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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka faktorer som möjliggör och/eller 

förhindrar undervisningen i grundskolans hem- och konsumentkunskap, med fokus på 

ämnesintegrering.  Frågeställningarna som vi önskar svara på i denna studie är följande: 1) I 

vilken utsträckning anser lärarna att de arbetar ämnesintegrerat? 2) Vilka faktorer anser 

lärarna påverkar ämnesintegrering i undervisningen? 3) Hur anser lärarna att de påverkas av 

ramfaktorerna på de kommunala respektive privata skolorna i förhållande till ett 

ämnesövergripande arbetssätt? 

Vi undersökte detta genom kvalitativa intervjuer med sex hem- och 

konsumentkunskapslärare som arbetade vid kommunala respektive privata grundskolor. 

Intervjuerna genomfördes i två steg, först en basintervju och därefter en uppföljningsintervju. 

Materialet tematiserades och analyserades utifrån våra analysverktyg, vi använde oss av 

ramfaktorsteorin. Resultatet visar att ämnesintegrering i hem- och konsumentkunskap i 

grundskolan varierar från lärare till lärare och från kommunala respektive privata skolor. 

Lärarna pekar ut fyra ramfaktorer som utgör möjligheter och/eller hinder för deras 

undervisning: 1) Läroplan och styrdokument, 2) Skolledning, 3) Samarbete samt 4) Tid. 

Slutsatsen i vår studie visar att hem- och konsumentkunskapslärarna på de privata skolorna 

i större utsträckning använder sig av ett ämnesintegrerat arbetssätt. Detta beror på ett närmare 

samarbete mellan lärarna på skolan och skolledningens beslut om vilket arbetssätt som skall 

råda. 

Nyckelord: didaktik, hem- och konsumentkunskap, grundskolan, intervju, 

ämnesintegrering, ramfaktorer, ramfaktorteori. 
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1. Inledning  

Intresset för ämnesintegrering väcktes för oss när vi läste hem- och konsumentkunskap 

vårterminen 2012. Då upptäckte vi vilka möjligheter ämnet har att bygga broar till skolans 

andra ämnen genom ett ämnesintegrerat arbetsätt. Vi anser att hem- och konsumentkunskapen 

kan vara den koppling som gör andra ämnen mera praktiska. Under vår VFU har vi lagt märke 

till att undervisningen i hem- och konsumentkunskap ser mycket olika ut och skiljer sig 

markant mellan olika skolor. Med detta i bagaget väcktes vårt intresse för att ta reda på vad 

det kan bero på.     

Vår studie består av två delstudier där Anna-Lena har intervjuat tre respondenter inom den 

privata skolan och Signe har intervjuat tre respondenter inom den kommunala. Resultat och 

analys av dessa intervjuer har gjorts enskilt för att sedan strålas samman till en gemensam 

analys samt diskussion.  

Vi vill ta tillfället i akt att tacka de sex hem- och konsumentkunskapslärare som ställt upp 

med att svara på våra frågor. Ett stort tack riktas även till vår handledare Lolita Eriksson för 

goda råd samt tydlig och snabb kommunikation. Vi vill även passa på att tacka våra framtida 

chefer Lisa och Stina som tror på oss som hem- och konsumentkunskapslärare genom att ge 

oss chansen att arbeta på deras skolor. 

Anna & Signe  
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2. Bakgrund 

Skolans värld är och har varit en föränderlig arena i samhället under de senaste decennierna. 

Inom pedagogiken har det skett stora omställningar och debatterna om vilket lärande som är 

rätt eller fel kan följas från många håll. Ena sidan förordar ämnesintegrerad undervisning för 

att eleverna inte upplever sin värld som ämnesindelad och därför ska inte heller skolan vara 

det. Andra föredrar den traditionella undervisningen, de menar att eleverna inte ska få olika 

ämneskunskaper som de inte har någon relation till (Carlgren, 2011). 

2.1 Definition av ämnesintegrering 

Att definiera vad ämnesintegrering innebär är inte helt lätt då det finns många begrepp som 

nästan är synonyma med ämnesintegrering. Exempel på detta är ämnesövergripande 

arbetssätt, tematiska arbeten och överskridande arbeten. Gemensamt för dessa är att de har 

med någon form av samordning att göra. Samordnande är synonymt med ordet integrering 

och som i sin tur är synonymt med integration. Integration betyder enligt 

Nationalencyklopedin en, ”process som leder till att skilda enheter förenas” 

(Nationalencyklopedin, 2013). Andersson (1994) definierar ordet integration utifrån ett 

lärandeperspektiv på följande sätt: ”Med integration menas, när det gäller undervisning och 

lärande om världen, att sammanfoga skilda delar till ett helt” (Ibid., s. 15). Att sammanfoga 

olika delar till ett helt menar Österlind är skillnaden mellan ämnesövergripande undervisning 

och ämnesindelad undervisning (2006, s. 9).  

2.2 Ämnesintegrering ur ett historiskt perspektiv  

Ämnesintegrerad undervisning har en lång historia bakom sig, den fanns redan innan skolan 

och dess ämnen. Under tidsepoken bondesamhället fanns det olika lärande som gick in i 

varandra genom arbetslivet och vardagen. Barnen fick lära sig de dagliga sysslorna av sina 

föräldrar vilket bidrog till ett lärande i ett funktionellt sammanhang (Krantz & Persson, 2001). 

I lärandet ingick inte att lära barnen läsa, den biten stod kyrkan för. Barnen skulle lära sig att 

läsa för att förstå kristendomsstycken från katekesen (Ibid.; Säljö, 2008).  Undervisningen 

förändrades sedan när folkskolan kom 1842. Läraren och böckerna stod då i fokus för 

elevernas lärande och all kunskap fanns att hämta däri. I dag står eleverna i fokus i 

undervisningen och skolsystemet har gått från att ha varit centraliserat till decentraliserat. Det 

betyder att makten och ansvaret har flyttas från en större central instans på hög nivå till en 

mindre instans på lägre nivå. I det här fallet från staten till kommunerna. Skolan har gått från 

att ha varit detaljerad regelstyrd till att ha blivit målstyrd (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 

2007, s. 23-47). Det innebär ett större utrymme för lokala skolpolitiska ändringar. Skolorna 
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ser idag olika ut i landets kommuner, de profilerar sig på olika sätt och några då genom att de 

arbetar ämnesintegrerat. Med valfriheten för lärare följde ett större ansvar att själva forma och 

planera undervisningen för att nå de nationella målen i läro- och kursplanerna.  Lindensjö & 

Lundgren (2007) menar att den här reformen kräver professionella lärare som har ett 

ansvarsfullt och viktig uppdrag att utföra. De måste genom sin planerade undervisning se till 

att målen i läro- och kursplaner nås, det gäller att få eleverna intresserade och motiverade 

utifrån det arbetssätt de väljer (Ibid.). 

2.3 Ämnesintegrering idag 

Forskning visar att ämnesintegrerat arbete gör eleverna motiverade då det är viktigt att koppla 

samman ämnet med deras egen vardag (MacMath, Roberts, Wallace & Chi, 2010). De kan 

koppla samman de olika ämnenas kunskaper och förstå en händelse på ett djupare sätt, se den 

ur flera synvinklar. Att arbeta ämnesintegrerat kan ske på olika sätt, men oftast är det utifrån 

ett tematiskt område. Då integreras de olika ämnena till en helhet och olika färdigheter övas 

in. Om den tematiska helheten är att baka bröd kan syftet med undervisningen då vara att läsa 

och följa ett recept, förstå de olika enheternas mått samt tänka och handla utifrån ett 

miljöperspektiv. Krantz & Persson (2001) skriver dock att det inte bara är antalet ämnen som 

räknas till att jobba ämnesintegrerat, viktigt är även att eleverna ska få överblick och ett 

funktionellt sammanhang för kunskapen. 

Eleverna lär in kunskap tillsammans med sina egna erfarenheter och det skapar en obalans 

i elevens befintliga struktur. Det leder i sin tur till att eleverna måste återupprätta balansen och 

genom detta har ett lärande ägt rum och eleverna har infogat ny kunskap i strukturerna (Ibid., 

s. 11-15). Det blir då en jämvikt i elevernas drivkraft och kognitiva utveckling, enligt en teori 

utvecklad av Piaget. Om denna jämnvikt är kopplad till elevernas verklighet och är grundade 

på faktiska problem eller teman menar flera forskare att elevers inlärning påverkas positivt. 

För att koppla samman ämnen med varandra krävs det att lärarna är insatta i kursplanerna i 

andra ämnen än bara i sina egna (Ibid.).  

Ämnet hem- och konsumentkunskap är ett praktiskt skolämne som ska ge ”eleverna 

förutsättningar att kunna skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som 

konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö” (Skolverket, 2011). I ämnet finns 

många delar som berör andra ämnen som exempelvis matematik, svenska, naturvetenskap och 

samhällskunskap. Det framgår av artikeln Samarbete är bättre än dubbelarbete (Orre, 2012, 

s. 20) där lärare beskriver hem- och konsumentkunskap som ”möjligheternas ämne” (Ibid.). 

Lärarna menar att ämnet är vardagsnära och underlättar för elevernas inlärning medan andra 
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ämnen som exempelvis kemi och fysik är mera abstrakta och svåra att relatera till. De ser 

många skäl till att arbeta ämnesintegrerat och menar att ingen förlorar på att samarbeta, 

varken lärare eller elever. Det ökar kunskapsutvecklingen, motivationen och stimulansen hos 

de berörda (Orre, 2012, s. 20). Även Krantz & Persson (2001) menar att elevers nyfikenhet 

och intresse hämmas av ämnesgränser i undervisningen. De menar vidare att elevernas 

verklighet och vardag inte följer gränser utan att allt integreras. En samverkan över och 

mellan ämnesgränserna bör användas då det finns olika pedagogiska fördelar att vinna. Det 

gäller för pedagogerna att hitta en balans mellan att undervisa ämnesspecifikt och i andra 

kontexter ämnesintegrerat (Ibid.). 

Utifrån Lgr 11 (Skolverket, 2011) har skolan en viktig uppgift som innebär att lärare ska 

samarbeta med varandra över gränserna för att eleverna ska få arbeta ämnesövergripande. I 

Lgr 80 (Skolverket, 1980) fanns särskild tid avsatt för ämnesövergripande samarbete, men i 

Lgr 11 får lärarna och skolledningen försöka planera in den tiden själva. Det tar tid för lärare 

att sätta sig in i de andra ämnens kursplaner för att se vilka områden som passar att arbeta 

tillsammans med. I artikeln Samarbete är bättre än dubbelarbete (Orre, 2012) framgår det av 

lärarna att en viktig faktor med ämnesintegrering är att viljan måste finnas hos lärarna för att 

arbeta över gränserna. Om det bara är rektorns vilja att lärarna ska arbeta ämnesintegrerat blir 

inte arbetet bra utfört. Alla berörda måste vilja samarbeta och få ta stor del av hur projektet 

ska genomföras (Ibid., s. 18-19). Enligt Lgr 11 har dock rektorn det övergripande ansvaret att 

se till att ”undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 

uppfatta större kunskapsområden som en helhet” (Skolverket, 2011, s. 19).  
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3. Litteraturöversikt 

Följande kapitel är uppdelat i två delar, tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt, vilka 

ligger till grund för vår studie.  

3.1 Tidigare forskning 

I ämnet ämnesintegrering har inte mycket forsknings gjorts vilket även är något som Bobis 

och Handal (2004) påpekar i sin artikel Teaching Mathematics Thematically: Teacher’s 

Perspective. Att även färre forskningsprojekt med inriktningen ämnesintegrering med hem- 

och konsumentkunskap utförts är således ganska uppenbart. Vi har därmed valt att fokusera 

på den forskning som finns i ämnet ämnesintegrering vilket innebär att det som presenteras 

nedan innefattar integrering mellan olika ämnen överlag och inte företrädelsevis integrering 

med ämnet hem- och konsumentkunskap. 

3.1.1 Faktorer som påverkar ämnesintegrerad undervisning 

I studien Factors hindering teachers from integrating natural sciences and mathematics in 

to home economics courses (JBSE, 2012) är syftet att analysera varför ämnena naturvetenskap 

och matematik inte integreras med ämnet hem-och konsumentkunskap. Särskilt vill 

författarna se vilka faktorer som hindrar integreringen. I undersökningen som genomfördes 

med hjälp av frågeformulär, deltog 88 slovenska hem-och konsumentkunskapslärare. 

Resultatet visar faktorer som hindrar lärarna att arbeta ämnesintegrerat, dessa är: idéer för 

integrering, lärarnas kompetens i andra ämnen, elevernas ålder, outbildade hem- och 

konsumentkunskapslärare, timplanen i ämnet hem- och konsumentkunskap och att tiden inte 

räcker till (Ibid.). 

Lärarna påpekar att de saknar idéer för integrering, de skulle vilja ha färdigt material för 

ämnesintegrerad undervisning. De vill även att det utifrån läroplanen tydligare ska framgå på 

vilka sätt olika ämnen med fördel kan kopplas samman (Ibid.). 

En annan viktig faktor är att det inte finns tillräckligt med kunskap och kompetens om 

andra ämnens kursplaner. Lärarna menar att det redan under utbildningen till hem-och 

konsumentkunskapslärare bör ingå innehåll och mål från andra ämnen vilket skulle kunna 

underlätta för att integrera andra ämnen i sin undervisning. 

Lärarna anser att elevernas ålder påverkar möjligheterna till att arbeta ämnesintegrerat, att 

eleverna i de lägre klasserna inte är tillräckligt mogna för ämnesintegrering då har svårt att ta 

till sig flera ämnen under en och samma lektion (Ibid.). 
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En annan faktor varför inte andra ämnen integreras i hem- och konsumentkunskap är att 

det förekommer många outbildade hem- och konsumentkunskapslärare och att dessa lärare 

inte har särskilt stor kunskap om läroplanerna (Ibid.). 

Lärarna anser att tiden inte räcker till för planering av projekten. De önskar också 

undervisningstiden ska utökas i timplanen (Ibid.).  

Även Bobis och Handal (2004) har i sin studie fått ett resultat som visar på olika faktorer 

som påverkar ett tematisk arbetsätt negativt. I artikeln Teaching Mathematics Thematically: 

Teacher’s Perspective (Ibid.) beskrivs lärares syn på tematiskt arbete i matematik. Enligt den 

tidigare forskning de tittat på är fördelen med tematisk undervisning att den kopplas till det 

verkliga livet. Man använder sig av situationsbunden inlärning som kan förbygga gapet 

mellan skolmatematik och verklighetens matematik. Enligt studien finns forskning som visar 

att elevers attityd till matematiken förbättras då det lärs ut tematiskt och att då även resultaten 

förbättras. Författarna menar att det tyvärr inte finns tillräckligt mycket forskning inom detta 

område (Bobis & Handal, 2004). 

Studien är del av en större studie av tematisk undervisning i matematik där 

enkätundersökningar har gjorts bland lärare. I den här studien utgick man från svaren från den 

tidigare enkätundersökningen och syftet var att genom intervju få mer insikt i de barriärer och 

utmaningar lärare möter då de undervisar matematik och i synnerhet de som undervisar 

tematiskt. För studien intervjuades tio lärare som ansågs representera en bred variation av 

lärare med variablerna kön, år av lärarerfarenhet, akademiska kvalifikationer, socio-

ekonomisk status på skolan samt fakultetsposition. Resultaten av intervjuerna visar att alla 

lärare anser att tematisk undervisning i matematik har fördelen att eleverna lär sig att 

matematik är mycket användbar. Alla påstår sig dock få kämpa av olika anledningar för att 

genomföra den tematiska undervisningen. De tre huvudanledningarna för detta är 

instruktions-, kursplans- samt organisationsfaktorer (Ibid., s. 9). Instruktionsfaktorerna 

(Ibid.) innefattar att temat är ointressant för eleverna, att vissa elever föredrar traditionell 

undervisning och att vissa tycker att temat inte är relevant för deras liv fastän läraren tycker 

det. Lärarna anser även att vissa elever inte är tillräckligt läskunniga för det tematiska arbetet 

och vissa föräldrar och andra lärare tycker att traditionell undervisning är att föredra. Lärarna 

anser också att det är svårt att vara strukturerad i tematisk undervisning och tycker att det 

skapar oordning. När det gäller kursplansfaktorerna (Ibid., s. 11) anser man att kursplanen 

inte är skriven för tematiskt arbete. Det är svårt att rapportera in elevers resultat på grund av 

rapportsystemets uppbyggnad och det är dessutom svårt att förbereda eleverna på nationella 

prov då dessa är traditionellt uppbyggda. Bland organisationsfaktorerna (Ibid., s. 12) berättar 
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lärarna om den tidsbrist som det tematiska arbetet bidrar till. De gör ofta sitt eget material och 

samarbetar inte lärare emellan. Här fann man också att brist på resurser såsom datorer, pengar 

och fortbildning gör arbetet svårt. 

Analysen av studien visar att tematiskt arbete inte är enkelt. Det finns många faktorer att 

övervinna om arbetet ska fungera och många av lärarna föredrar i slutänden att arbeta 

traditionellt (Ibid.). 

Med dessa två forskningar som grund kan vi påstå att många lärare är överens om att ett 

ämnesövergripande arbetsätt inte är särskilt enkelt att genomföra och att det finns en rad olika 

faktorer som försvårar arbetet. Trots detta finns en mängd lärare som faktiskt genomför 

undervisning där flera ämnen ingår både genom teman och utan. 

3.1.2 Lyckad ämnesintegrerad undervisning 

I artikeln Ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap – Vad är det? (Persson, Ekborg 

och Garpelin, 2009) diskuteras två former av ämnesintegrerad undervisning, dels 

ämnesintegrering inom de naturvetenskapliga ämnena och dels ämnesintegrering av de 

naturvetenskapliga ämnena mot skolans andra ämnen. Syftet med undersökningen var att 

förstå vad lärare menade med ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning samt att se hur 

de bedrev undervisningen. För att uppnå undersökningens syfte valdes en kvalitativ 

forskningsintervju med fem lärare som arbetade ämnesintegrerat.  

Efter en utförlig sammanställning visade resultatet att tre av de fem lärarna arbetade med 

ämnesintegrering som ordinarie undervisningsform medan de två andra jobbade 

ämnesintegrerat ibland eller använde detta arbetssätt som ett avbrott från den ordinarie 

undervisningen. Hur lärarna valde att tolka ämnesintegrerad undervisning skildes sig något 

från varandra då de alla fem uppfattade sig själva som att jobba ämnesintegrerat. Lärarna 

försökte att ge eleverna helhetssyn i undervisningen genom att plocka in andra ämnen och att 

blanda in äldre uppgifter för att på så sätt förankra kunskapen bättre. En förutsättning för detta 

arbetssätt är ett fungerande samarbete mellan de lärare som undervisar i de naturvetenskapliga 

ämnena. 

Ovanstående studie visar att det skiljer sig både hur lärare uppfattar hur ett 

ämnesövergripande arbetssätt kan utformas medan de alla är överens om att den viktigaste 

faktorn för att det ska fungera är ett samarbete kollegorna emellan. Även i artikeln 

Curriculum integration and at-risk students: a Canadian case study examining student 

learning and motivation (MacMath m.fl., 2010) redovisas hur lyckat ett ämnesövergripande 

arbetsätt kan vara. 
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Studien, som är utförd i ett kanadensiskt skoldistrikt, indikerar att elever visar högre 

motivation vid integrering av olika ämnen och att det beror på att de i större utsträckning kan 

se en koppling till sin egen vardag. På skolan där studien är utförd bestämde sig två lärare för 

att börja samarbeta vid planering av sina enskilda lektioner för att eleverna skulle få följa upp 

sin förvärvade kunskap i ett annat ämne. Arbetet att utveckla elevernas kunskaper sker genom 

att tillföra praktiska och konkreta tillämpningar på begreppen och dessutom tillföra 

nödvändiga teoretiska ramar (Ibid.). 

På den kanadensiska skolan är skoldagarna uppdelade på lektioner där eleverna går mellan 

olika klassrum med olika innehåll och ämnesinriktning. De två lärarna kunde trots detta 

klassiska upplägg genomföra ett ämnesövergripende arbetsätt på grund av ett gott samarbete 

sinsemellan (Ibid.). 

Lärarna använde en tillämpad studieform med fyra huvudpunkter för att öka motivationen 

hos eleverna. Dessa fyra var: 1) balans mellan instruktioner och utmanande uppgifter, 2) se 

till att begreppen lärs in på ett meningsfullt sätt med personlig relevans, 3) bygga på vad 

eleverna redan vet och göra kopplingar till deras egna erfarenheter och 4) integrera kunskap 

och färdigheter för att ge fortlöpande översyn och förstärkning. Genom att arbeta på detta sätt 

kan studenterna sammankoppla sina skolerfarenheter med erfarenheter utanför skolan (Ibid.). 

Studien genomfördes med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder och däri 

ingick intervjuer med lärare och elever, textanalyser, enkäter om motivation och 

observationer. Respondenterna bestod av de två lärarna samt sju utvalda elever som 

representerade en vidd av kompetenser i klasserna. Datainsamling skedde före, under och 

efter det studerade arbetet. 

De tre nyckelaspekter som undersöktes var: 1) Lärarnas uppfattningar, 2) Specifika 

inlärningsaktiviteter och 3) Slutintervjuer med eleverna. 

Resultatet visar att lärarnas uppfattningar uttryckte frustration på grund av brist på 

praktiska aspekter samt koppling till vardagen i läroplanerna. De två lärarna tror att fördelen 

med att eleverna hör samma saker i de två ämnena medför att kunskapen lärs in på ett djupare 

plan. De menar att det är viktigt för studenterna att se kopplingen till sin egen vardag och 

framtid och att upprepningarna ska medföra att kunskapen lagras. Efter arbetet överskrider 

elevernas resultat i båda ämnena förväntningarna från lärarna (MacMath m.fl., 2010). 

De specifika inlärningsaktiviteter medförde en variation i arbetsätt som inkluderar 

instruerande metoder och praktiska övningar. Det är inte bara lärarna som bidrar till det 

integrerade arbetssättet då eleverna tar med sig sina förkunskaper från ett ämne till ett annat 
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utan att vara medvetna om det. Båda lärarna menar att ämnesintegreringen och deras specifika 

undervisningsstrategier bidrar till ökad själveffektivitet och självförtroende hos eleverna.  

Resultaten av slutintervjuerna med eleverna var mycket lyckade, sex av sju kunde svara på 

alla frågor korrekt om ämnen som behandlats i båda klassrummen medan endast tre av sju 

kunde svara rätt på frågor som endast behandlats i ett klassrum. Eleverna menar att de har 

lättare att lära sig då informationen har givits under två olika lektioner på olika sätt. Enkäten 

visar att eleverna har haft motivation under projektets gång och att de vill arbeta på detta sätt 

flera gånger. De menar att de har arbetat hårdare än med andra ämnen och att de har lyckats 

bättre (MacMath m.fl., 2010). 

All ovanstående forskning visar dels hur lyckat ett ämnesintegrerat arbetssätt kan vara och 

dels att ett sådant arbetssätt kan var ganska svårt att genomföra. Dessa svårigheter beror på 

olika faktorer som exempelvis tidsbrist, brist på samarbete, svårigheter att tolka läroplanen 

och mycket annat. Dessa faktorer benämns som ramfaktorer inom det ramfaktorteoretiska 

tänkandet (Dahllöf, 1967).   

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

I följande stycke presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, nämligen ramfaktorteorin. 

Först redovisas vad ramfaktorteorin står för och därefter följer beskrivs hur denna teori har 

växt fram och utvecklats sedan 1960-talet. Slutligen kommer vi specifikt gå in på hur vi 

använder ramfaktorteorin i vår studie. 

3.2.1 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin kan kort beskrivas som ett verktyg som används för att förstå 

undervisningsprocessen och hur den påverkas och styrs av olika faktorer runtomkring 

(Lundgren, 1972, s. 12). Ramfaktorer kan således förstås som alla de variabler som finns 

omkring oss och som påverkar hur undervisningen formas och dessutom hur resultatet av 

undervisningen blir (Dahllöf, 1999, s. 6-7).  

3.2.2 Ramfaktorteorins framväxt och utveckling 

Under 1960-talet hade Urban Dahllöf studerat sin egen tidigare forskning kring 

gruppsammansättningar i undervisningssammanhang och såg då att det fanns övergripande 

ramar som påverkar villkoren för skolans inre arbete. Han såg alltså att det förekom tydliga 

faktorer som ramar in och i vissa fall begränsar de processer som sker i klassrummet. Detta 

blev startskottet för det som kom att kallas det ramfaktorteoretiska tänkandet (Lundgren, 

1994, s. 9).  
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Ramfaktorteorin introducerades följaktligen 1967 av Urban Dahllöf och presenterades i 

hans bok Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967). Några år senare skrev Ulf P 

Lundgren sin avhandling Frame factors and the teaching process (1972) med Dahllöf som 

handledare där ramfaktorteorin vidareutvecklades med Dahllöfs tankar som grund (Lindblad, 

Linde & Naeslund, 1999, s. 93).  

Den tidiga ramfaktorteorin (Dahllöf, 1967) undersökte undervisningsinnehåll och resultat i 

förhållande till yttre faktorer såsom tid och gruppsammansättning vilket fick namnet den 

enkla ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 98). I den enkla ramfaktorteorin 

menar man att ramarna påverkar undervisningsprocessen vilket i sin tur påverkar resultaten av 

undervisningen (Lundgren, 1994, s. 8-9). Se figur 1. 

 

Figur 1; Den enkla ramfaktorteorin. (Lundgren, 1994, s. 14). 

 

 

Sedan det ramfaktorteoretiska tänkandet presenterades för drygt 45 år sedan har ett stort 

antal arbeten kommit ut som har belyst hur undervisning på olika sätt styrs och begränsas av 

ramfaktorer (Lindblad m.fl., 1999, s. 93). Det har nästan gått ett halvt sekel sedan den enkla 

ramfaktorteorin presenterades och mycket har förändrats i skolans värld dels på grund av ny 

forskning och dels på grund av decentraliseringen av skolan och den nya styrningen. Trots att 

vi befinner oss i ett nytt ekonomiskt, politiskt och socialt läge både i skola och i samhälle är 

det ramfaktorteoretiska tänkandet fortfarande i högsta grad aktuellt (Lindblad m.fl., 1999, s. 

94).  

Begreppet har dock utvidgats och innefattar i dagens samhälle alla de variabler som kan 

komma att rama in eller begränsa undervisningen (Broady, 1999, s. 112). Även Lindblad med 

flera skriver om att begreppet ramfaktorer vidgats (Lindblad m.fl., 1999, s. 94) vilket även 

Dahllöf bekräftar i sitt artikelbidrag Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet. En tillbakablick 

(Dahllöf, 1999, s. 15). I artikeln redovisar han hur det ramfaktorteoretiska tänkandet har 

utvecklats och vidgats sedan 1960-talet. Lindblad med flera menar att ramfaktorteorin har 

vidgats i takt med att samhället har utvecklats och att det således finns fler variabler som kan 

påverka undervisningsprocessen (Lindblad m.fl., 1999, s. 100).  

 

Ramar  Process  Resultat 
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Dagens ramfaktorteori kan användas som ett verktyg när man vill studera hur pedagogiska 

organisationer begränsar tillika möjliggör processer inom undervisning, och vidare förklara 

olika resultat i undervisningen. (Lundgren, 1994, s. 5). Man kan således på ett djupare plan 

förstå de resultat som uppkommer utifrån undervisningen om man definierar och analyserar 

de ramar som på olika sätt styr undervisningen (Ibid., s. 34). 

3.2.3 Ramfaktorteorin i vår undersökning 

Ramfaktorteorin är relevant för oss för att vi vill undersöka vilka faktorer som på olika sätt 

påverkar lärares möjligheter till ämnesövergripande arbete. Vi kommer därför titta på de olika 

faktorer som kan tänkas inverka på lärarnas möjligheter till att arbeta ämnesintegrerat med 

ämnet hem- och konsumentkunskap och hur dessa faktorer uppfattas av lärarna. I den 

föreliggande studiens basintervjuer (se bilaga 1) framkommer fyra ramfaktorer och dessa 

ligger till grund för analysen i denna undersökning. De fyra ramfaktorerna är 1) Läroplan och 

styrdokument, 2) Skolledning, 3) Samarbete samt 4) Tid.   

3.2.4 De fyra ramfaktorerna 

Läroplanen och styrdokumenten är grunden för lärarnas undervisning på så sätt att de talar 

om vad som ska läras ut i de olika ämnena. Det är däremot upp till varje enskild skola 

och/eller lärare att bestämma hur kunskapen ska förmedlas. 

Skolledningen och/eller rektorn har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet och 

dess resultat. Det är på så sätt en tydlig ramfaktor som påverkar hur undervisningen på skolan 

bedrivs.  

Graden av samarbete mellan lärare vid planering och undervisning påverkar vilket 

arbetssätt som förekommer i verksamheten.  

För att genomföra undervisning krävs tid för planering. Hur tiden disponeras är upp till 

dels skolledningen och dels upp till de enskilda lärarna. Denna tidsdisponering påverkar i sin 

tur arbetssätten som råder på de olika skolorna. 

  



16 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad hem- och konsumentkunskapslärare anser 

om möjligheterna att arbeta ämnesintegrerat, vad som påverkar samt om detta upplevs olika 

mellan kommunala respektive privata skolor 

 

De konkreta frågor som undersökningen behandlar är följande: 

1. I vilken utsträckning anser lärarna att de arbetar ämnesintegrerat? 

2. Vilka faktorer anser lärarna påverkar ämnesintegrering i undervisningen? 

3. Hur anser lärarna att de påverkas av ramfaktorerna på de kommunala respektive privata 

skolorna i förhållande till ett ämnesövergripande arbetssätt? 
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5. Metod 

I detta kapitel kommer vi först att redogöra för vilken metod för datainsamling som valdes ut 

till den föreliggande studien samt vilken urvalsprocess som användes och en kort presentation 

av materialet. Därefter följer en presentation av hur databearbetning, analys och 

genomförande har gått till. Till sist redovisas de etiska aspekter som vi, som forskare, måste 

förhålla oss till samt en reflektion över vårt metodval. 

5.1  Metod för datainsamlingen 

Metoden vi utgick ifrån vid datainsamlingen var samtalsintervjuer, en kvalitativ metod och 

den beskrivs av Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wägnerud som en respondentundersökning 

(2012, s. 228). I samtalsintervjuer ges det större utrymme för interaktion – samspel mellan oss 

som forskare och våra intervjupersoner (Ibid., s. 251). Anledningen till att vi valde 

samtalsintervjuer som metod är att vi då hade möjlighet att stanna upp, gå vidare och ställa 

följdfrågor till intervjupersonerna. Följdfrågorna bidrog till ett mera innehållsrikt svar från 

respondenterna. Den kvalitativa metoden i vår undersökning gav oss nya infallsvinklar och 

mer flexibilitet i våra följdfrågor. Det skulle en kvantitativ studie inte ha gjort då det inte finns 

samma utrymme för avvikelser från ämnet (Repstad, 1999, s. 15). Repstad menar att om 

undersökningen syftar till att förstå händelserna som sker är en kvalitativ metod att föredra 

(Ibid., s. 15).  En kvalitativ metod av detta slag var för oss det bästa valet då vi vill få fram hur 

lärare tänker och agerar (Trost, 2011). 

Vid alla intervjuer använde vi oss av samma intervjuguide. Vid den första omgången av 

intervjuerna ställde vi basfrågor till respondenterna för att få en bild av varje individs 

bakgrund, utbildning, uppfattningar och åsikter om ämnesintegrering. Svaren som framkom 

blev grunden till de fyra ramfaktorer som sedan uppföljningsintervjun grundar sig på. 

Uppföljningsfrågorna (Bilaga 2) har utformats utifrån basintervjuerna, tidigare forskning samt 

vår teoretiska utgångspunkt, ramfaktorteorin. Utifrån denna intervjubilaga menar Esaiasson 

med flera (2012) att det sedan är upp till oss, författare till undersökningen att försöka 

redogöra för eventuella skillnader i svaren som kommer fram och om det finns något som de 

har gemensamt, någon beröringspunkt (Ibid., s. 258). 

Då respondenterna intervjuades av två olika personer utvecklades samtalen olika. Det 

beskrivs av Esaiasson med flera (2012) som intervjuareffekter – svaren blir olika beroende på 

vem som ställer frågorna (Ibid., s. 267). Följden på frågorna och formuleringen varierade 

också mellan de olika konversationerna och följdfrågorna kom även de att variera utifrån den 
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person som intervjuades. Samtalsintervjuer kan lätt gå över till ett vardagligt samtal, om inte 

vi som intervjuar håller oss till den vetenskapliga studien som det är (Esaiasson, 2012, s. 257). 

5.2 Urval 

Vårt urval för den här undersökningen består av sex lärare i hem- och konsumentkunskap, 

samtliga respondenter är kvinnor mellan 25 och 58 år. Deras erfarenhet av att arbeta som 

hem-och konsumentkunskapslärare varierar mellan ett och 13 år och samtliga har lärarexamen 

i hem och konsumentkunskap samt ett ämne till. Tre av lärarna arbetar på kommunala skolor 

och tre arbetar på friskolor i kommunen där undersökningen genomfördes. Alla sex lärare 

arbetar i en och samma mellanstora stad i Mellansverige. För att komma i kontakt med lärare 

som ville vara med och delta frågades lärare personligen på de skolor vi tidigare hade VFU 

och via mail för att fylla upp med flera lärare. Önskan hade varit att få intervjua helt okända 

lärare, för det är svårt att vara vetenskapligt distanserad med någon man känner (Esaiasson 

m.fl., 2012).  I samtalen och mailen presenterade vi vårt syfte med undersökningen och 

berättade att både de och skolan garanteras anonymitet. Även att de när som helst hade rätt att 

avbryta intervjun eller att om de ångrade något som hade sagts, kunde det tas bort. Detta är 

rättigheter som respondenterna har rätt till (Ibid., s. 257). Då denna studie är genomförd av två 

författare valde vi att dela upp respondenterna mellan oss för att sedan analysera och diskutera 

dels enskilt och dels gemensamt. Vårt mål med respondenterna var att alla skulle vara 

behöriga och verksamma hem- och konsumentkunskapslärare och att tre arbetar i kommunal 

och tre i privat verksamhet. I undersökningen är validiteten hög då forskningsobjekten delade 

med sig av sina åsikter, erfarenheter och uppfattningar om ämnet ämnesintegrering utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Reliabiliteten är hög då alla teman har berörts i alla 

intervjuer och att vi som intervjuare har lyssnat noga och ställt lämpliga uppföljningsfrågor 

(Esaiasson m.fl., s. 57-65). 

5.3 Material 

Sammanlagt gjordes tolv intervjuer varav två per lärare. Vi utförde således sex intervjuer var. 

Alla intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive skolor och den första intervjun tog 

mellan 35 – 60 minuter. Uppföljningsintervjun var något kortare och tog cirka 30 minuter. 

Lärarna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna inleddes med att vi 

förtydligade vårt syfte med undersökningen och en försäkran om deras anonymitet i 

deltagandet garanterades. Nedan presenteras informanterna kort. Se tabell 1. 
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Tabell 1; Urval 

Pedagoger Behöriga ämnen År som lärare Arbetsplats/ 

antal elever 

Pedagog 1 Hem- och konsumentkunskap/ 

Svenska 

3 Privat, årskurs 6 – 9. 

150 elever. 

Pedagog 2 Hem- och konsumentkunskap/ 

Idrott och hälsa 

1,5 Privat, årskurs 6 – 9. 

380 elever. 

Pedagog 3 Hem- och konsumentkunskap/ 

Svenska/Matematik 

1 Privat, årskurs F – 6. 

64 elever. 

Pedagog 4 Hem- och konsumentkunskap/ 

Samhällsorienterande ämnen. 

13 Kommunal, årskurs 7 – 9. 

240 elever. 

Pedagog 5 Hem- och konsumentkunskap/ 

Informations- och 

kommunikationsteknik 

6 Kommunal, årskurs F – 9. 

469 elever 

Pedagog 6 Hem- och 

konsumentkunskap/Svenska/ 

Matematik 

4 Kommunal årskurs F – 6. 

250 elever. 

Tabellen ovan visar en överblick över de olika pedagoger som intervjuats och en inblick i 

skolornas profil där pedagogerna hör hemma. 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Vi genomförde sex intervjuer var på lärarnas respektive skolor. Vi valde att spela in 

intervjuerna eftersom vi då lättare kunde koncentrera oss på frågorna och svaren som 

respondenterna gav, Trost (2010) menar att det är en av fördelarna vid inspelningen. Efter att 

basintervjuerna utförts sammanfattades materialet och från detta ringades fyra ramfaktorer in. 

Utifrån dessa ramfaktorer utformades sedan frågorna till uppföljningsintervjun där vi fick ett 

mera detaljerat svar angående de fyra ramfaktorer som vi valde att fokusera studien på. 

Vi valde att sammanfatta istället för att transkribera av tidsmässiga skäl och även för att vi 

ansåg att vissa ljud och pauser inte var relevanta för materialet. Sedan sammanförde vi våra 

material i ett dokument för att få en tydlig överblick på vad som hade framkommit under de 

tolv intervjuerna. Om det var något som var otydligt lyssnade vi tillsammans på intervjun en 

gång till för att säkerställa att frågan var rätt uppfattad och att svaret var rätt sammanfattat. 

Intervjuerna med respektive lärare, resultaten och analysens sammanfattning har skett 

individuellt och utifrån dem har sedan en gemensam analys skrivits. 

I resultat- och analysdelen har respondenterna fått figurerade namn och intervjuerna med 

respektive lärare är sammanförda under de olika ramfaktorer som studien fokuserar på. Vid 
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redovisning av resultatet valde vi att direkt koppla samman det med vår analys, resultat och 

analys redovisas således under samma rubrik. I analysen av resultatet avsåg vi att undersöka 

om det fanns kopplingar eller mönster utifrån respektive lärare och skola. Den teoretiska 

utgångspunkten fungerar som ett analysverktyg och vi utgår från de ramfaktorer som studien 

bygger på, dessa är: 1) Läroplan och styrdokument, 2) Skolledningen, 3) Samarbete samt 4) 

Tid. 

5.5 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes hade vi tillsammans diskuterat och skrivit ner våra egen 

förförståelse för ämnesintegrering och vad tidigare forskning hade kommit fram till.  Det 

gjorde vi för att få en tydligare referenspunkt att utgå ifrån när vi sedan bedömde värdet i 

svaren från respondenterna. Vi ville vara säkra på att få information som tillförde studien 

något och som inte stod i litteraturen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 257). För att få ut det bästa av 

intervjuerna gjorde vi varsin provintervju med lärare som ställde upp som testpiloter. Det 

gjorde vi dels för att se om formuleringarna på frågorna hade relevans till studien och dels om 

de var lätta att ställa och förstå. En grundregel är att frågorna inte ska innehålla akademisk 

jargong för att inte onödig tid ska tas till att förklara vad som menas med frågan (Ibid.). 

Intervjuerna ägde sedan rum där lärarna själva önskade, allt för att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt. Att intervjuaren och respondenten känner sig bekväma och 

avslappnade i samtalet är viktigt (Esaiasson m.fl., 2012, s. 257). Tiden för samtalen varierade 

mellan 35 – 60 minuter och vi påpekade innan att 60 minuter var den högsta tidsramen för 

samtalen. Alla samtal spelades in, vi hade dock penna och anteckningsblock med för att 

skriva ner eventuella frågor eller tankar som kom fram under samtalets gång. Sedan 

sammanfattade vi intervjuerna och det tog längre tid än vi hade räknat med, cirka två till tre 

timmar per intervju. Vi presenterade därefter sammanfattningarna för varandra och vid 

eventuella funderingar lyssnade vi igenom vissa intervjuer igen. Utifrån detta kom vi överens 

om vilka ramfaktorerer som skulle stå till grund för uppföljningsintervjuerna. 

Uppföljningsintervjuerna genomfördes sedan på samma sätt följt av enskilda 

sammanfattningar. Därefter redovisade vi resultaten för varandra igen. 

5.6 Etiska aspekter 

”Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. 

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, 

att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet” (Vetenskapsrådet, 2010). I 

våra undersökningar har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet 

http://www.codex.vr.se/
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presenterar i sin publikation Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1990). 

De fyra huvudkraven är: 

 Informationskravet: forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.       

 Konfidentialitetskravet: uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Ibid.).    

Att forska innebär även att förhålla sig till olika etiska regler som gäller vid en 

undersökning. Som forskare måste man vara medveten om att det finns tydliga regler och 

riktlinjer som finns till för forskningen och att dessa är viktiga att följa för att undersökningen 

ska bli ”god forskning” (Vetenskapsrådet, 2011). Innan intervjuerna började informerades 

respondenterna om vilka regler som gällde, individskyddskravet. Det innebär att individen 

inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukas eller kränkas och har rätt att när 

som helst avbryta intervjun (Ibid.). 

Respondenterna blev också informerade om syftet med undersökningen och att det hela 

skulle resultera i en rapport, där metoden och resultatet tydligt skulle presenteras. De 

garanterades full anonymitet och att deras och skolans namn skulle få fingerade namn i den 

slutliga texten.  

5.7 Reflektion över metoden 

Metoden vi valde för vår studie var samtalsintervju och vi anser att den var väl anpassad då vi 

ville undersöka vad hem- och konsumentkunskapslärare anser om möjligheterna att arbeta 

ämnesintegrerat och vilka ramfaktorer de anser påverkar arbetssätten. Genom samtalen fick vi 

användbar data som vi kunde analysera utifrån våra frågeställningar. Vi anser att validiteten är 

hög då vi intervjuade hem- och konsumentkunskapslärare om deras uppfattningar och åsikter 

och detta stämmer väl överens med avsikten för undersökningen. Hur pass sanningsenligt 

lärarna svarade på frågorna kan dock vi inte veta. Som Esaiasson m.fl. (2012) beskriver kan 

man, som forskare, inte veta om det som sägs är sant eller falskt, ibland svarar respondenterna 

med det de tror är det ” rätta svaret” (Ibid., s. 259). Den största utmaningen är att komma 
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respondenten nära och fånga deras tankevärld och inte påverka dem med sitt eget tänkande 

(Ibid., s. 259). Om lärarna i vårt sammanhang inte svarade sanningsenligt tror vi det kan bero 

på att de förutsatte att vår inställning till ämnesintegrering var positivt. Detta på grund av vårt 

framtida yrke som hem- och konsumentkunskapslärare och att vi valt att skriva om ämnet 

integrering. Om vi hade låtit någon annan genomföra intervjuerna, som inte hade någon 

relation till ämnet eller någon åsikt om integrering, kanske svaren på frågorna hade blivit 

annorlunda (Kvale, 2009, s. 263). 

Samtalen spelades in efter godkännande av respondenten och det valde vi för att kunna ha 

helt fokus på samtalet. Eftersom samtalen spelades in och sammanfattades ökade reliabiliteten 

när vi kunde gå tillbaka efteråt och lyssna på vad respondenterna verkligen hade sagt under 

intervjuerna (Esaiasson m.fl., 2012, s. 63). 

När vi ser till urvalet av respondenter, var det ibland svårt att upprätthålla den 

vetenskapliga distansen som är viktig att bevara och det gällde tillsammans med de lärare som 

vi hade träffat på under tidigare VFU (Ibid., s. 259). Det var lätt att samtalet fick en vardaglig 

ton vid olika tillfällen och att fokus togs ifrån frågeställningen. Om vi ser till antalet 

respondenter hade vi gärna velat ha flera än sex hem- och konsumentkunskapslärare. Men 

eftersom flera tackade nej eller inte valde att svara alls på vår förfrågan om att medverka, fick 

vi acceptera antalet. Det fanns inte heller tid för att utvidga sökområdet till närliggande 

kommuner, då vi vägde det mot tiden vi hade till vårt förfogande. Men som Esaiasson med 

flera skriver är inte ”ju fler desto bättre” när det gäller intervjuer (Ibid., s. 261). Det viktiga 

vilken tid man lägger ner på arbetet, ett genomtänkt urval och noggranna förberedelser (Ibid.).  
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet och analysen av den föreliggande studien. Först kommer en 

kort presentation av pedagogerna och en redogörelse för i vilken utsträckning de arbetar 

ämnesintegrerat i sina respektive skolor. Som den tidigare presentationen av de sex lärarna 

visar så har de, istället för att nämnas vid namn blivit tilldelade ett nummer (se tabell 1). De 

kommer således benämnas som Pedagog 1,2,3,4,5 eller 6. 

6.1 Resultat och analys av pedagoger 1 – 3. 

Här nedan följer resultat och analys utifrån de tre hem- och konsumentkunskapslärare som 

alla jobbade inom privata skolkoncerner. 

6.1.1 Presentation 

De tre medverkande lärarna som benämns Pedagoger 1-3 arbetar alla på privata skolor. Vid 

frågan hur de arbetar ämnesintegrerat skiljde sig svaret en aning. Alla skolorna profilerar sig 

som att arbeta ämnesintegrerat men vid närmare inblick visade det sig att graden av 

ämnesintegrering skiljde sig åt. Två av skolorna arbetar i projektform och har således ett 

ämnesintegrerat arbetssätt som del av sitt dagliga arbete. Den tredje skolan har, trots 

profileringen, frångått det ämnesintegrerade arbetssättet mer och mer.  Alla tre lärarna har 

relativt kort arbetslivserfarenhet, pedagog 1 har arbetat i tre år, Pedagog 2 i ett och ett halvt år 

och Pedagog 3 i ett år. Alla tre har haft endast en anställning sedan de fick ut sin examen. De 

tre pedagogerna är de enda hem- och konsumentkunskapsläraren på respektive skola och de är 

behöriga i ett eller par andra ämnen utöver hem- och konsumentkunskap. Pedagog 1 är 

behörig i svenska, Pedagog 2 är behörig i idrott och hälsa och Pedagog 3 är behörig i svenska 

och matematik utöver hem- och konsumentkunskap.  

6.1.2 Läroplan och styrdokument som ramfaktor 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket) står det 

att läraren ska ”organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (Skolverket, 2011, s. 14). I början av intervjuerna med pedagog 1-3 

svarade alla att de organiserade och genomförde sina lektioner utifrån läroplanen och 

tillsammans med andra lärare. Ju längre intervjuerna pågick visade det sig att pedagog 2 inte 

alls organiserar och samarbetar med andra ämneslärare i lika stor omfattning som 

pedagogerna 1 och 3 gör. Skolan som pedagog 2 arbetar på profilerar sig dock som att arbeta 

ämnesintegrerat och med ett stort samarbete mellan lärarna, men det är något som inte 

förekommer kontinuerligt utan endast vid olika temaarbeten och speciella dagar. Pedagog 2 är 
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utbildad både som hem- och konsumentkunskapslärare och idrott- och hälsolärare. Detta gör 

att hon själv integrerar de båda ämnena i sina undervisningar utifrån de centrala innehållen 

från hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa i årskurserna 7 – 9. Hon liksom de 

andra pedagogerna tycker att utifrån läroplanerna kan de koppla samman de olika ämnena 

som de är behöriga i. De menar att läroplanen påverkar dem positivt till att ämnesintegrera, 

vilket inte de slovenska hem- och konsumentkunskapslärare i studien Factors hindering 

teachers from integrating natural sciences and mathematics in to home economics courses 

(JBSE, 2012) ansåg att den gjorde. De menade att de hade för lite kunskap om andra ämnen 

utifrån läroplanen. 

Från början var det så viktigt att alla som jobbade inom X skola brann för att arbeta 

ämnesintegrerat och att ämnena skulle komplettera varandra. Men nu arbetar de flesta själva 

och planerar undervisningen utifrån deras eget ämne och det centrala innehållet (Pedagog 2). 

Det som pedagog 2 beskriver i intervjun, att lärare som hade mest erfarenhet hjälpte de 

nykomna lärarna tidigare på skolan är något som efterfrågas i studien, Factors hindering 

teachers from integrating natural sciences and mathematics in to home economics courses 

(Ibid.). De slovenska lärarna menar att de erfarna lärarna bör motiveras för att hjälpa de yngre 

kollegorna att integrera andra ämnen med hem- och konsumentkunskap. 

Varje ny termin för pedagog 1 delas in i olika teman och projekt. Lärarna placeras i olika 

arbetslag och där allas ämneskompetenser kompletterar varandra för vilket tema som gäller. 

Här spelar läroplanen en viktig roll menar pedagog 1, både för lärarna och för eleverna. Det är 

den som styr projekten och eleverna får utifrån kunskapskraven välja vilken nivå de vill lägga 

sig på. Elever och vårdnadshavare blir alltid informerade inför varje nytt arbetsområde om 

vad syfte, mål och kunskapskraven är. Läroplanen är ett naturligt och ofta förekommande 

inslag i skolans vardag tycker alla tre pedagogerna. Det visar hur viktig denna ramfaktor är i 

skolans värld och vilka utvecklingsförmågor undervisningen kan få genom den (Lundgren, 

1994, s. 5). 

Innan ett arbetsområde börjar, planerar vi pedagoger tillsammans vilka förmågor som eleverna 

ska utveckla och vad som ska med från det centrala innehållet utifrån läroplanen. Vi tar fram 

kunskapskraven som eleverna kommer att bli bedömda på inom arbetsområdet. Detta gör att 

arbetet blir tydligt både för eleverna, vårdnadshavare och för oss som pedagoger. (Pedagog 1). 

Att alla är med och planerar ett nytt arbetsområde som pedagog 1 berättar om är något som 

inte framkommer i den ovan nämnda artikeln (Ibid.). De slovenska lärarna berättar att det 

anställs outbildade hem- och konsumentkunskapslärare och att de då inte är insatta i 

läroplanerna och på sätt inte kan bidra till planeringen genom samarbete. De tre pedagogerna i 
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vår studie tycker att det är viktigt att utifrån kursplanerna finna stöd för sitt arbete över 

ämnesgränserna. Det är viktigt att hitta den gemensamma nämnaren som gör att olika ämnena 

kan arbeta tillsammans. Pedagog 1 och 3 inleder alltid sökandet efter gemensamma nämnare i 

kursplanerna tillsammans med sina kollegor innan de börjar planera sitt projekt. Pedagog 2 tar 

däremot oftast in kunskapskrav från sitt andra ämne vid lektionsplaneringar. 

6.1.3 Skolledningen som ramfaktor 

Rektorn har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet och dess resultat, den har enligt 

läroplanen ett särskilt ansvar för att ”undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att 

eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet” (Skolverket, 2011, 

s. 19). Vid intervjuerna med de tre pedagogerna framkom det att rektorn och ledningens 

påverkan och syn på att samarbeta och ämnesintegrera var en viktig ramfaktor för 

pedagogerna. Om beslutet bara togs från ledningens håll om att samordna undervisningarna 

utan att pedagogerna var delaktiga och förtrogna med detta, kunde vissa pedagoger uppfatta 

det som tvingande arbete och de blev obekväma i sin pedagogiska roll. Det ger inget bra 

resultat, varken för elever eller för pedagoger menar alla tre informanterna. De har alla känt 

av missnöje från kollegor som inte vill samarbeta och de tror att en av orsakerna till detta är 

otydliga direktiv från ledningens sida. Det är viktigt att det inte bara är rektorns vilja att 

lärarna ska arbeta ämnesintegrerat och samarbeta, alla som är med i projektet måste få 

bestämmer hur samverkan ska gå till (Orre, 2012, s. 18-19). 

Både pedagog 1 och 3 arbetar på skolor där rektorerna är en stor drivkraft bakom 

arbetssättet ämnesintegrering, vilket gör att all personal känner sig motiverade till att arbeta 

på det sättet. Medan pedagog 2 har en ledning som hon upplever inte orkar med att driva 

igenom att arbeta mera tillsammans och ämnesintegrerat, det är annat som prioriteras. 

När vi på skolan har en temavecka blir den väldigt rörig och ostrukturerad. Det beror på att 

rektorn vill att vi ska arbeta ämnesintegrerat, men det funkar inte. Vi är några få lärare som 

försöker att göra något bra, men tyvärr (Pedagog 2). 

Det som pedagog 2 berättar om går att känna igen från den slovenska studien (JBCE, 

2012). Lärarna i den studien beskriver att de känner en brist på erfarenheter av att arbeta 

ämnesövergripande. De menar att om de ska få erfarenheter av ett sådant arbete måste de få 

det via utbildning eller tydliga direktiv från ledningen (Ibid.). 

6.1.4 Samarbete som ramfaktor 

Läraren ska enligt läroplanen ”samverka med andra lärare i arbetet för att nå 

utbildningsmålen” (Skolverket, 2011, s. 14). Att lärare ska samarbeta står uttryckligen i 
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läroplanen, men det är dock upp till skolan och varje lärares mening att bestämma hur mycket. 

Denna grad av samverkan är något som kommer fram i intervjuerna med de tre hem- och 

konsumentkunskapslärarna. Pedagog 2 berättar att hon har arbetat tillsammans med 

spanskläraren under några lektioner för att eleverna skulle laga spanska maträtter. I 

undervisningen skulle de samtidigt få öva sig på att prata och skriva spanska. Pedagog 2 hade 

gärna velat se att ämnena kunde ha samarbetat mera och under en längre tid. Genom att de 

samarbetade vid de olika tillfällena uppfyllde de flera av de centrala innehållen från årskurs 4-

9 i både moderna språk och hem- och konsumentkunskap. Krantz & Persson (2001) menar att 

när elever får arbeta ämnesintegrerat ökar det kunskapsutvecklingen och motivationen. Att 

ämnesintegrera förlorar ingen på, varken elever eller personal menar de. Att det väcker 

motivation berättar även pedagog 2 om. 

De olika delarna lärdes ut under konkreta och skapande situationer, vilket gjorde att flera 

elever kunde lära sig. Istället för att läsa om något som inte intresserar dem i en lärobok 

(Pedagog 2). 

De slovenska hem- och konsumentkunskapslärarna i artikeln (JBCE, 2012) skulle även de 

vilja se mera samarbete över ämnesgränserna, som det framgår av studien samarbetar de 

endast med ämnet biologi. Den viktigaste faktorn varför de inte samarbetade mera var att 

ämneskompetensen till andra ämnen saknades (Ibid.). Respondenterna i denna studie, 

pedagog 1 och 3 samarbetar med olika ämneslärare utifrån vad som passar in i det aktuella 

temat som ligger på schemat. Ämneslärare som de alltid samarbetar med i de olika projekten 

är svenska-, engelska- och matematiklärare. 

På skolan ser alla lärare att lärandet är en helhet, kunskapen kan inte kan delas in utifrån olika 

ämnen under dagen, utan allt ska läras in i en helhet. I en uppgift kommer flera ämnen in och 

det vill vi att eleverna ska se så att de förstår och lär sig att det inte bara finns en kunskap. När 

vi arbetar på detta sätt är samarbetet A och O (Pedagog 1). 

Något som lärarna också ser som positivt med samarbetet mellan kollegorna är att de 

underlättar vid planeringen och reflektionerna över innehållet och upplägget.  De samarbetar 

även vid bedömningen och ser det som något värdefullt när eleverna kan ses med flera par 

ögon. 

När vi arbetar ämnesintegrerat blir diskussioner mellan oss lärare mera som pedagogiska 

samtal. Vi märker själva att vi reflekterar och analyserar våra ämnen mera och även över 

andras ämnen. Det skulle vi inte ha gjort om vi inte jobbade tillsammans (Pedagog 1). 

Pedagog 1 menar vidare att arbeta ämnesövergripande inte bara är positivt för lärandet, 

utan också för sammanhållningen i klasserna och bland kollegorna. Både eleverna och 
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kollegorna känner ett större ansvar och tillhörighet med projektet som de arbetar i då de alla 

fyller en funktion. Både elever och kollegor växer i rollen som deltagare. Även pedagog 3 

menar att både eleverna och kollegorna växer av att arbeta tillsammans och att det skapar en 

känsla av gemenskap. Det är något som pedagog 2 saknar i sitt arbete med kollegorna, 

känslan av samhörighet. 

Pedagog 1 och 3 menar att det positiva med ämnesövergripande arbetet är att klassens 

grupp-känsla stärkts och att sammanhållningen fortsätter även när projektet är slut, det är 

något som inte bara gynnas under skoltiden utan även på raster och under fritiden. Elever och 

pedagoger får en annan syn på varandra under ett projekt. Elever visar andra sidor som de inte 

kan visa upp under ett specifikt ämne och det gäller även pedagogerna. 

En elev som jag såg som svag i matematik, växte enormt mycket när eleverna tillsammans på 

slöjden skulle bygga en lådbil. Han var den som blev projektledare över hela bygget. Det var 

enormt roligt att få se och ta del av. Jag fick en helt annan syn på eleven som jag inte skulle ha 

fått om vi inte jobbade över ämnena (Pedagog 3). 

6.1.5 Tid som ramfaktor 

Både i vår och ovan nämnda studie, framkom det att tiden är en viktig ramfaktor som 

påverkar ämnesintegreringen och samarbetet mellan lärarna. Tiden för undervisning och 

planeringen räckte inte alltid till. De tre informanterna i denna studie menar att i Lgr 11 

(Skolverket, 2011) står det att lärare ska samarbeta med varandra över gränserna, men att det 

inte står varifrån tiden ska tas. Däremot i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) fanns det särskild 

tid som var avsatt för att arbeta och planera ämnesintegrerat. Nu får pedagogerna och 

ledningen själva planera in tiden för samarbete och vilka ämnen och områden som passar att 

arbeta tillsammans med. Att planera ett nytt projekt tar tid, det finns många idéer och tankar 

som ska diskuteras fram och tillbaka mellan de olika ämneslärarna. 

Min och de andra lärarnas egen planeringstid är dyrbar för att hinna dokumentera allt som ska 

göras, samt att det är alltid annat som kommer i mellan. Men, jag tror att vi på vår skola har det 

bättre än på många andra skolor. Vår rektor är medveten om problemet med tiden och att den 

måste prioriteras för bra planeringar (Pedagog 3). 

Pedagog 1 och 3 berättar vidare att det tar mycket arbete och tid i början av ett projekt, i 

och med att projekten är något som återkommer får de igen den tiden om de gör ett bra och 

tydligt förarbete. De tycker att tiden som går till för att planera ett projekt är värt att 

genomföra, när projektet sen väl kommer kan de enbart koncentrera sig på att lära ut. Det är 

något som pedagog 2 också håller med om, även fast hon inte arbetar i projekt med andra 

lärare. 
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Varför inte flera vill arbeta ämnesintegrerat är att de säger att inte tiden finns. Jag försöker att 

förklara att planera och genomföra lektioner ihop kan i längden spara in tid som kan läggas på 

annat (Pedagog 2). 

6.2 Resultat och analys av pedagoger 4 – 6. 

Här nedan följer resultat och analys utifrån de tre hem- och konsumentkunskapslärare som 

alla jobbade inom den kommunala skolan. 

6.2.1 Presentation 

De tre medverkande lärarna som benämns Pedagoger 4-6 arbetar alla inom det kommunala 

skolväsendet. Vid frågan hur de arbetar ämnesintegrerat framkom på ett ungefär samma svar. 

Varje skola har en eller två gånger varje läsår en tema-vecka/period då hela skolan arbetar 

gemensamt med ett tema som grund för undervisningen. Hur lång arbetslivserfarenhet lärarna 

har varierar, pedagog 4 har arbetat i 13 år, Pedagog 5 i sex år och Pedagog 6 i fyra år. Alla tre 

har haft endast en anställning sedan de fick ut sin examen. De tre pedagogerna är den enda 

hem- och konsumentkunskapsläraren på respektive skola och de är behöriga i ett eller par 

andra ämnen utöver hem- och konsumentkunskap. Pedagog 4 är behörig i 

Samhällsorienterande ämnen, Pedagog 5 är behörig i Informations- och 

kommunikationsteknik och Pedagog 6 är behörig i svenska och matematik utöver hem- och 

konsumentkunskap.  

6.2.2 Läroplan och styrdokument som ramfaktor 

Läroplanen och styrdokumenten är en ganska uppenbar ramfaktor på så sätt att det är 

dokument som talar om för alla lärare vad som ska läras ut. Vad som däremot inte sägs i Lgr 

11 (Skolverket, 2011) är vilken undervisningsform som ska förmedla denna kunskap. I 

studien Teaching Mathematics Thematically: Teacher’s Perspective (Bobis & Handal, 2004) 

anser lärarna att läroplanen är en faktor som försvårar för dem att arbeta tematiskt. 

Utifrån mina intervjuer framkom att alla de tre lärarna är överens om att målen som finns i 

läroplanen styr deras undervisning och bestämmer vad det är som ska läras ut. Pedagog 4 och 

5 menar att det även styr vilket arbetssätt de använder sig av då det är lättare att utvärdera och 

sätta betyg på förvärvade kunskaper om undervisningen koncentreras på ett eller ett par mål i 

taget. De menar, precis som i ovanstående artikel, att läroplanens mål och kunskapskrav inte 

är formulerade på ett passande sätt för tematisk eller ämnesövergripande undervisning. 

Det är ju hela tiden läroplanen som styr vad eleverna ska lära sig och det är lättare att se exakt 

vad eleverna har lärt sig när man arbetar med ett mål i taget (Pedagog 5). 
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Pedagog 6 däremot menar att hon kan se stora fördelar med att arbeta ämnesintegrerat då 

flera mål från olika kursplaner matchar varandra. De kan med fördel integreras in i en och 

samma lektion för att kunskaperna från de olika ämnena kan läras ut i ett naturligt 

sammanhang för eleverna. Precis som Krantz & Persson (2001) menar hon att målen från de 

olika ämnena då kan hamna i ett funktionellt sammanhang och på så sätt bli mera lättförstått. 

Jag tycker att kursplanerna öppnar upp för tematiskt arbete där flera ämnen integreras, när man 

läser de olika kursplanerna inser man ganska snart hur många gemensamma nämnare det finns 

som man kan använda för att koppla samman ämnena (Pedagog 6). 

Att integrera olika mål från olika ämnen och på så sätt undervisa i ett, för eleverna, 

funktionellt sammanhang ger dem en koppling till sin egen vardag. Detta diskuteras i 

MacMath’s med flera (2010) forskning där det även visar ett mycket lyckat resultat. Pedagog 

4 och 6 berättar att de alltid försöker koppla samman mål från sina egna ämnen för att 

eleverna ska få en förståelse för att vissa kunskaper kan användas på olika sätt i olika 

sammanhang.  

Pedagog 6 berättar om hur en tema-vecka i Hållbar utveckling har gett henne mersmak för 

att arbeta tematiskt och att hon skulle vilja arbeta på det sättet i mycket större utsträckning. 

Hon berättar att hon efter den veckan har börjat intressera sig mer och mer för de andra 

kursplanerna och hon säger att hon hela tiden söker vägar som kan ”koppla samman hennes 

ämnen med andras.” Både Pedagog 4 och 5 antyder att de i mycket liten utsträckning har 

insikt i andra kursplaner än sina egna, de har inte tillräckligt med tid för att läsa in sig på dem. 

Att kunskap om de andra kursplanerna saknas kan mycket väl vara en orsak till att dessa 

lärare inte integrerar andra ämnen i sin undervisning. Detta var ju även en av faktorerna som 

lärarna i artikeln Factors hindering teachers from integrating natural sciences and 

mathematics in to home economics courses (JBSE, 2012) ansåg som ett hinder för 

ämnesintegrering. 

6.2.3 Skolledningen som ramfaktor  

Skolledningen är en ramfaktor på ett organisatoriskt plan (Lundgren, 1994). Av skolledningen 

bestäms vilka resurser de enskilda lärarna har att röra sig med, hur klassens sammansättning 

ser ut, vilka som ska ingå i ett specifikt arbetslag och mycket, mycket mera (Ibid.). Som sagt 

tidigare så finns det inga regler som bestämmer vilket sätt lärarna runtom i landet ska 

undervisa för att eleverna ska tillägna sig den kunskap som krävs. Detta är något som kan 

bestämmas av skolledningen på varje enskild skola men ofta får varje enskild lärare stå för det 

beslutet. 
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På de tre kommunala skolorna, som respondenterna i vår studie arbetar, får varje lärare 

själv bestämma hur de vill undervisa så länge de följer läroplanens centrala innehåll och 

kunskapskrav för de olika årskurserna. Två av de tre lärarna verkar tycka att detta upplägg är 

bra då de ger dem möjlighet att lägga upp sina egna lektioner och i den mån de hinner koppla 

samman sina egna ämnen. Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) har rektorn det övergripande 

ansvaret att ”undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 

uppfatta större kunskapsområden som en helhet” (Skolverket, 2011, s. 19). Att detta ansvar 

ligger på rektorn kan förklara varför alla de tre lärarna berättar att de varje termin har en 

temavecka där skolarbetet sker tematiskt och över ämnesgränserna inom ett specifikt tema.  

Jag skulle inte säga att skolledningen direkt uppmuntrar oss att ämnesintegrera [ ... ] vi har 

alltid en vecka varje termin som är en tema-vecka. Det har rektorn bestämt (Pedagog 4). 

Pedagog 5 anser att tema-veckan är ett mycket roligt projekt att arbeta med, hon antyder 

dock att hon tycker att det är fullt tillräckligt med en sådan vecka per termin. Hon menar att 

alla är involverade under den veckan då det är bestämt av ledningen att den ska genomföras. 

Planeringen och genomförandet tar otroligt mycket tid från alla inblandade och att de brukar 

ta lång tid att återhämta sig. 

Pedagog 6 har, som tidigare redovisats, en önskan att arbeta mer ämnesintegrerat men 

anser att ett beslut om ett utökat tematiskt eller ämnesövergripande arbetssätt från 

skolledningen skulle behövas. Hon menar att fler lärare då skulle vara tvungna att sätta sig in 

hur detta skulle fungera och behöva samarbeta sinsemellan vid planering. Att det går att ordna 

med ämnesintegrering även utan att ledningen bestämt detta visas i studien Curriculum 

integration and at-risk students: a Canadian case study examining student learning and 

motivation (MacMath m.fl., 2010) där två lärare själva startar ett ämnesövergripande arbetsätt 

sinsemellan. 

Precis som lärarna i ovanstående artikel beskriver pedagog 6 att hon gärna skulle vilja 

försöka sig på ett samarbete med en eller ett par andra lärare på skolan. Hon har pratat med 

några av sina kollegor om detta och de verkar vara ganska positiva till ett samarbete. De 

menar dock att det ligger på rektorn att göra en omorganisering av planeringstiden så att de 

kan planera tillsammans. Vart denna önskan kommer att leda får framtiden utvisa då rektorn 

ännu inte har blivit tillfrågad.  

6.2.4 Samarbete som ramfaktor 

I artikeln Ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap – Vad är det? (Persson, Ekborg & 

Garpelin, 2009) framkom tydligt att lärarna i studien menar att ett fungerande samarbetet 
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kollegor emellan är det viktigaste redskapet för att ett ämnesintegrerat arbetssätt ska fungera. 

Av intervjuerna i vår studie framkommer att de tre lärarna i mycket liten mån samarbetar med 

sina kollegor, både vid planering och vid genomförande av undervisningen. Vad de anser om 

detta skiljer sig dock en aning.   

Pedagog 5 beskriver hur alla lärare är så fokuserade på sina egna ämnen och dess mål samt 

sina egna elever att de flesta inte ens reflekterar över att de inte samarbetar. Hon menar att det 

är så viktigt att hela tiden hinna med det man själv ska göra. Pedagog 4 berättar att hon ibland 

utbyter idéer med en annan lärare på skolan som också har samhällsorienterande ämnen. Även 

Pedagog 6 menar att hon utbyter idéer med de lärare som har samma ämnen som hon. Hon 

berättar att hon väldigt gärna skulle vilja samarbeta även över ämnesgränserna.  

Jag skulle vilja samarbeta mer med mina kollegor men det är svårt att få till det, alla jobbar på 

med sitt [ ... ] jag är den enda som är behörig i HKK på XX-skolan så har jag egentligen ingen 

jag kan planera tillsammans med, det är något jag kan sakna eftersom det hade varit kul att ha 

någon att bolla idéer med (Pedagog 6). 

6.2.5 Tid som ramfaktor 

Alla lärare i vår studie anger tidsbrist som orsak till att de inte arbetar mer ämnesintegrerat 

och att de inte har möjlighet att sätta sig in i de andra ämnenas kursplaner. Även i Bobis och 

Handal’s studie (2004) var lärarna överens om att bristen på tid medför svårigheter vid 

planering av ett arbetsintegrerat arbetssätt. 

Pedagog 4 beskriver hur hennes planeringstid ”nästan bara försvinner”, att den går åt till 

planering, utvärdering av lektioner och betygsättning. Hon säger att tiden som hon skulle vilja 

ha över till reflektion aldrig finns. Hon menar även att det därför inte finns möjlighet till att 

börja tänka på ett alternativt arbetssätt eller läsa andra ämnens kursplaner. Hon säger att om 

man vill göra det så får man göra det på sin fritid men att hon själv tycker att det då är mer 

värdefullt att koppla bort arbetet och spendera tid med familjen. 

Man vill ju inte sitta hela kvällar och helger och planera, det tar tid från familjen. För mig är 

det viktigt att koppla bort jobbet ibland (Pedagog 4). 

Även pedagog 5 anser att tiden för ett ämnesintegrerat arbetsätt inte räcker till. Hon 

berättar vidare om att alla, särskilt eleverna, upplever att den tematiska veckan brukar vara 

väldigt rolig. Det kostar tyvärr mycket planeringstid för alla lärare och hon anser att det är tur 

att de bara har en tema-vecka per termin, både pedagoger och elever brukar var helt slutkörda 

efter veckans slut. 
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Eleverna tycker att det är jätteroligt att arbeta och lära sig på ett annorlunda sätt. Det kräver 

tyvärr väldigt mycket av oss som lärare och i slutet av en temavecka brukar vi vara helt slut 

och det brukar ta ett tag innan vi hittat tillbaka till vår normala rytm igen (Pedagog 5). 

Pedagog 6 däremot menar att tiden förmodligen finns men det skulle krävas en 

omorganisering av hur planeringstiderna läggs upp på schemat. Hon beskriver att lärarna i 

nuläget täcker upp för varandra när de har planeringstid vilket gör det omöjligt för vissa att 

planera tillsammans.  
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6.3 Gemensam jämförande analys 

I följande stycke presenteras en gemensam analys där vi jämför resultaten utifrån hem- och 

konsumentkunskapslärarna i de kommunala respektive privata skolor.  

6.3.1 Läroplan och styrdokument som ramfaktor 

Alla lärare i studien är överens om att centralt innehåll och kunskapskrav i de olika 

kursplanerna (Skolverket, 2011) skulle kunna kopplas samman. Resultatet av intervjuerna 

visar att framförallt ramfaktorerna tiden och skolledningen är en bidragande faktor till om 

lärarna kopplar eller inte kopplar samman de olika kursplanerna. Vid intervjuerna framkom 

att de privata skolorna i större utsträckning använder sig av mål från olika kursplaner i en och 

samma undervisning. 

Det framkommer i vår studie att de kommunala skolorna i mindre utsträckning kopplar 

ihop olika kursplaner i sin undervisning. En förklaring till detta är att lärarna anser att 

utvärdering och betygsättning lättare sker när ämnena undervisas åtskilda. Även lärarna i 

Bobis och Handal’s (2004) studie anser att läroplanen inte är uppbyggd för ett tematiskt 

arbetssätt. Detta är inget problem som lärarna från de privata skolorna i vår studie rapporterar 

om. 

6.3.2 Skolledningen som ramfaktor  

Ansvaret att samordna olika ämnesområden vilar, enligt lag, på rektorns axlar (Skolverket, 

2011). I vår studie har det framkommit att skolledningen på de olika skolorna i olika mån 

beslutar huruvida undervisningen ska ske ämnesintegrerat eller inte. På de privata skolorna 

har ledningen till största del beslutat att ämnesintegrerad undervisning ska vara en del av det 

dagliga arbetet. Däremot framkommer det att skolledningen på de kommunala skolorna 

endast beslutar om en tema-vecka varje termin där undervisningen sker ämnesintegrerat. 

Utifrån vår studie kan det tyckas att lärarna i stor utsträckning är nöjda med ledningens 

beslut om i vilken utsträckning ämnesintegrering ska ske. Endast två av pedagogerna, en från 

kommunal skola och en från privat, anser att ledningen tydligare borde besluta om hur 

undervisningen ska ske. Båda dessa har samma uppfattning om att de i större utsträckning vill 

ha beslut om mer ämnesintegration. Att ämnesintegration i större utsträckning kan 

genomföras utan rektorns direktiv visas i studien Curriculum integration and at-risk students: 

a Canadian case study examining student learning and motivation (MacMath m.fl., 2010) där 

två lärare tog egna beslut och började samarbeta. Den sortens samarbete som kräver egna 

beslut har vi inte sett i vår studie även om en antydan till en sådan vilja har framkommit.  
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6.3.3 Samarbete som ramfaktor 

Att samarbetet är det viktigaste verktyget för att ämnesintegrering ska kunna genomföras 

visas i den tidigare forskningen (Persson, Ekborg och Garpelin, 2009). Vi ser att detta 

stämmer även i vår undersökning då de kommunala skolorna överlag inte har ett samarbete 

vid lektionsplaneringar vilket medför att integrering inte sker. Däremot har de privata 

skolorna till största del ett fungerande samarbete som i sin tur resulterar i ett 

ämnesövergripande arbetssätt. Det kan skönjas att om samarbetet sker eller inte är beroende 

av i vilken mån skolledningen har beslutat att lärarna ska samarbeta sinsemellan.  

6.3.4 Tid som ramfaktor 

Pedagogerna på de privata skolorna är överens om att det tar mycket tid att planera ett projekt 

med flera ämnen integrerade men att den tiden snabbt tjänas in ifall planeringen är väl 

genomförd och lättförstådd. Då kan samma planering användas flera gånger och av fler lärare. 

Planeringstiden är således organiserad så att lärarna på de privata skolorna kan planera 

tillsammans. Däremot visar resultaten av intervjuerna att lärarna på de kommunala skolorna 

behöver täcka upp för varandra då de har planering så att gemensam planeringstid inte finns 

att tillgå.  

Det kan tyckas att resultatet av vår studie stämmer väl överens med det resultat som 

MacMath m.fl. (2010) redovisade från sin undersökning. I den studien menade lärarna att om 

man har ett väl genomtänkt och fungerande samarbete så räcker den tid man har till sitt 

förfogande till. Detta kan liknas vid det resultat vi fått från pedagogerna från de privata 

skolorna som menar att de alltid samarbetar och hjälper varandra och på så sätt får igen den 

tid de lägger ner.  
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7. Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad hem- och konsumentkunskapslärare 

anser om möjligheterna att arbeta ämnesintegrerat, vad som påverkar samt om detta upplevs 

olika mellan kommunala respektive privata skolor 

De konkreta frågor som undersökningen har behandlat är följande: 

1. I vilken utsträckning anser lärarna att de arbetar ämnesintegrerat? 

2. Vilka faktorer anser lärarna påverkar ämnesintegrering i undervisningen? 

3. Hur anser lärarna att de påverkas av ramfaktorerna på de kommunala respektive privata 

skolorna i förhållande till ett ämnesövergripande arbetssätt? 

 

I vår diskussion har vi valt att utgå från våra tre frågeställningar för vår studie.  

7.1 I vilken utsträckning anser lärarna att de arbetar ämnesintegrerat? 

Lärarna i studien rapporterade att integrering skedde i stor utsträckning med deras andra egna 

ämnen, alltså de andra ämnen de är behöriga i. Detta gällde framför allt för de lärare som 

arbetar i de kommunala skolorna men även för en av de privata. Detta var även något som 

kom fram i den slovenska studien där 88 hem- och konsumentkunskapslärare intervjuades 

(JBSE, 2012). Dessa lärare menade att de saknade kunskap om andra ämnens innehåll och 

kunskapskrav. De kommunala lärarna i vår studie tyckte även de att de saknade kunskaper om 

andra ämnen än sina egna vilket gjorde integreringen svår och sällan förekommande. 

Att lärarna rapporterade mer om ämnesintegrering med sina andra ämnen utöver hem- och 

konsumentkunskap anser vi är beklagligt då vi tycker att det är ett ämne som öppnar upp för 

oändliga möjligheter till integrering. Detta kan liknas vid hur Orre (2012) beskriver ämnet, 

nämligen som ”möjligheternas ämne” (Ibid., s. 20). Vi menar att hem- och kunskap är ett 

ämne som kan kombineras med andra ämnen på otaliga sätt och på grund av dess naturliga 

vardagliga förankring öppnar upp för ämnesintegrering. När ämnet hem- och 

konsumentkunskap integreras med andra ämnen öppnar det upp för att ge eleverna den 

koppling till deras vardagsliv som vi anser är viktig. Att göra dessa kopplingar är något som 

har stor betydelse anser lärarna vid de privata skolorna i vår studie. De arbetar kontinuerligt 

med att sammanfoga olika ämnen i ett funktionellt sammanhang och göra en koppling till 

elevernas vardag. Även MacMath med flera (2010) anser att kopplingen till elevernas vardag 

är viktig för att kunskaperna ska förstås på ett djupare plan.  
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7.2 Vilka faktorer anser lärarna påverkar ämnesintegrering i undervisningen? 

Läroplanen och styrdokumenten är en faktor som styr undervisningen anser alla våra 

respondenter. Hur den styr och påverkar dem skiljer sig dock. Precis som lärarna i Bobis & 

Handal’s (2004) studie påpekar flera av de kommunala pedagogerna i vår studie att läroplanen 

styr dem på det sätt att den är uppbyggd för en traditionell ämnesseparerad undervisning. 

Trots detta visar vår studie att ämnesintegrerad undervisning bedrivs i vissa privata skolor 

som deras grundläggande arbetssätt. Lärarna på dessa skolor rapporterar inte om några 

svårigheter att utvärdera och betygsätta sina elever trots att flera kunskapskrav från olika 

ämnen berörs på samma gång. Detta kan bero på hur skolledningens attityd till 

ämnesintegrering ser ut på de olika skolorna och huruvida rektorn beslutar vilket arbetssätt 

som ska råda på skolan. Vi tycker att det är besynnerligt att rektorerna generellt inte tycks ta 

ett större ansvar och besluta om mer ämnesövergripande arbete då det tydligt framgår i 

läroplanen att denne ska se till att ämnena samordnas till en helhet (Skolverket, 2011, s. 19).  

Ytterligare en faktor som framkommit i vår studie är samarbetet lärare emellan eller bristen 

på detta. På de privata skolorna kan vi tydligt se att rektorn har en stor del i att lärarna 

samarbetar. Lärarna på dessa skolor rapporterar om gemensam planeringstid och ett nära 

samarbete som del av deras vardagliga arbete. Detta kan bero på skolornas storlek och dess 

elevantal. Två av de privata skolorna är relativt små i jämförelse med de andra skolorna i vår 

studie, detta kan medföra en närmare kontakt mellan rektor och lärare.  Om ett samarbete utan 

rektorns direktiv ska fungera tror vi att det behövs flera som brinner för att genomföra det. Vi 

tror även att det krävs en möjlighet till att kunna samordna sin planeringstid. I vår 

undersökning rapporteras om svårigheter i detta. De lärare som inte hade direktiv från rektorn 

att arbeta över ämnesgränserna hade stora svårigheter att få till gemensam planeringstid med 

andra lärare då de alltid täckte upp för varandra vi planering.  

En annan aspekt på tidfaktorn var hur mycket tid som krävs för att planera och genomföra 

ett ämnesövergripande arbetssätt. Alla lärarna i vår studie tycker att det krävdes för mycket 

tid. Att tiden är en faktor som kan hindra lärarna från att ämnesintegrera är något som lärarna 

i Bobis & Handal’s (2004) studie nämner. De lärare i vår studie som arbetade 

ämnesövergripande som deras ordinarie arbetsform ansåg att tiden snabbt tjänades in vid 

noggrann och väl genomförd planering. Att de har ett fungerande samarbete sinsemellan gör 

att tiden räcker till. MacMath’s m.fl. (2012) studie visar också att samarbetet är avgörande för 

om planeringstiden ska vara tillräcklig för att genomföra ämnesintegrerad undervisning.   
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7.3 Hur anser lärarna att de upplever ramfaktorerna på de kommunala respektive 

privata skolorna i förhållande till ett ämnesövergripande arbetssätt? 

Alla respondenterna upplever att de styrs av de olika ramfaktorerna, att de både möjliggör 

samt förhindrar. På de privata skolorna verkar läroplanen i högre grad möjliggöra 

ämnesintegrering då de ofta använder sig av kursplanernas gemensamma nämnare i 

undervisningsplaneringar. På de kommunala skolorna däremot är läroplanen en väl synlig 

ramfaktor som snarare verkar förhindra ett ämnesintegrerat arbetssätt då lärarna enbart 

fokuserar på sina egna ämnen och lektioner. Rektorns och ledningens roll skiljer sig markant 

mellan de olika skolformerna. På de privata skolorna beslutar ledningen i högre grad vilket 

arbetssätt som ska råda på skolan. Detta skiljer sig från de kommunala skolorna där lärarna i 

hög grad enskilt får bestämma vilket arbetssätt de vill tillämpa i sin undervisning. Även tids- 

och samarbetsfaktorerna ser olika ut på de privata respektive kommunala skolorna. Lärarna på 

de privata skolorna rapporterar i hög grad om fungerande samarbete och gemensam 

planeringstid. De kommunala lärarna däremot rapporterar att de upplever de två faktorerna tid 

och samarbete som hinder för att genomföra ämnesintegrering. Resultatet av undersökningen 

visar att ramfaktorerna upplevs olika på de privata respektive kommunala skolorna. På de 

kommunala skolorna utgör ramfaktorerna hinder för att arbeta ämnesintegrerat medan de 

däremot möjliggör för ett sådant arbetssätt på de privata. 
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8. Konklusion 

Tidigare forskning visar att ett ämnesintegrerat arbetssätt kan vara mycket lyckat och ge goda 

resultat för eleverna. Att arbeta på detta sätt kan ge eleverna den koppling till sin egen vardag 

som kan hjälpa dem att lättare ta till sig kunskapen. Att genomföra ett lyckat ämnesintegrerat 

arbetsätt kan tyckas vara ett ganska komplext arbete där fler olika faktorer styr hur man 

behöver gå tillväga. Det är intressant att se att dessa faktorer kan uppfattas på ett så varierande 

sätt när man kan tycka att förutsättningarna i skolan bör vara detsamma vare sig man arbetar i 

en kommunal eller privat skolform.  

Studien är genomförd med sex hem- och konsumentkunskapslärare i grundskolan. Den är 

genomförd i en relativt liten kommun i mellersta Sverige i endast en stad och kan således inte 

på något sätt generaliseras på hem- och konsumentkunskapslärare och/eller privata och 

kommunala skolor överlag.  

Det skulle vara intressant att bygga vidare på denna studie. En ingång skulle då kunna vara 

att fortsätta att undersöka ramfaktorernas påverkan men att fokuseras studien på hur skolornas 

arbetssätt i sin tur påverkar elevernas resultat. Det vore intressant att se om någon skillnad 

mellan elevernas resultat i de olika skolformerna i så fall kan skönjas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor, basintervju 

1. Berätta lite om dig själv. 

2. Kan du berätta lite mer om din utbildning, vilka ämnen är du behörig i? 

3. Varför valde de dessa ämnen? 

4. Kan du berätta om skolan du arbetar på? 

5. Hur ser den socioekonomiska statusen ut på skolan? 

6. Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? 

7. I vilken utsträckning arbetar du ämnesintegrerat inom hem- och 

konsumentkunskapen? 

8. Hur skulle du vilja ha det? 

9. Hur tror du att man kan göra det? 

10. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du att det finns med att arbeta 

ämnesintegrerat? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor, uppföljningsintervju 

1. Hur påverkar läroplanen/styrdokumenten din möjlighet till att ämnesintegrera? 

2. Hur påverkar skolledningen din möjlighet att ämnesintegrera? 

3. Hur ser samarbetet kollegor emellan ut på skolan och hur påverkar detta 

möjligheterna till ett ämnesintegrerat arbetssätt? 

4. Hur påverkas din möjlighet att ämnesintegrera av den tid du har till ditt förfogande? 

 

 

 


