vanligare att elever får vara delaktiga i planerande av eget arbete 

men mindre när det gäller målarbetet är tendenser som vi även har visat på tidigare för lärare 

som inte arbetar ämnesintegrerat. 

Lärare  på  skolor  som arbetar  ämnesintegrerat  upplever  att  de  får  stöd  i  Lpo  94  åt  dess 

intentioner. De tilltalas till stor del av den övergripande delen i läroplanen men förhåller sig 

inte lika positiva till kursplanerna. Kursplanerna anser de vara för uppspaltade i ämnen och 
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lämnar  ett  för  litet  utrymme  för  eleverna  att  vara  med  och  bestämma  undervisningens 

innehåll. Vissa lärare anser att kursplanerna bryter mot den övergripande delens intentioner 

eftersom den betonar  det  ämnesintegrerade  och elevernas  inflytande  över undervisningens 

innehåll. De menar därmed att den övergripande delens intentioner går före kursplanerna och 

att dessa därför inte behöver följas. Istället använder de sig av temamål eller elevernas egna 

mål.  Lärarna  tvingades  dock i  diskussionerna kring verksamheten  sätta  sig  in  i  varandras 

ämnen (Skolverket 1999). Dessa lärares syn på och arbete med Lpo 94 skiljer sig mot de 

lärare som vi visat på tidigare som inte arbetar ämnesintegrerat. Dessa lärare fokuserar istället 

som vi såg tidigare mer på kursplanemålen och kan mer relatera till dessa. En förklaring till 

detta skulle kunna ligga i att dessa lärare arbetar ämnesvis och därför lätt kan koppla ämnet 

till kursplanemålen medan lärare som arbetar ämnesintegrerat kan få svårigheter att relatera 

till dessa ämnesmål då de vill komma bort från tanken om världen som uppdelad i ämnen. 

Skolverket (1999) visar dock att det kan skilja sig mellan skolor som arbetar ämnesintegrerat, 

vilka nationella mål de arbetar utifrån. De menar att vissa fokuserar på läroplanens normer 

och  värden,  andra  på  kursplanernas  ämnesmål  och  vissa  på  läroplanens  intentioner  om 

elevinflytande. Några tendenser om att lärarna utgick från strävansmålen fann de dock inte.

4 Metod
I  denna  del  kommer  vi  redogöra  för  vilken  datainsamlingsmetod  vi  har  valt  för 

undersökningen, hur vi har gjort vårt urval av intervjupersoner, därefter kommer vi beskriva 

hur  de  arbetslag  där  vi  intervjuat  lärare  arbetar  ämnesintegrerat  samt  sätta  lärarnas 

ämnesintegrerade  arbete  i  relation  till  resonemanget  om bredd,  djup och  varaktighet  som 

framkommit  ur forskningsbakgrunden.  Sedan redogör vi  för  hur intervjuguiden utformats, 

genomförandet  av undersökningen,  databearbetningen och analysen  samt  hur vi  behandlat 

forskningsetiska principer och studiens tillförlitlighet. 

4.1 Val av datainsamlingsmetod
Vid valet av metod utifrån studiens syfte och dess forskningsfrågor satte vi oss in i olika typer 

av forskningsmetoder. Det framkom att datainsamlingsmetoder ofta delas in i kvalitativa och 

kvantitativa  metoder.  Den  kvalitativa  metoden  står  för  kvalitéer  och  handlar  om  att 

karakterisera egenskaper eller framträdande drag. Metoden ger möjlighet till  komplexa och 
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intressanta svar för en specifik miljö (Repstad 2007). Fördelen med kvalitativa metoder är att 

de  är  flexibla  och går  att  anpassa efter  situationen och hur  undersökningen utvecklar  sig 

(Eliasson  2006).  Den  kvantitativa  metoden  används  då  man  vill  göra  beskrivningar  med 

siffror, som till exempel hur vanlig en viss företeelse är. I den kvantitativa metoden har man 

oftast en fast frågeguide för att få jämförbara data (Repstad 2007). 

Den kvalitativa intervjun anser vi som en relevant metod för vår studie då vi vill undersöka 

vilka betydelser målen i Lpo 94 har för lärare som arbetar ämnesintegrerat. För att få svar på 

forskningsfrågorna  behöver  vi  förstå  undersökningspersonernas  upplevelser  och 

förhållningssätt av det som ska undersökas, vilket enligt Steinar Kvale (1997) är syftet med 

den kvalitativa intervjun. Han menar vidare att intervjun klargör och utvecklar personers egna 

perspektiv vilket vi också ämnar göra i vår studie. Observation anser vi inte kan ge en lika 

stor förståelse av vilka betydelser målen i Lpo 94 får för lärare som arbetar ämnesintegrerat i 

denna studie med tanke på de ramar som finns till  förfogande. Då observation som metod 

syftar till att studera människors beteende och samspel med sin omgivning. Om det dock är 

implicita innebörder som ska studeras så kan observation vara ett välgrundat komplement till 

intervjun (Kvale 1997). Detta ämnar vi dock inte att göra och håller oss därför endast till 

intervjuer. 

Fördelen  med  den  kvalitativa  intervjun  är  dess  flexibilitet  som bidrar  till  att  frågor  kan 

anpassas och följas upp. Detta bidrar till möjligheter att på ett nyanserat sätt komma åt den 

intervjuades  verklighetsuppfattningar  och  tankesätt  (Repstad  2007).  Även  Kvale  (1997) 

menar att frågorna kan förändras i intervjusituationen för att ge möjlighet att följa upp den 

intervjuades  beskrivningar.  Frågeguiden  bör  därmed  inte  följas  slaviskt,  den  måste  kunna 

anpassas  och  förändras  under  intervjun  (Repstad  2007).  En  intervju  kan  vara  olika 

strukturerad  och  vara  allt  från  väl  strukturerad  med  en  rad förbestämda  frågor  till  öppna 

intervjuer där teman står i fokus utan att frågornas formulering och ordningsföljd är bestämd i 

förväg  (Kvale  1997).  Vi  har  valt  att  genomföra  en  halvstrukturerad  intervju.  I  en 

halvstrukturerad intervju används en översikt över de ämnen som skall täckas och förslag till 

frågor som kan ställas (Kvale 1997). I en halvstrukturerad intervju kan intervjuaren gå på 

djupet  (Repstad  2007),  vilket  vi  ämnade  göra.  Under  intervjuerna  ville  vi  få  svar  på  de 

övergripande frågorna vi formulerat i intervjuguiden (Bilaga 2) men ändå kunna vara flexibla 

utifrån intervjupersonernas resonemang. 
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4.2 Val av intervjupersoner
Valet  av  intervjupersoner  avgränsades  till  lärare  i  grundskolans  senare  år  som  arbetar 

ämnesintegrerat med hänsyn till studiens syfte. Lärarna till undersökningen fann vi genom att 

läsa skolors beskrivningar av deras arbetsformer på ett par källor på internet. Vi kontaktade 

därefter lärare i de arbetslag som i störst utsträckning beskrev att de arbetar ämnesintegrerat 

eller tematiskt. Denna kontakt skedde via telefon för att sedan följas upp av mer detaljerad 

information via mail (Bilaga 1). Detta för att inte överinformera intervjupersonerna vid första 

tillfället vilket Kvale (1997) tar upp som något att förhålla sig till. Vi valde att intervjua totalt 

fyra lärare på två olika skolor, två lärare på vardera skola. Vi kommer härefter att kalla dessa 

lärare för 1A och 1B respektive 2A och 2B. Lärarna på skola 1 respektive 2 valde vi ut genom 

att  välja  en  lärare  med  inriktning  samhällsvetenskap  och/eller  svenska  och  en  med 

inriktningen  naturkunskap och/eller  matematik.  Detta  för  att  vi  vill  få  fram uppfattningar 

oberoende av ämnestillhörighet.  Repstad (2007) menar  att  en undersökning blir  bättre  vid 

ingående analyser av ett fåtal intervjupersoner än ytliga analyser av många intervjupersoner 

eftersom även analysen då lätt blir ytlig. Fyra intervjuer anser vi därmed ger ett kvalitativt 

djup i undersökningen med hänsyn till tiden som står till förfogande. Anledningen till att vi 

valt att intervjua lärare från två skolor är att vi vill få en bredare syn på hur lärare uppfattar 

arbetet med målen, eftersom olika skolor troligtvis förhåller sig olika till Lpo 94:as mål. Vi 

begränsar oss dock även till två skolor med anledning av tidsramarna som står till förfogande 

för  studien.  Nedan  kommer  vi  redogöra  för  hur  lärarna  i  de  olika  arbetslagen  arbetar 

ämnesintegrerat samt koppla det till Svingbys (1986) resonemang om bredd och djup. Detta 

för att ge en bild av intervjupersonernas sätt att arbeta ämnesintegrerat.

4.2.1 Hur lärarna i arbetslag 1 arbetar ämnesintegrerat

Arbetslag 1 arbetar ämnesintegrerat på två olika sätt. Det ena sättet, där de utgår från ett tema, 

används genomgående och brukar behandlas i perioder om tre till fyra veckor. Oftast utgår 

arbetet  då  från  ett  ämne,  som väger  tyngre  i  temat.  Vad  det  aktuella  temat  handlar  om 

påverkar också vilka ämnen som involveras och alla ämnen är därför inte med i varje tema. 

Temana behandlas på de lektioner som är involverade. Ibland kan eleverna läsa ett par teman 

samtidigt  som involverar  olika  ämnen,  samtidigt  som vissa  ämnen  läses  ämnesvis.  Detta 

ämnesintegrerade arbetssätt  stämmer in på den variant av djup som Svingby (1986) kallar 

Regiämne,  som är  relativt  djup då det  innebär att  ämnen blir  underordnade temat  och att 
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gränserna mellan ämnena delvis suddas ut. Bredden, som Svingby talar om, påverkas av temat 

men  är  inte  väldigt  bred  då  inte  samtliga  ämnen  brukar  vara  involverade.  Det  andra 

ämnesintegrerade arbetssättet används en gång per termin under en tre till fyra veckor lång 

period.  Då involveras alla ämnen på ett  ämneslöst  vis och undervisningen är därmed helt 

integrerad.  Detta  stämmer  in  på  den  variant  av  djup  som  Svingby  (1986)  kallar 

Temaundervisning  vilket  har ett  stort  djup och det  genomförs  med största  möjliga  bredd. 

Arbetslag  1 använder  alltså  oftast  ett  ämnesintegrerat  arbetssätt  som är  relativt  djupt  och 

relativt brett och ersätter det en gång per termin av ett ämnesintegrerat arbetssätt med stort 

djup och största möjliga bredd.

4.2.2  Hur lärarna i arbetslag 2 arbetar ämnesintegrerat

Arbetslag 2 arbetar ämnesintegrerat på tre olika sätt. Ett av sätten kallar de grundkurser vilka 

brukar pågå i några veckor. Då är undervisningen mer indelad i ämnen. Ämnesintegrerade 

samarbeten förekommer då ofta mellan några olika ämnen men undervisningen sker inom 

ramen  för  respektive  ämne.  De olika  ämnena  behandlar  då  ett  område  samtidigt  utan  att 

innehållet samordnas speciellt mycket. Detta ämnesintegrerade arbetssätt stämmer in på den 

variant av djup som Svingby (1986) kallar Paralelläsning. Eftersom det inte brukar involvera 

mer än några ämnen har det inte någon större bredd. Det andra ämnesintegrerade arbetssättet 

brukar användas i tvåveckorsperioder någon gång per termin. Eleverna får då välja hur de vill 

fördjupa sig inom ett område som de tidigare haft en grundkurs om. Fördjupningarna kan ske 

inom ett ämne, inom flera ämnen eller mellan ämnen och det ska redovisas med hjälp av ett 

praktiskt-  estetiskt  uttryck  som  skall  förstärka  redovisningen.  Eftersom  elevernas  val  av 

inriktning påverkar vilken typ av ämnesintegrering som används så finns inte något statiskt 

samband  i  förhållande  till  Svingbys  (1986)  resonemang  om  bredd  och  djup.  Det  tredje 

ämnesintegrerade sättet som används är temaveckor vilket inträffar någon gång per läsår. Då 

läggs  schemat  om och eleverna  får  arbeta  kring ett  område  som är  helt  ämneslöst.  Detta 

ämnesintegrerade arbetssätt stämmer överens med den variant av djup som Svingby (1986) 

kallar  Temaundervisning  eftersom  innehållet  anpassas  till  temat.  Men  till  skillnad  från 

Arbetslag 1 så arbetar Arbetslag 2 här med teman oberoende av ämnena och därför går det 

inte  placera  in  på  Svingbys  (1986)  breddskala.  Arbetslag  2  använder  alltså  oftast 

ämnesintegrerade arbetsformer som har ett litet djup och liten bredd för att ibland ersätta detta 

med ämnesintegrerat arbete med stort djup där ämnesgränserna försvinner. 
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4.3 Utformandet av intervjuguiden 
Hur intervjun kommer genomföras framgår av den intervjuguide som följs under intervjun 

(Repstad 2007). Enligt Kvale (1997) kan intervjuguiden i stort beskriva de områden som ska 

behandlas  eller  täckas  av  strukturerade  frågor.  För  halvstrukturerade  intervjuer  brukar 

intervjuguiden  bestå  av  områden  som skall  behandlas  vilka  följs  av  förslag  till  frågor. I 

enlighet med detta har vi strukturerat vår intervjuguide efter en övergripande ordning som 

delar  in  intervjuguiden i  inledande frågor,  frågor  om de  övergripande målen,  frågor  om 

kursplanemålen samt frågor om elevernas delaktighet i arbetet med målen (Bilaga 2). Utifrån 

dessa områden skrev vi förslag på frågor som vi ämnade ställa under intervjun. Enligt Kvale 

(1997)  bör  en  bra  fråga  bidra  tematiskt  till  kunskapsproduktionen  och  dynamiskt  till 

skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Han menar därför vidare 

att  det kan vara en fördel att  utveckla två stycken frågeguider, en med studiens viktigaste 

tematiska forskningsfrågor som är ett stöd för forskaren och en annan med frågor som skall 

ställas  under intervjun och som tar hänsyn till  både det tematiska och det dynamiska.  De 

akademiska forskningsfrågorna måste formuleras så att de ger en lätt samtalspråksform för att 

framkalla spontana och rika beskrivningar (Kvale 1997). I intervjuguiden sattes som sagt först 

några  övergripande  aspekter  upp  och  under  dessa  författades  ett  antal  tematiska 

forskningsfrågor  som  skulle  bidra  till  kunskapsproduktionen.  Utifrån  dessa  frågor 

formulerades sedan ett antal samtalsvänliga frågor som skulle ställas under intervjun för att 

kunna framkalla spontana och rika beskrivningar. 

I den kvalitativa intervjun eftersträvas beskrivningar av specifika situationer och handlingar 

(Kvale 1997 & Repstad 2007). Allmänna åsikter eftersträvas inte i lika stor grad även om 

dessa  kan  vara  relevanta  i  sig  eller  då  de  kopplas  till  det  specifika  (Kvale  1997). I  vår 

intervjuguide har vi frågor som täcker lärarnas allmänna uppfattningar av målen och frågor 

som är relaterade till lärarnas specifika situationer. Detta för att kunna koppla det allmänna till 

det specifika och därmed få en mer nyanserad bild av målens betydelse för lärare som arbetar 

ämnesintegrerat. Kvale (1997) menar dock att de mer allmänna frågorna bör ställas först och 

att mer informationsrika svar fås om man ställer mer konkreta frågor vilket vi har tagit hänsyn 

till i frågeguiden. Kvale (1997) menar att även den senare analysen och rapporteringen bör 

beaktas när intervjuguiden författas vilket vi också har försökt att göra. Efter utformandet av 

frågeguiden  och  genomförandet  av  intervjuerna  justerades  dock  forskningsfrågan  till  de 

nuvarande eftersom den tidigare frågan var för bred (se tidigare forskningsfråga i bilaga 2). 
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Med anledning av att forskningsfrågan tidigare var för bred valde vi att inte använda det som 

framkom från frågan om elevers delaktighet i arbetet med målen som ett resultat. Vi anser 

dock att detta inte ska ha påverkat resultatet då grundtanken var densamma från början. 

4.4 Genomförandet av intervjuerna
Att  under  intervjusituationen  sitta  och  fundera  på  formulerandet  av  frågor  bidrar  till  att 

intervjuaren inte lyssnar (Repstad 2007). En stor del av intervjuprojeket bör därför vara klart 

innan själva intervjuerna genomförs och däri ligger att skaffa sig en god förståelse för ämnet 

(Kvale  1997).  För  att  kunna  vara  flexibla  under  intervjuerna  och  för  att  kunna  vara 

uppmärksamma på att  intervjupersonerna svarade på det  vi  ville  ha svar  på så var vi  väl 

pålästa och förberedda inför intervjun. Vi valde därför även att banda intervjun. Fördelen med 

att  banda  intervjun  menar  Repstad  (2007)  är  många.  Han  menar  att  intervjuaren  då  till 

exempel  kan  koncentrera  sig  på  vad  intervjupersonen säger  och  slipper  ägna  tiden  åt  att 

skriva.  Även  Kvale  (1997)  menar  att  intervjuaren  kan  koncentrera  sig  på  ämnet  och 

dynamiken i intervjun om bandspelare används. En nackdel med bandspelare menar Repstad 

(1997) dock kan vara att intervjupersonen inte gärna vill bli inspelad på band. Vi var därför 

noga med att be om intervjupersonernas tillstånd. Vi kunde använda bandspelare i samtliga 

fyra  intervjuer  vilket  bidrog  till  att  vi  som  intervjuare  kunde  fokusera  på  det  pågående 

samtalet. 

Enligt Repstad (2007) kan platsen där intervjun äger rum påverka om resultatet av en intervju 

blir bra eller dåligt. Han menar därför att intervjun bör äga rum på en neutral och ostörd plats 

där intervjupersonen kan känna sig hemma och därför är intervjupersonens arbetsplast därför 

lämplig. Alla studiens fyra intervjuer ägde rum ostört i anslutning till lärarnas arbetslagsrum 

för att vi ville att de skulle känna sig trygga samt att vi inte ville inkräkta för mycket på deras 

tid.  Med lärare  1B förekom det  dock lite  oväsen från elever  utanför  som kan ha stressat 

intervjuaren och intervjupersonen något. Det var dock inga stora orosmoment och ska inte 

påverkat studiens slutresultat. Vid intervjutillfällena var det endast en intervjuare med. Två av 

intervjuerna utfördes av en intervjuare och de två resterande av den andra intervjuaren. Detta 

grundade  vi  på  Repstads  (2007)  resonemang  kring  för  och  nackdelar  med  att  vara  fler 

intervjuare. Fördelarna menar han är att under intervjun kan en ansvara för intervjuguiden 

medan den andre ansvarar för den icke-verbala kommunikationen eller ha tillfälle att ställa 
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spontana  uppföljningsfrågor.  De  bidrar  också  till  att  intervjuarna  tillsammans  efteråt  kan 

diskutera sina tolkningar och uppfattningar. Det som talar emot två intervjuare menar han är 

att  det  är  resurskrävande samt  att  intervjupersonen kan uppleva sig som i  minoritet.  Med 

anledning  av  att  intervjuerna  var  uppdelade  på  två  intervjuare  gick  vi  noga  igenom 

intervjuguiden tillsammans innan intervjuerna. Detta för att göra klart för oss att båda hade 

samma syn på vad som var viktigt  att  få svar på så att  respektive intervjuare kunde vara 

flexibel  i  den halstrukturerade intervjun samt att  stärka studiens validitet.  Intervjuerna tog 

mellan 25 – 45 min. 

4.5 Databearbetning och analys
Bearbetningen  startades  genom  transkribering  av  intervjuerna.  I  denna  process  var  vi 

noggranna med att återge intervjupersonernas formuleringar på ett precist sätt. Vi använde oss 

sedan av en fenomenologisk analysmetod för att analysera transkriberingarna. Fenomenologi 

ser vi som en relevant analysmetod att använda till kvalitativa intervjuer då den inriktar sig på 

hur den intervjuade upplever sin livsvärld. Man försöker tolka den förreflektiva nivån som 

individen  kanske  inte  omedelbart  upplever.  Den intervjuades  upplevelser  framkommer  då 

både genom det som framträder och genom det sätt som det framträder på (Kvale 1997). Då vi 

tolkade intervjuerna kom vi därmed att beakta hur intervjupersonerna uttryckte sig men vi såg 

även till mer indirekta intryck för att skapa en förståelse för hur lärarna upplever arbetet med 

målen i Lpo 94 då de arbetar ämnesintegrerat. Vi såg det som viktigt att inte lägga in egna 

värderingar i de indirekta intrycken från intervjuerna. Den fenomenologiska analysmetoden 

går nämligen ut på att man bortser från sin förförståelse, förutfattade meningar eller teorier 

(Larsson 2005). Resultaten som framkom av den fenomenologiska analysmetoden har vi valt 

att  sedan presentera  genom meningskoncentrering.  Det innebär  att  de olika meningar  som 

framkommer  ur  intervjumaterialet  formuleras  på  ett  koncist  vis  där  den  väsentligaste 

innebörden förs fram. Denna form skall vara passande till fenomenologiska analysmetoder då 

den  beskriver  de  huvudteman  som  intervjuer  delats  in  i  (Kvale  1997).  Ur  de  utskrivna 

intervjuerna  fann  vi  vissa  gemensamma  tendenser  i  lärarnas  upplevelser  av  målen  i  det 

ämnesintegrerade arbetet  som vi presenterar i ett antal  kategorier.  I beskrivningarna av de 

olika kategorierna försöker vi föra fram de väsäntligaste delarna från intervjuerna oberoende 

av vår förförståelse eller  våra värderingar. Kategoribeskrivningarna baseras till  stor del på 

intervjupersonernas uttalanden men också till viss del på indirekta intryck från intervjuerna. 
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Vi har valt att visa på citat från två olika intervjupersoner under varje kategoribeskrivning för 

att visa på uttalanden som ligger till grund för de olika kategorierna. 

4.6 Forskningsetiska överväganden
I  vår  studie  har  vi  tagit  hänsyn  till  de  forskningsetiska  principer  som  vetenskapsrådet 

rekommenderar för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer formulerar 

fyra  krav  som  benämns  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och 

nyttjandekravet.  Informationskravet  talar  om  att  forskaren  skall  informera  alla 

intervjupersoner om studiens syfte samt vad deras villkor för och uppgift i studien innebär. 

Det skall då framgå att deras medverkan är frivillig och att de har möjlighet att avbryta sitt 

deltagande. I samtyckeskravet betonas vikten av intervjupersonernas samtycke och att de har 

möjlighet att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2003). Informationskravet och 

samtyckeskravet  har  vi  tillgodosett  i  vår  telefon-  och mailkontakt  med intervjupersonerna 

(Bilaga 1) samt vid intervjutillfällena. Konfidentialitetskravet talar om att intervjupersonerna 

skall  ges  största  möjliga  konfidentialitet.  Detta  innebär  att  uppgifter  som kan  identifiera 

intervjupersonerna förvaras och rapporteras på ett sätt som gör att dessa inte kan identifieras 

av  utomstående  (Vetenskapsrådet  2003).  Detta  har  vi  tillgodosett  genom  att  behandla 

uppgifterna  om intervjupersonerna  och  banden från  intervjuerna  på  ett  konfidentiellt  sätt. 

Genom att benämna lärarna 1A, 1B, 2A och 2B istället för att skriva ut deras namn har vi 

även undgått  att avslöja deras identitet  i  rapporteringen.  Det fjärde kravet, nyttjandekravet 

talar om att materialet endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2003). Vi 

kommer  endast  att  använda  materialet  till  denna  studie.  Då  vi  behandlar  materialet 

konfidentiellt  och  slutligen  förstör  banden  från  intervjuerna,  enligt  bestämmelser  för 

examensarbeten, finns ingen risk att materialet skulle användas till någonting annat.   

4.7 Studiens tillförlitlighet 
För att göra studien tillförlitlig har vi genom studiens olika steg beaktat dess reliabilitet och 

validitet.  Enligt  Kvale (1997) förutsätter  validiteten att  man undersöker det man har tänkt 

undersöka och förmågan att genom undersökningen vara kontrollerande, ifrågasättande och 

tolkande  är  då av betydelse.  Under  studiens  gång har vi  varit  mycket  kontrollerande  och 

ständigt ifrågasatt vad som skulle tillgodose studiens trovärdighet på bästa sätt. Validiteten 
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har  vi  genomgående beaktat  då vi  i  arbetet  med forskningsbakgrunden, val av metoder,  i 

utformandet  av  intervjuguiden,  under  intervjuerna,  vid  analysen  och  vid  redovisandet  av 

resultaten har fokuserat det som studien skall söka svar på. Vi har försökt vara sakliga och har 

exempelvis noggrant analyserat informationen som framkommit ur intervjuerna och sett till 

att  våra  resultatkategorier  varit  ordentligt  underbyggda.  Eliasson  (2006)  menar  att 

reliabiliteten handlar om att studien skall vara pålitlig och att den skall kunna gå att upprepa 

och då ge samma resultat. Vi har tillgodosett reliabiliteten genom att noga beskriva hur vi har 

gått tillväga med intervjuguidens uppbyggnad, val av intervjupersoner, intervjusituationerna 

och tolkningen av resultatet. Att vi i efterhand justerade forskningsfrågan, vilket ledde till att 

några av frågorna som ställdes under intervjun inte var relevanta för analysen skulle kunnat 

påverka  studiens  validitet  och  reliabilitet.  Vi  anser  dock  att  vår  redogörelse  för  dessa 

förändringar och grundtanken som fortfarande var densamma bidrog till att intervjufrågorna 

fortsatte  vara  relevanta  vilket  har  bidragit  till  att  studien  har  behållit  sin  validitet  och 

reliabilitet.

5 Resultat 

I  denna  del  kommer  vi  att  presentera  de  resultat  som  framkommit  genom  analysen  av 

intervjuerna som genomförts.  Resultaten presenteras under respektive forskningsfråga i  ett 

antal kategorier. 

5.1 Vilka betydelser har de övergripande målen i Lpo 94 för lärare som 

arbetar ämnesintegrerat?

Kategori  1:  Lärare  ser  de  övergripande  målen  i  Lpo  94  som  en  förutsättning  för 

ämnesintegrering.

Lärarna i studien anser överlag att de övergripande målen i Lpo 94 ger förutsättningar för ett 

ämnesintegrerat  arbete  eftersom  det  ämnesintegrerade  arbetet  ger  goda  möjligheter  att 

uppfylla dessa. Detta framgår även då lärarna bland annat visar på  möjligheter att behandla 

demokrati genom att eleverna får vara med och bestämma redovisningsformer och i vissa fall 

gruppkonstellationer  men  också  genom  utvärdering  av  det  ämnesintegrerade  arbetet.  Då 

lärarna  ser de övergripande  målen  som en förutsättning för  ämnesintegrerat  arbete  ser  de 
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också dessa som en viktig utgångspunkt för planeringen av ämnesintegrerat arbete vilket kan 

exemplifieras av en lärare som ser de övergripande målen som tips på vilka teman man kan 

arbeta med. 

Dom är en förutsättning att jobba ämnesintegrerat tycker jag, för att kunna nå alla mål som 

finns, det tycker jag [...] så behöver man revidera och se till att alla allmänna mål kommer 

med också och de är lätta att få till, när man jobbar ämnesövergripande, just i hur vi lägger 

upp upplägget sen då för temat (1A)

... men det blir kanske mer av dom övergripande målen tycker jag personligen som man 

kommer åt med sånt här jobb. [...] Jag tycker att det, det nästan förutsätter det [...] Ja, dom 

är gjorda för det. Mycket [...] det är mer det här övergripande med samarbete, demokrati, 

likabehandling och att tjejer och killar är värda lika mycket o att man får träna det tycker 

jag (2B).

Kategori 2: Lärare ser svårigheter i att arbeta med de övergripande målen i Lpo 94.

En lärare  i  studien upplever  inte  att  det  finns  några  större  möjligheter  att  arbeta  med de 

övergripande målen i ämnesintegrerat  arbete.  Detta eftersom läraren upplever att mängden 

dokument  som lärare  ska  följa  är  överväldigande men också på  grund av att  de inte  ger 

underlag för betyg, att det inte finns någon struktur för hur dessa skall bedömas och att de inte 

hänger  ihop med  kursplanemålen.  Detta  resulterar  i  att  läraren  inte  läser  de övergripande 

målen. Läraren menar att de inte heller diskuterar dem i arbetslaget men det framgår dock att 

läraren behandlar de övergripande målen i en del av det ämnesintegrerade arbetet  utan att 

själv medvetet tala om de övergripande målen. 

Nej alltså det blir, jag har Lpo här och jag har med mig det ibland o det är väldigt sällan att 

jag ens bläddrar i den, det är sällan vi för diskussioner som vill veta svar på Lpo […] Så 

förhållandet  mellan  Lpo  och  kursplanerna  är  ju,  är  ju  inte  hundra.  Så  det  finns  ett 

dokumentproblem som gör att dokumenten är svåra att använda. Det står saker i Lpo som 

inte står i kursplanerna [...] Men då, det knyter så lite an till ämnena så att där får de inte så 

mycket underlag till betyg. […] Det finns liksom inte kriterier som handlar om det riktigt 

(2A).
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5.2 Vilka betydelser har kursplanemålen i Lpo 94 för lärare som arbetar 

ämnesintegrerat?

Kategori 1: Lärare ser kursplanemålen i Lpo 94 som styrande då det är dessa elever ska 

bedömas utifrån.

Lärarna  i  studien  anser  att  kursplanemålen  får  stort  utrymme  och  är  styrande  i  det 

ämnesintegrerade arbetet. Detta för att det är dessa mål som elever betygssätts utifrån. Lärarna 

utgår  till  exempel  från  kursplanemålen  vid  planering  av  innehållet  i  ämnesintegrerade 

arbetsområden. De använder även kursplanemålen indirekt genom att ha dem i bakhuvudet i 

undervisningen samt vid utvärderingen av elevernas måluppfyllelse. 

då sitter man ju med målen också och kollar så att man få med alla mål som ska vara med 

att och skriver upp [...] Det får ju bli så, man kollar ju av lixom hela tiden, inför betyg, o allt 

så där, får man med alla ämnena ur so och no, ur ämnena, alltså så att man får med historia,  

religion och så vidare, och kollar av mot kursmålen då, vilka mål kommer med i vilket 

område (1B) 

...och i slutändan så är det betygen som eleverna vill ha och då är det betygskriterierna som, 

ja det är det skolan i slutändan mäts av politiker också, det är meritvärden o antal behöriga 

till gymnasiet o så (2A). 

Kategori 2: Kursplanemålen i Lpo 94 bidrar till att skapa samarbete mellan lärare.

Lärarna i studien anser att arbetet med målen i det ämnesintegrerade arbetet bidrar till ett gott 

samarbete mellan lärare. Vissa lärares samarbete utgår från målen och de ser det som positivt 

att samarbetet bidrar till  att idéer utbyts och kompromissas. Andra lärare samarbetar kring 

teman där målen blir en del i arbetet. En av dessa lärare anser dock att det inte ges tillräckligt 

med  tillfällen  för  lärare  att  träffas  och  diskutera  teman  och  mål  och  därför  blir  även 

samarbeten begränsade. 

Det är mycket roligare att jobba så här. Annars så sitter man själv med sin planering och 

genomförandet och utvärdering o då kommer man inte vidare så mycket tycker jag, utan nu 

planerar vi tillsammans alla ha olika idéer vi testar och genomför […] det är ju att man är 

lite flexibel och att släppa in andra man kan inte bara tänka i egna banor, o tycka att jag vill 
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köra så här utan man måste vara lite mer öppen, här fungera det jättebra, vi trivs väldigt bra 

ihop, och har bra samarbete, det är positivt (1B). 

Och sen sker det just ingen utveckling för att hitta dom här samarbetspunkterna. Så att den 

här grundtanken om samarbete den finns o vi försöker förhålla oss till den men vi utvecklar 

ju inte […] Nä, alltså möjligheterna är som störst med dom lärare som jag har i arbetslaget 

O då sitter jag bredvid 2B så då, vi har ett tema som heter staden, så förra året körde vi 

miljövinkel på det ämnet … Men det är för att vi sitter bredvid varann o för att vi trivs ihop. 

(2A)

Kategori 3: Lärare anser att kursplanernas strävansmål är viktiga att arbeta med men 

att de får stå tillbaka för uppnåendemålen som ges störst utrymme.

Lärarna i studien menar att uppnåendemålen får stor plats i undervisningen eftersom det är 

dessa mål  som eleverna  minst  ska uppnå.  Lärarna  ser  det  dock som viktigt  att  utgå  från 

strävansmålen  i  det  ämnesintegrerade  arbetet  för  att  de  anser  att  dessa  mål  bidrar  till  att 

eleverna kan komma längre i sin utveckling. Även om lärarna anser det viktigt att utgå från 

strävansmålen i det ämnesintegrerade arbetet så blir det ändå att de i störst utsträckning utgår 

från uppnåendemålen.

Strävansmålen  är  ju  det  jag  vill  lyfta  fram,  är  ju  det  jag  hela  tiden  vill  få  till  men 

kunskapsmålen är ju det  jag mest arbetar  mot. Jag väljer innehållet så att  dom får  med 

strävansmålen också […] det är en överdrift på uppnåendemål, det ska uppnås, fast vi vill 

ha till  strävansmål för  att  komma längre,  för har man inte strävansmålen så sätter man 

locket på alldeles för lågt, har man strävansmålen med så når man, då når man ju längre, det 

är ju jätteviktigt att jobba mot dom, kunskapsmålen blir mer avstämning för att man har nått 

det man ska uppnå, bonusen mer att få. Uppnående kanske de som styr själva temat, vad det 

blir utav det (1A).

… om man ska jobba fram någonting ämnesintegrerat så måste det vara strävansmål […] 

Så i svenska till exempel, där är första målet att, strävansmålet att eleven utvecklar lust, lust 

att lära och fantisera genom läsning… Men sen finns det inget betygskriterie som handlar 

om lust. Så det är ett glapp mellan vad vi ska sträva mot o vad dom faktiskt ska kunna. Så i 

slutändan handlar det ju inte alls om attityder utan bara om uppvisandet av kunskaper… O 

då blir det av det skälet, uppnåendemålen man använder (2A).
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Kategori  4:  Kursplanemålens  uppdelning  i  ämnen  ses  som  en  motsättning  till 

ämnesintegrering.

Lärarna i studien upplever att kursplanernas uppdelning i mål för olika ämnen bidrar till att 

kursplanerna  talar  emot  ämnesintegrering.  Lärare  upplever  en  motsättning  till 

ämnesintegrering  då  kursplanerna  är  uppdelade  i  olika  ämnen  och  alltså  ska  utvärdera 

elevernas måluppfyllelse i relation till olika ämnen. En lärare som ser kursplanemålen som en 

motsättning mot ämnesintegrering anser dock att kursplanemål utan ämnestillhörighet skulle 

kunna resultera i att viktiga delar förbises i undervisningen.

… för läroplanen är ju inte ämnesintegrerad egentligen, den är ju väldigt uppdelad i ämnena 

så där har vi ju emot oss, när det kommer till betyg så är det ju också … Men hade man inte 

betygen som var så där uppdelade då kanske man inte skulle vara lika noga med att man 

absolut måste få med ett historietema ett där religionstemat är tyngst (1B).

O då, ett huvudproblem är betygsättningen, för att dom ska ändå ha ett individuellt betyg i 

varje ämne. Och kriterierna är skrivna i ämnestraditioner. Så att så fort eleverna gör saker 

som är mellan, så är det svårt att betala dem med betyg i nåt ämne (2A).

6 Diskussion
Vi har valt att dela upp diskussionsdelen utifrån de kategorier vi presenterat i resultatdelen för 

att på ett tydligt sätt kunna koppla resultaten till studiens syfte och tidigare forskning samt se 

om vi kan dra några slutsatser. Rubrikerna till de olika diskussionsdelarna är därför desamma 

som namnen på kategorierna.

Lärare ser de övergripande målen i Lpo 94 som en förutsättning för ämnesintegrering.

Lärarna i denna studie upplever överlag att de övergripande målen i Lpo 94 är en förutsättning 

för att arbeta ämnesintegrerat bland annat eftersom arbetet ger goda möjligheter att uppfylla 

de övergripande målen. Resultatet från denna studie är samstämmigt med en tidigare studie 

utförd av Skolverket (1999) som visar att lärare som arbetar ämnesintegrerat upplever att de 

får stöd i Lpo 94 åt sina intentioner och att de till stor del tilltalas av den övergripande delen. 

Ett övergripande mål i Lpo 94 är att eleverna ska kunna se sammanhang. Skolverket (1998) 

har dock sett att elever har svårt att just se sammanhang och hävdar därför att skolor behöver 
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bli bättre på att koppla samman kunskaper från olika ämnen och kurser till en helhet och att 

detta kan ske genom ett ämnesintegrerat arbetssätt. Ett annat övergripande mål är att varje 

elev  ska  ha  kunskap  om  demokratins  principer  och  utveckla  sin  förmåga  att  arbeta  i 

demokratiska former (Lpo 94). Detta mål framhäver samtliga lärare i studien som viktigt att 

arbeta med. Skolverket (1998) menar att skolor verka sakna redskap för att uppmärksamma 

demokratiska värderingar. Detta stämmer dock inte överrens med lärarna i denna studie vilka 

upplever  att  det  ämnesintegrerade  arbetet  möjliggör  en demokratisk  undervisning.  Utifrån 

dessa resultat kan vi alltså dra slutsatsen att lärare upplever att de övergripande målen ger 

förutsättningar för en ämnesintegrerad undervisning. 

Något som behandlades under intervjuerna och som vi ser som intressant att ta upp i relation 

till detta är elevers delaktighet i målarbetet. Frågan om elevers delaktighet i målarbetet har 

inte behandlats i resultatet på grund av att frågeställningarna justerades efter att intervjuerna 

var genomförda. Eftersom vi finner frågan intressant i förhållande till vår forskningsbakgrund 

och  ovanstående  resonemang  har  vi  valt  att  ändå  beröra  frågan.  I  tidigare  forskning 

framkommer det att det är meningen att eleverna skall vara delaktiga i det lokala arbetet med 

målen (Wahlström 2002 & Skolverket 2008). Detta för att bidra till att lärare och elever gör 

målen till sina egna (Skolverket 2008). Lärarna i vår studie arbetar med demokrati genom att 

låta eleverna vara med och bestämma redovisningsform, i vassa fall gruppkonstellationer och 

vara  delaktiga  i  utvärderingen  av  det  ämnesintegrerade  arbetet.  Eleverna  är  dock  inte 

delaktiga i utformandet av mål eller teman för ämnesintegreringen. Lärarna ser det som svårt 

att  göra eleverna delaktiga och saknar även tiden.  Lärare  i  tidigare forskning som arbetar 

ämnesintegrerat  arbetar  mycket  med  elevinflytande  vilket  yttrar  sig  genom  att  eleverna 

planerar sin egen verksamhet eller  får bestämma hur de skall  ta sig an ett  givet problem. 

Elevernas inflytande är överlag som störst när det gäller det egna arbetet men mindre när det 

gäller  undervisningsform och målen  i  undervisningen.  Ett  fåtal  skolor  låter  dock eleverna 

skriva egna mål och fatta beslut om innehållet som sätts upp av läraren (Skolverket 1999). 

Elevers delaktighet i undervisningen utifrån detta resonemang handlar alltså mest om att lära 

eleverna demokrati genom att de får vara  vara medbestämmande av olika arbetsätt och inte så 

mycket  om att tillsammans utforma mål.  Vi kan även se att denna tendens förefaller  råda 

oavsett om lärare arbetar ämnesintegrerat eller inte.  
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Lärare ser svårigheter i att arbeta med de övergripande målen i Lpo 94. 

Upplevelsen  av  att  de  övergripande  målen  i  Lpo  94  är  en  förutsättning  för  det 

ämnesintegrerade arbetet är dock inte genomgående då det i studien även fanns en lärare som 

upplevde  svårigheter  i  att  arbeta  med  dessa.  Denna  lärare  saknar  anvisningar  om hur  de 

övergripande målen skall bedömas och eftersom de inte ger underlag för betyg väljer denna 

lärare att i stället lägga fokus på övriga dokument som skall följas och läser därmed inte de 

övergripande målen i Lpo 94. Även tidigare forskning kring lärare som arbetar timplanelöst 

visar  på  liknande tendenser.  Dessa  lärare  utgick  dock inledningsvis  från  de övergripande 

målen  för  att  sedan  glömma  bort  dessa  och  istället  låta  kursplanemålen,  och  då  främst 

uppnåendemålen, ta över arbetet eftersom de upplevde det som viktigt att visa att eleverna 

uppnår målen (Westlund 2003). Både lärare i den tidigare forskningen och läraren i denna 

studie  visar  därmed  att  de  övergripande  målen  kan  upplevas  som bristfälliga  då  de  inte 

används vid betygsättandet av elevernas kunskaper. Resultatet blir därför att lärare inte ser så 

stora  möjligheter  att  arbeta  med  de  övergripande  målen.  Något  som  framgick  under  en 

intervju men som inte tagits med som ett resultat var att en lärare talade om att de ibland har 

gett  eleverna  betyg  för  arbeten  med  de  övergripande  målen  men  att  de  slutat  med  detta 

eftersom sådana betyg inte finns. Detta var en av de lärare som upplevde de övergripande 

målen som en förutsättning för ämnesintegrerat arbete. Det visar att även lärare som ser stora 

möjligheter att arbeta med de övergripande målen I Lpo 94 saknar en struktur för att bedöma 

elevers arbete med de övergripande målen. 

Lärare ser kursplanemålen i Lpo 94 som styrande då det är dessa elever skall bedömas 

utifrån.

Det  framkom  av  studiens  resultat  att  kursplanemålen  är  de  mål  som  är  styrande  i 

undervisningen. Vid planeringen av det ämnesintegrerade arbetet är det främst dessa mål som 

lärarna fokuserar. Det framkom även att lärarna indirekt fokuserar på kursplanemålen genom 

att ha dem i huvudet under terminens gång. Av intervjuerna framkom det att orsaken till att 

kursplanemålen  är  de  mål  som  är  styrande  beror  på  att  det  är  dessa  mål  som  eleverna 

betygsätts utifrån och att de därför blir viktigast att fokusera på. Lärarna menar dock att de 

övergripande målen utgör goda förutsättningar för att arbeta ämnesintegrerat, men att dessa 

mål ändå inte fokuseras i lika stor utsträckning då de inte får utgöra en del av bedömning av 

eleverna. Det finns här likheter med den tidigare forskning som visar att lärare som arbetar 
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timplanelöst tar till en början sin utgångspunkt ur Lpo 94 övergripande mål. Denna del av 

processen  brukar  dock  inte  ges  tillräckligt  med  tid  då  arbetet  tidigt  brukar  utgå  från 

kursplanemålen, vilket resulterar i att de övergripandemålen får stå tillbaka och glöms bort 

(Westlund 2003). I tidigare forskning av lärare som arbetar ämnesintegrerat med liten bredd 

och  djup  samarbetade  lärarna  mycket  tillsammans  kring  målen  och  fokus  låg  då  på 

kursplanemålen (Öhman Gullberg 2006). Där lärare arbetar ämnesintegrerat med stort djup 

och stor bredd har man funnit att lärare till  stor del fokuserar på den övergripande delen i 

läroplanen  och  förhåller  sig  inte  lika  positivt  till  kursplanerna.  Dessa  lärare  anser  att 

kursplanerna  bryter  mot  den  övergripande  delens  intentioner  eftersom  den  betonar  det 

ämnesövergripande (Skolverket 1999). Detta stämmer överrens med Skolverket (1998) som 

menar  att  de  övergripande  målen  förutsätter  ett  ämnesintegrerat  arbetsätt.  Lärarna  i 

Skolverkets  studie (1999)  menar  dock  till  skillnad  från  lärarna  i  denna  studie  att  de 

övergripande målen går före kursplanerna och att dessa därför inte behöver följas. Hur dessa 

lärare bedömer sina elever framkommer dock inte. Detta kan jämföras med lärarna i denna 

studie som har svårigheter i att bedöma elevers arbete med de övergripande målen. Dessa 

resultat tyder på att det oavsett hur lärare arbetar finns en spänning mellan kursplanemålen 

och de övergripande målen. Detta verkar tyda på att de övergripande målen inte betygsätts. 

Denna studie ämnar dock inte undersöka jämförelsen mellan olika arbetsformer men det vore 

intressant att forska vidare om.  

För att eleverna ska få ta del av alla mål, även de som inte betygssätts, så har lärarna i studien 

löst  det  genom  att  ha  varierade  undervisningsformer  där  de  ibland  har  helt  integrerad 

undervisning och där det oftast är de övergripandemålen som de utgår ifrån, alltså både stort 

djup och stor bredd. I andra fall  har de endast delvis integrering av ämnen och då är det 

kursplanemålen som de utgår ifrån och då läses de andra ämnena för sig. Bredden och djupet 

är då mindre. Beroende på vilka mål som fokuseras i undervisningen förefaller det alltså som 

att bredden och djupet varierar. Av dessa resultat kan vi dra slutsatsen att de övergripande 

målen anses mest lämpade för ett ämnesintegrerat arbete bland lärare men att de ofta får stå 

tillbaka för kursplanemålen. I denna studie verkar den bidragande orsaken till detta vara att 

det är kursplanemålen som eleverna minst ska uppnå.  
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Lärare anser att kursplanemålen bidrar till att skapa samarbete mellan lärare.

Det framkommer av resultaten från intervjuerna att ett ämnesintegrerat arbete förutsätter att 

lärare  med  olika  ämnesbehörigheter  samarbetar.  Några  av  lärarna  i  studien  upplever  att 

planerandet av ämnesintegrerat arbete utifrån målen bidrar till att ett gott samarbete skapas 

mellan lärare där idéer utbyts och kompromissas vilket de upplevde som positivt. En annan 

lärare upplever sig sakna tillfällen att samarbeta med lärare som i andra ämnen för att kunna 

skapa tillfällen för ett bättre ämnesintegrerat arbete. Denna lärare menar dock vidare att där 

tillfällen  för  samarbete  ges  skapas  även ett  gott  ämnesintegrerat  arbete.  Lärarna  upplever 

alltså  att  det  ämnesintegrerade  arbetet  skapar  goda  tillfällen  för  att  diskutera  målen  i 

kursplanerna vilket i sin tur bidrar till ett gott samarbete. Det krävs dock att tillfällen för dessa 

samarbeten ges. I tidigare forskning framkommer det att det är meningen att det lokala arbetet 

med målen skall ske av lärare tillsammans (Whalström 2002 & Skolverket 2008). Tidigare 

forskning visar dock på att diskussioner kring de lokala målen sällen sker (Elmeroth et. al 

2005). Då diskussioner om de lokala målen sker så upplever lärare att det bidrar till att de kan 

utveckla en pedagogisk samsyn mellan lärare vilket de ser som positivt (Skolverket 2008). 

När  diskussioner  sker  bidrar  det  även  till  att  lärarna  tvingades  sovra,  välja  material  och 

innehåll  på  ett  helt  nytt  sätt  (Härnsten  &  Mardones  1993).  I  diskussionerna  kring 

verksamheten får lärare möjlighet att sätta sig in i varandras ämnen (Skolverket 1999). Ett 

ämnesintegrerat  arbetssätt  förutsätter  att  lärare  med  olika  ämnesbehörigheter  arbetar 

tillsammans kring målen  vilket  alltså  bidrar  till  ett  gemensamt  arbete.  Tillfällen  för dessa 

gemensamma arbeten måste dock ges. Det kan även vara så att en uppdelning i mål för olika 

ämnen är en förutsättning för att samarbete skapas.

Lärare anser att kursplanernas strävansmål är viktiga att arbeta med men att de får stå 

tillbaka för uppnåendemålen som ges störst utrymme.

I  undersökningen  framgår  det  att  lärare  som  arbetar  ämnesintegrerat  upplever  att 

uppnåendemålen är de mål som de fokuserar mest på trots att de upplever att strävansmålen 

bidrar till att eleverna kommer längre i sin utveckling. Det framkommer att en anledning till 

detta är att det är uppnåendemålen som eleverna minst ska ha uppnått efter avslutad skolgång 

och att det är dessa mål som lärarna därför utgår ifrån. Tanken med strävansmålen är att de 

ska stå för möjligheterna och att det är utifrån dessa mål som undervisningen ska planeras och 

uppnåendemålen  skulle  ange  de  kunskaper  som  alla  elever  minst  skall  garanteras  i 
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grundskolan (Wahlström 2002 & Skolverket 1999). Lärarna upplever alltså målen som de är 

tänkta  att  användas  men  strävansmålen  får  ändå  stå  tillbaka  för  uppnåendemålen.  Denna 

tendens  förklarar  Wahlström  (2002)  som  en  spänning  mellan  strävansmålen  och 

uppnåendemålen vars ursprung kommer av den spänningen som fanns i framarbetandet av 

dessa mål. Hon menar vidare att detta har resulterat i att uppnåendemålen har kommit i första 

hand och dominerat skolans arbete med de lokala kursplanerna. Idén om att elever skall sträva 

mot samma mål har därmed fått stå tillbaka för idén om att alla skall nå samma mål. 

Vi har även sett  samma tendens bland lärare som arbetar timplanelöst  (Westlund 2003 & 

Elmeroth et. al 2005). Några av lärarna upplevde ett behov av att tydligt kunna visa vilka 

kursplanemål  eleverna uppnått  och fokus hamnade därmed på uppnåendemålen (Westlund 

2003). En del av dessa lärare saknade dock kunskap om innebörden om uppnåendemålen och 

strävansmålen vilket inte verkar var fallet med lärarna i denna studie (Elmeroth et. al 2005). 

Det verkar överlag finnas en spänning mellan strävansmålen och uppnåendemålen oberoende 

av  vilken  arbetsform  lärarna  arbetar  utifrån.  Lärarna  i  denna  studie  upplevde  dock  att 

strävansmålen är lämpliga att  arbeta utifrån i det  ämnesintegrerade arbetet  men problemet 

med  vad  som  minst  ska  uppnås  finns  dock  fortfarande  kvar.  Lärare  som  arbetar 

ämnesintegrerat  upplever  alltså  att  kursplanens  uppnåendemål  är  de  som  fokuseras  mest 

medan  strävansmålen  får  stå  tillbaka  trotts  att  de  anses  viktiga  att  arbeta  med  i  det 

ämnesintegrerade arbetet.

Kursplanemålens uppdelning i ämnen ses som en motsättning till ämnesintegrering.

Kursplanernas  uppdelande  i  mål  för  olika  ämnen upplever  lärarna  i  denna studie  som en 

motsättning till det ämnesintegrerade arbetet. Lärarna ser det som en motsättning då eleverna 

ska uppnå mål från varje ämne. I tidigare forskning har man funnit att  lärare som arbetar 

ämnesintegrerat  anser  kursplanerna  vara  för  uppspaltade  i  ämnen  och  lämnar  ett  för  litet 

utrymme  för  eleverna  att  vara  med  och  bestämma  undervisningens  innehåll.  (Skolverket 

1999). Lärare upplever alltså ett problem i det ämnesintegrerade arbetet med att kursplanerna 

är uppdelade i ämnesmål. Det framkom även i vår  studie att lärarna är rädda för att gå helt 

bort  från  en  kursplan  uppdelad  i  ämnen  då  de  anser  att  de  kan  missa  viktiga  moment  i 

undervisningen. Lärarna kan alltså inte släppa ämnesuppdelningen helt vilket bidrar till  att 

djupet i ämnesintegreringen blir begränsat trots att bredden ändå kan vara stor. Dessa resultat 
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tyder på att kursplanemålen bidrar till att tanken om en undervisning uppdelad i ämnen ändå 

finns kvar i det ämnesintegrerade arbetet och att en undervisning där ämnesgränserna är helt 

utsuddade  blir  svårt  för  lärarna  att  få  till  med  den  rådande  läroplanen.  Det  vore  därför 

intressant att göra ytterligare studier kring relationen mellan mål som är uppdelade i ämnen 

och ett ämnesintegrerat arbetssätt.

7 Avslutande reflektion
I diskussionen har vi kunnat koppla våra resultat till den tidigare forskningen som vi redogjort 

för. En begränsning med studien är dock bristen på tidigare forskning om hur lärare som 

arbetar ämnesintegrerat upplever målen i Lpo 94. Vi valde ändå att avgränsa oss till forskning 

om ämnesintegrering i förhållande till Lpo 94 då det var detta vi ämnade undersöka. Denna 

begränsning bidrog till  en uppdelning av forskninngsbakgrunden i  en del  om målstyrning 

samt hur lärare upplever arbetet med målen och en del som behandlar ämnesintegrering. I den 

senare  delen  har  vi  endast  kunnat  redogöra  för  Skolverksets  (1999)  studie  om 

ämnesintegrering i en målstyrd skola då det är ett tämligen obeforskat område. Det hade varit 

en styrka att kunna koppla vår studie till ett forskningsfält som inriktar sig på hur lärare som 

arbetar ämnesintegrerat  upplever målen i Lpo 94 för att kunna sätta studien i ett tydligare 

sammanhang.

Som vi visat på i metoddelen har vi genomgående beaktat studiens validitet och reliabilitet. 

Att vi justerade forskningsfrågan i efterhand skulle ha kunnat påverka studiens resultat. Vi har 

dock förhållt oss till detta och kommit fram till att intervjufrågorna och forskningsbakgrunden 

fortsatte vara relevanta då grundtanken var densamma från början. I metodkapitlet talade vi 

även om att vi valde två lärare från vardera två olika skolor som undersökningspersoner. Detta 

eftersom olika skolor troligtvis förhåller sig olika till målen och vi inte ville ge en för smal 

syn  på detta.  Under studiens gång framgick det också att  lärarna som arbetade på samma 

skolor förhöll sig relativt lika till målen. Detta kan ha gett uppfattningen att vi vill jämföra två 

miljöer vilket inte var vårt huvudsakliga syfte. Eftersom lärarnas upplevelser i förhållande till 

sin arbetsplats inte efterforskades skulle vi istället ha kunnat intervjua lärare från fyra olika 

skolor och på så sätt få en ännu bredare bild av lärares upplevelser av ämnesintegrering i en 

målstyrd skola. Det var dock intressant att intervjua fyra lärare från två olika skolor då lärarna 

på skola 1 var väldigt samstämmiga i sina uppfattningar om målen i Lpo 94 medan lärarna på 
30



skola 2 skilde sig ganska drastiskt åt i vissa  uppfattningar. Det fanns dock inte utrymme att 

behandla detta med tanke på studiens inriktning och omfattning. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att ett övergripande resultat är att de mål som betygsätts är de 

mål som lärarna upplever prioriteras. Ett resultat vi även kan se är att de övergripande målen 

upplevs  som mest  lämpade  för  ett  ämnesintegrerat  arbete  men  att  de  får  stå  tillbaka  för 

kursplanemålen då lärarna kan uppleva de övergripande målen som svåra att arbeta med då de 

inte betygsätts. Det framgår också att lärarna upplever att kursplanernas strävansmål får stå 

tillbaks för uppnåendemålen då det är de senare som betygsätts. Trots att lärarna upplever de 

övergripande  målen  och  kursplanernas  strävansmål  som  mest  lämpade  för  det 

ämnesintegrerade  arbetet  så  fokuseras  än  dock  kursplanernas  uppnåendemål.  Lärarna 

upplever  även  att  kursplanemålens  uppdelning  i  ämnen  är  en  motsättning  mot 

ämnesintegrering.  Dessa resultat stämmer till  stora delar överens med tidigare forskning. I 

denna studie har det dock på ett tydligare sätt framstått att orsaken till att lärarna upplever att 

de mest  fokuserar  på kursplanemålen  och dess  uppnåendemål  beror på att  det  är  de som 

betygsätts.

31



8 Referenser 

Arfwedson, Gerd B. (1998): Undervisningens teorier och praktiker. Stockholm: HLS.

Bean, James A (1997): Curriculum integration – designing the core of democratic education. 

New York: Teacher Collage Press.

Bernstein,  Basil  (1975): Class,  Codes  and  Control.  Volume  3.  Towards  a  Theory  of  

educational transmissions. London: Routledge & keagan Paul Ltd.

Elfving Vogel, Margot (1993): Ämnesövergripande projekt miljö – EG/EU Katedralskolan i 

Uppsala januari – mars 1993.  I utbildning och demokrati – tidskrift för didaktik och  

utbildningspolitik. Nr. 3 s.83-95.

Eliasson, Annika (2006): Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.

Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Ragnar Olsson & Lars-Olof Valves (2005): Tid för 

målstyrning: utvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamheten med utbildning utan 

timplan i grundskolan. Rapportserie från institutionen för hälso- och beteendevetenskap 

2005:1. Högskolan i Kalmar.

Härnsten,  Gunilla  &  Mardones  Sandra  (1993):  Att  närma  sig  eleverna  och  det  lokala  

samhället. Ämnessamverkan och lärarlag på en högstadieskola. Arbetsrapporter från  

Pedagogiska institutionen, 175. Uppsala universitet. 

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Larsson, Staffan (2005): ”Om kvalitet i kvalitativa studier” Nordisk pedagogik, 25 (1), s. 16-

36.

Läroplan  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och  fritidshemmet:  Lpo  94,  

anpassad  till  att  också  omfatta  förskoleklassen  och  fritidshemmet.  Stockholm:  

Utbildningsdepartementet. 

32



Repstad, Pål (2007): Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap Lund:

Studentlitteratur.

Skolverket  (1998):  Läroplanerna  i  praktiken.  Utvärdering  av  skolan  1998  avseende  

läroplanernas mål. Stockholm: Liber. 

Skolverket (1999):  Skola i utveckling.  Samtal för förändring – en rapport om 43 skolors  

arbete med mål och resultat. Stockholm: Liber.

Skolverket  (2008):  Kursplanen  –  ett  rättesnöre?  Lärare  om  kursplanerna  i  svenska,  

samhällskunskap och kemi. Skolverkets rapport nr 310. Stockholm: Skolverket.

Svingby,  Gunilla  (1986):  Integration  eller  ämnesläsning  -  en  fråga  om  kunskapssyn.  I 

Kunskap och begrepp: Centrala motiv i våra läroplaner. Vad säger forskningen? 86:3 

Skolöverstyrelsens rapport 86:3. Stockholm: Liber. 

Vetenskapsrådet  (2003):  forskningsetiska principer  för humanistisk – samhällsvetenskaplig

 forskning.

Wahlström,  Ninni  (2002): Om det  förändrade  ansvaret  för  skolan:  vägen  till  mål-  och  

resultatstyrning och några av dess konsekvenser. Örebro universitet. 

Westlund,  Ingrid  (2003):  Gränslöst  arbete  –  inom vissa  gränser.  Lärares  och  rektorers  

uppfattning om arbete utan timplan i grundskolan. Linköpings universitet: Institutionen 

för beteendevetenskap.  

Öhman-Gullberg,  Lisa  (2006):  Movere  –  att  sätta  kunskap  i  rörelse:  en  analys  av  ett  

ämnesintegrerat  arbete  i  bild  och  samhällskunskap. Lärarutbildningen:  Malmö  

högskola.

33



9 Bilagor
Bilaga 1: Information till intervjupersonerna

Hej __!

Här kommer lite information inför intervjun som du är så snäll och ställer upp på, nu på tisdag 

den  

Vi som skriver examensarbetet är Gabriella Lundvall och Sofie Sandberg och det är ______ 

som kommer att genomföra intervjun. Vi är båda inne på sluttampen av vår lärarutbildning 

vid Örebro universitet och skriver alltså nu en C-uppsats inom pedagogik.

Det vi vill undersöka är hur lärare som arbetar ämnesintegrerat upplever arbetet med Lpo 94. 

Vi kommer sammanlagt intervjua 4 olika lärare på 2 olika skolor.

Om det är okey så vore det en fördel om vi kunde spela in intervjun på band, så jag kommer 

att  ta med en bandspelare.  Bandet från intervjun kommer att  behandlas konfidentiellt,  din 

identitet  kommer inte  att  avslöjas och när uppsatsen är  godkänd kommer  banden raderas.

När uppsatsen blivit godkänd kommer den att finnas på universitetsbiblioteket och i databasen 

Diva, via universitetsbibliotekets hemsida.

Som vi talade om i  telefon,  kommer  jag att  dyka  upp i  ditt  arbetslagsrum.  Om det finns 

möjlighet att kunna genomföra intervjun på en ostörd plats i ca.30 min vore det bra. Intervjun 

är som du säkert förstår frivillig, så om du känner något tvivel eller undrar över något så hör 

av dig.

Med vänlig hälsning

Intervjuare med kontaktuppgifter
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Bilaga 2: Intervjuguide
Syfte:  Uppsatsens  syfte  är  att  belysa  hur  lärare  i  grundskolans  senare  år  upplever  det 

ämnesintegrerande arbetet i en målstyrd skola.

Frågeställning: Hur uppfattar lärare sitt arbete med målen i Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo 94)?

Inledande frågor

Övergripande mål

Kursplanemål

Fråga om elevernas delaktighet i arbete med målen

35

Hur arbetar ni ämnesintegrerat i ert arbetslag?

Vilka möjligheter tycker du målen i Lpo 94 ger er att arbeta ämnesintegrerat? 

Vilka möjligheter ser du i att koppla ihop de övergripande målen och det ämnesintegrerade 

arbetet? 

Hur arbetar ni med de övergripande målen i det ämnesintegrerade arbetet? 

 När arbetar ni med de övergripande målen i det ämnesintegrerade arbetet?

 Hur har ni arbetat med kopplingen mellan de övergripande målen och ämnesintegreringen?

Vilka möjligheter ser du i att koppla ihop kursplanemålen och det ämnesintegrerade arbetet?

Vilken möjlighet tycker du att ni har att sammanföra målen för de olika ämnena? 

Hur arbetar du med kursplanemålen i det ämnesintegrerade arbetet?

 När i arbetsprocessen arbetar du med kursplanemålen?

 Hur arbetar du med strävansmål och uppnåendemål? 

 Hur har ni arbetat med kopplingen mellan kursplanemålen och ämnesintegreringen?

 Hur kopplar ni samman de olika ämnesmålen? 

På vilket sätt är eleverna delaktiga i arbetet med målen i Lpo 94?


