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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares perspektiv på ett ämnesintegrerat 

arbete. Med hjälp av intervjuer undersöks sex gymnasielärares didaktiska uppfattning av 

möjligheter och hinder i den ämnesintegrerade undervisningen. Förutsättningar, möjligheter och 

hinder tydliggör sedan bästa tänkbara situationen för ämnesintegrering utifrån intervjumaterialet.  

Den didaktiska triangeln används som analysredskap och illustrerar undervisningssituationen 

utifrån de tre viktiga grundpelarna lärare, elev och innehåll (se kapitel 4).1 Tillsammans samspelar 

dessa grundpelare i dess kontext skolan. I kontexten finns ramarna för undervisningen. Här 

används ramfaktorteorin och ramfaktorerna avgör villkoren för undervisningen. Ramfaktorerna 

som används är tid, personal, skolans ledning och organisation samt platser. 

Studiens resultat visar att lärarnas främsta motiv till ämnesintegrering är elevernas förståelse 

för innehållet som är ett ämnesmässigt motiv. Det är också viktigt att lärarna har en vilja och ett 

intresse för ämnesintegrering vilket är ett pedagogiskt motiv. Kontexten skolan är avgörande för 

förutsättningarna och bästa möjliga situation. Främst är det ramfaktorerna tid samt skolans 

ledning och organisation som är avgörande för ämnesintegreringen. De är också de största 

hindren tillsammans med personalens ovilja att samarbeta. Ett oväntat resultat är lärarnas 

uppfattning av vissa ämnens karaktär som kan bli ett hinder då de är svårare att integrera än 

andra. De intervjuade lärarna anser att möjligheter finns i förutsättningarna och i SO-ämnens 

tvärvetenskaplighet samt kursers gemensamma mål som möjliggör ett samarbete i bedömningen. 
 
 
 
Nyckelord: Didaktik, Gymnasieskola, Intervju, Undervisning, Ämnesintegrering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kansanen (2011), s.45.  
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1 Bakgrund 

Riktlinjer, mål, uppdrag och ansvar är alla begrepp som lärare är bekanta med. Ett av alla mål och 

krav som finns på lärarens arbete är att arbeta ämnesintegrerat. Att lärare ska ämnesintegrera sin 

undervisning är någonting som lyfts fram från flera olika håll. Ett av de mest konkreta exemplen 

finns i styrdokumenten för lärarens arbete i skolan. I det äldre styrdokumentet för grundskolan 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet2 (Lpo94) står det att lärare ska 

ge elever möjlighet till att arbeta ämnesintegrerat.3 Även i läroplanen för gymnasieskolan, Läroplan 

för de frivilliga skolformerna4 (Lpf94) är ett av lärares mål att ge elever chans till att arbeta 

gränsöverskridande.5 Detta gäller också styrdokumenten som ersatte de äldre läroplanerna Lpo94 

och Lpf94 från och med 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 20116 (lgr11) 

och Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 20117 (gy11). Båda tar upp 

lärarens ansvar för att ge alla elever en chans till att få jobba ämnesövergripande.8 Detta ansvar 

ligger inte bara hos lärarna. Även rektorn har i uppgift att ämnesintegrering ska genomföras på 

skolan i de äldre samt nyare läroplanerna. Rektorn ska se till att ämnesundervisningen på skolan 

samordnas för att elever ska ha en möjlighet till att koppla samman olika kunskaper till en helhet.9  

Tidigare forskning kring ämnesintegrering visar att det är ett viktigt inslag i undervisningen. 

Ett ämnesintegrerat arbete i skolan ökar elevers förståelse och motivation för sitt lärande.10 När 

ämnens gränser tonas ner ges eleverna möjlighet att se samband mellan ämnen vilket skapar en 

helhetsförståelse som också är viktigt för elevers lärande.11 Flertalet studier kring lärares 

ämnesintegrerade arbete i grundskolan har gjorts. Men ser vi till gymnasielärares erfarenheter 

finns det inte mycket forskning (se kapitel 3.6).  

En förändring som sker i undervisningen mellan högstadiet och gymnasiet är att eleverna på 

gymnasiet inte längre läser samhällsorienterad undervisning (SO) eller naturorienterad 

undervisning (NO). Den tidigare SO-undervisningen bestående av ämnena samhällskunskap, 

historia, religion och geografi undervisas ämnesseparat på gymnasiet istället för integrerat som på 

högstadiet. Detta gäller också NO-undervisningen där ämnena biologi, kemi och fysik ingår. På 

högstadiet leder en lärare SO- eller NO-undervisningen vilket innebär att läraren planerar och 

undervisar de olika ämnena under samma lektionstillfälle enligt egen planering. Betyg ges dock 

                                                 
2 Lpo94 (2006). 
3 Ibid. s.13. 
4 Lpf94 (2006).  
5 Ibid. s.5.  
6 Lgr11 (2014).  
7 Gy11 (2014).  
8 Lgr11 (2014) s.14: Gy11 (2014) s.11.  
9 Ibid. s.19: Ibid. s.16. 
10 Persson, Ekborg, Ottander (2012), s.73;85. 
11 Persson (2011), s.8-9. 
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separat i varje ämne. Detta innebär att den integrering som uppstår i högstadiets SO- och NO-

undervisning försvinner i gymnasiets ämnesseparata undervisning.    

En ämnesseparat undervisning ger visserligen ämnena ett större utrymme än i grundskolan 

men samtidigt minskar tillfällena för en ämnesintegrering. Vilka förutsättningar anser lärare krävs 

för en ämnesintegrerad undervisning? Hur skulle den bästa möjliga situation för ämnesintegrering 

se ut? Vilka möjligheter och hinder upplever lärarna i deras ämnesintegrerade arbete? Dessa 

frågor utgör frågeställningen i denna uppsats och syftet med denna studie är att undersöka det 

perspektiv gymnasielärare inom de samhällsorienterade ämnena har på ett ämnesintegrerat arbete. 

Genom att undersöka lärarnas perspektiv på förutsättningar, hinder och möjligheter med ett 

gränsöverskridande arbete mellan ämnen kan bästa tänkbara situation för ämnesintegrering 

illustreras utifrån lärarnas utsagor.   

Jag valde att studera gymnasielärare inom SO-blockets ämnen på grund av den ofullständiga 

forskning som har gjorts om detta. Det har visat sig att flertalet studier för en ämnesintegrering 

inom NO-ämnena finns samtidigt som undersökningar kring en ämnesintegrerad undervisning 

inom SO-undervisningen inte alls har gjorts i samma utsträckning (se kapitel 3.6). Detta förklaras 

ytterligare i forskningsöversikten (kapitel 3) som presenteras efter uppsatsens syfte och 

frågeställningar (kapitel 2). Sedan beskrivs analysredskapen som används i denna studie (kapitel 4) 

följt av en genomgång av studiens metod (kapitel 5). Efter detta presenteras studiens resultat och 

analys (kapitel 6). Avslutningsvis kommer en sammanfattning och diskussion (kapitel 7) om 

denna uppsats.   
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares perspektiv12 på ett ämnesintegrerat 

arbete mellan de samhällsorienterade ämnena.  Här avser jag att granska lärarnas uppfattning av 

möjligheter och hinder för att slutligen illustrera bästa tänkbara situation för ämnesintegrering 

enligt gymnasielärarna.   

2.2 Frågeställningar 

1. Vad har lärarna för inställning och motiv till ett ämnesintegrerat arbete? 

2. Hur ser lärarna på bästa möjliga situation för ämnesintegrering? 

3. Vad har lärarna för uppfattning av förutsättningar, möjligheter och hinder för en 

ämnesintegrering av deras samhällsorienterade undervisningsämne/ämnen?  

                                                 
12 Begreppen perspektiv, inställning och uppfattning används som synonymer.  
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3 Forskningsöversikt 

Följande genomgång av tidigare forskning har ordnats tematiskt för att ge en bättre förståelse för 

studiens syfte och den tidigare forskningens relevans. Först kommer en kort och allmän 

beskrivning av hur sökprocessen gick till. Sedan kommer motiv till en ämnesintegrerad 

undervisning från olika studier att redovisas, där en tematisk indelning mellan olika typer av 

motiv har gjorts. Efter detta kommer en redogörelse av förutsättningar för en ämnesintegrerad 

undervisning. Underrubrikerna hinder och möjligheter tydliggör sedan viktiga faktorer som på 

olika vis påverkar den ämnesintegrerade undervisningen. Slutligen redogörs för de 

forskningsluckor som upptäckts och format denna uppsats.  

3.1 Sökprocess 

Sökandet efter tidigare forskning påbörjades med sökningar på begrepp såsom ämnesintegrering, 

samarbete i skola, tematiskt arbetssätt och tvärvetenskap. Sedan gjordes ytterligare sökningar på begrepp 

såsom lärare, grundskola samt gymnasieskola. Av all den litteratur som hittades, valde jag den som i 

någon mån behandlade lärares arbete för ämnesintegrering samt vikten av att ämnesintegrera för 

lärare och elever. Endast den forskning som handlade om grund- och gymnasieskola 

behandlades, vilket är en ytterligare avgränsning. Sökningarna gjordes i framförallt Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA)13, Libris14 samt i Google Scholar15. Den tidigare forskning som 

hittades var till en början omfattande, men vid avgränsningar på sökningen ämnesintegrering 

såsom lärare, grund- och gymnasieskola rensades mycket forskning bort då den inte ansågs vara 

relevant för denna studie. All forskning som handlade om förskola, låg- och mellanstadiet valdes 

bort, tillsammans med studier som inte undersökte lärares perspektiv. I den tidigare forskning 

som hittades och ansågs vara givande för denna uppsats, undersöktes litteraturlistorna som också 

visade sig innehålla användbara källor. 

Forskning om samarbete mellan ämnen har också gjorts internationellt. En del av denna 

forskning tänktes till en början användas till denna studie. Men då undervisningen ser annorlunda 

ut i olika länder valdes det att använda enbart svensk forskning samt en finsk studie till denna 

uppsats. 

                                                 
13 Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA (2014). www. http://www.diva-portal.org/ (2014-11-24). 
14 Libris (2014). www.libris.kb.se (2014-11-24). 
15 Google Scholar (2014). www. scholar.google.se/ (2014-11-24). 
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3.2 Motiv till en ämnesintegrerad undervisning  

Helena Persson16 delar in olika motiv till en ämnesintegrerad undervisning i olika typer av teman: 

ämnesmässiga, pedagogiska, organisatoriska samt ideologiska motiv. Denna indelning kommer 

delvis att appliceras i denna studie. Med delvis menas att de två sista motiven endast kommer att 

förklaras då det inte hittades många motiv som var organisatoriska eller ideologiska i den tidigare 

forskning som här redogörs. Även om dessa motiv grundar sig på ämnesintegrering av 

naturvetenskapliga ämnen kan de också användas som motiv till ämnesintegrerad undervisning 

överlag. Att de ideologiska och organisatoriska motiven inte används beror på att spår efter dessa 

inte hittades i tidigare forskning. De ideologiska motiven går ut på att ämnen inte ska skiljas åt då 

kunskap inte ska värderas17 och de organisatoriska motiven handlar om skolans organisation. Att 

det exempelvis skulle underlätta schemaläggning att ha en mer integrerad undervisning såsom 

SO- eller NO-undervisning istället för skild ämnesundervisning.18 Dessa motiv gynnar 

organisationen.  

De två motiv som kommer att användas i denna studie är ämnesmässiga och pedagogiska. De 

ingår i den didaktiska aspekten av undervisningen samtidigt som de ämnesmässiga motiven också 

är en ämnesdidaktisk aspekt som behandlar själva innehållets didaktik. Begreppet pedagogik 

handlar om den kunskap och de metoder som finns om utbildning, undervisning och 

uppfostran.19 I denna uppsats används begreppet med innerbörden att pedagogiska motiv och 

aspekter är de metoder och kunskaper som gynnar lärandeprocessen. Med begreppet didaktik 

menas läran om undervisningen.20 Didaktik är en del av pedagogik men har en snävare innerbörd. 

Begreppet didaktik handlar i denna uppsats om de faktorer som påverkar undervisningen.21      

3.2.1 Ämnesmässiga motiv 

Dem ämnesmässiga motiven för en ämnesintegrerad undervisning utgår från betydelsen för 

ämnet. Ämnesintegrering är gynnsamt då ämnen har flertalet gemensamma delar och tillsammans 

utgör de en helhet.22 Elevernas förståelse ökar då ämnens samband tydliggörs.23 Denna 

helhetsbild innebär enligt Persson och Persson m.fl. att eleverna ser en röd tråd ämnen emellan 

som tydliggör sammanhang.24 Persson anser att de vardagliga företeelserna inte delas upp och att 

en lättare förståelse mellan undervisning och det vardagliga livet skapas med hjälp av en 

ämnesintegrerad undervisning.25 Att eleverna lär sig koppla samman undervisningen med 

                                                 
16 Persson (2011). 
17 Ibid. s.9. 
18 Ibid. 
19 Nationalencyklopedin (2015a) www.ne.se (2015-01-29). 
20 Nationalencyklopedin (2015b) www.ne.se (2015-02-09). 
21 Skolverket (2015) www.skolverket.se (2015-02-09). 
22 Persson (2011), s.7-8. 
23 Ibid. 
24 Persson (2011), s.31: Persson, Ekborg, Garpelin (2009), s.52.  
25 Ibid. s.32: Ibid. s.49.  
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verkligheten utanför är samhällsnyttigt och av stor vikt för eleverna. Denna koppling synliggörs 

och elevernas förståelse för ämnen ökar med hjälp av en ämnesintegrerad undervisning enligt 

Persson m.fl.26 

Ämnesintegrering är någonting lärare har som mål samtidigt som det även ger bra resultat 

menar Persson m.fl.27 De anser också att helhetsbilden samt vardagsanknytningen ökar tack vare 

ämnesintegrering. Detta skapar en röd tråd mellan ämnen som synliggör samband och kopplingar 

mellan dem.28 Enligt Blanck är ett ämnesmässigt motiv till ämnesintegrering att det ger en djupare 

förståelse av ämnet hos eleverna.29 Ett ytterligare ämnesmässigt motiv Blanck lyfter fram är att 

ämnesintegrering gör att ämnen förenas samtidigt som de också omskapas vilket visar nya 

blandade aspekter.30  

3.2.2 Pedagogiska motiv 

De pedagogiska motiven handlar dels om elevernas lärande och dels om betydelsen det har för 

samhällsmedborgarna. En ämnesintegrerad undervisning gynnar elevers lärande då motivation 

och förståelse för ämnen ökar vid gränsöverskridande arbeten.31 Dessutom har varken 

samhällsfrågor eller problem i samhället några ämnesgränser.32 Att motivationen för lärande ökar 

hos eleverna vid ett ämnesintegrerat arbete är någonting som flertalet studier har visat. 

Motivation tillsammans med förståelse och samhällsnytta är viktigt för elevers lärande och de kan 

alla öka med hjälp av en ämnesintegrerad undervisning enligt Persson m.fl. och Persson.33 

Pettersson anser att synliggörandet av ämnens gemensamma kopplingar som kan skapa helheter 

har visat sig vara viktigt i elevernas lärande.34 

Inte bara elevernas intresse och motivation ökar vid ett ämnesintegrerat arbete, även lärarens 

stiger vilket också är av stor vikt enligt både Persson m.fl. och Persson.35 Samtidigt utvecklas 

relationen mellan lärarna och till eleverna vilket är ytterligare ett pedagogiskt motiv enligt både 

Persson m.fl. och Persson.36 Persson anser att elevernas undervisning kan få en ökad 

meningsfullhet med hjälp av ämnesintegrering, då de olika delarna inom ämnena i sin kontext 

underlättar för eleverna att koppla ämnena till deras vardagserfarenheter vilket är viktigt.37 Enligt 

både Blanck och Pettersson är kopplingen mellan vardagen och undervisningen, som nämnts i 

                                                 
26 Persson m.fl. (2009), s.52. 
27 Persson m.fl. (2012), s.76. 
28 Ibid. s.82-83. 
29 Blanck (2014), s.168. 
30 Ibid. s.179. 
31 Persson (2011), s.8.  
32 Ibid. 
33 Persson m.fl. (2012), s.73-74;85: Persson m.fl. (2009), s.49. 
34 Pettersson (2014), s.58.  
35 Persson m.fl. (2012), s.73, 85: Persson (2011), s.32. 
36 Ibid.  
37 Persson m.fl. (2012), s.74. 
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ämnesmässiga motiv, också ett pedagogiskt motiv. Detta är inte bara viktigt ur ämnets perspektiv 

utan också för elevens lärande och förståelse.38  

Även betygssättningen kan ses som ett pedagogiskt motiv, som vid ämnesintegrering på olika 

sätt kan underlättas.39 En annan fördel de lyfter fram med ett ämnesintegrerat arbete är att det ger 

en bättre övergripande bild över olika ämnens gemensamma delar menar Persson.40 Enligt 

Björkgren, Gullberg och Hilli är ett viktigt pedagogiskt motiv att dagens samhälle behöver 

”helhetsmässiga förklaringar”.41 Att de rådande miljö- och klimatfrågor lättare kan förklaras med 

hjälp av dessa helhetsmässiga förklaringar och en ämnesintegrerad undervisning möjliggör detta i 

skolan.42 Blanck menar att en ämnesintegrerad undervisning är mycket betydelsefull och bör 

användas i skolan då det är så pass viktigt för både elever och lärare.43 Ett annat pedagogiskt 

motiv enligt Blanck är att en ämnesintegrerad undervisning skapar en skolvardag som är mer 

samlad. Att lärare och elever får fler tillfällen med kontinuerlig tid tillsammans som i sin tur 

möjliggör lärformer som är mer kreativa såsom studieresor eller liknande.44 

3.3 Förutsättningar för en ämnesintegrerad undervisning 

Enligt Pettersson är en mycket viktig förutsättning för ett ämnesintegrerat arbete tid till att 

lärarna ska kunna ses.45 Denna tid möjliggör samarbete, diskussioner, planering och annat vilket 

krävs för att kunna genomföra ämnesintegrerade arbeten. Detta samarbete betonar även Blanck 

och menar att detta samarbete är viktigt då det gör att ämnena utvecklas samtidigt som nya 

aspekter uppdagas.46     

Ett annat viktigt villkor Pettersson lyfter fram i sin avhandling är platsens betydelse för samtal 

med kollegor och personal på skolan. Detta betyder att platserna där spontana samtal påbörjas 

och utvecklas är av stor vikt, såsom personalrum och arbetsrum. Båda är viktiga kontaktytor och 

bör inte ligga avsides eller vara ordnade på ett slutet sätt. Att ha öppna ytor som ligger nära till 

hands för lärarna är viktigt, så att alla lärarna på skolan har möjlighet att träffa varandra mellan 

undervisningstillfällena.47   

En ytterligare förutsättning för ämnesintegrerad undervisning enligt Pettersson är att 

arbetslagsorganisationen möjliggör ett samarbete mellan lärare. Är arbetslagsorganisationen 

ordnad på ett fungerande sätt enligt lärare, oftast där lärare som undervisar för elever på ett 

program ingår i samma arbetslag, fungerar samarbetet för ämnesintegrerad undervisning bra. Om 

                                                 
38 Pettersson (2014), s.59: Blanck (2014), s.179. 
39 Persson (2011), s.32.  
40 Ibid. s.82-83. 
41 Björkgren m.fl. (2014), s.172. 
42 Ibid. s.172. 
43 Blanck (2014), s.178. 
44 Ibid. s.173. 
45 Pettersson (2014), s.45.  
46 Blanck (2014), s.168.  
47 Pettersson (2014), s.46-47.  



 

12 
 

däremot arbetslagen är ordnade efter undervisningsämnen, kan detta visserligen underlätta för 

lärarnas ämnesundervisning men skapar istället hinder för att en ämnesintegrerad undervisning.48  

En annan viktig förutsättning Pettersson lyfter fram och som kan kopplas ihop med tidigare 

villkor, är de personliga egenskaperna olika lärare har för att kunna arbeta och samarbeta för en 

ämnesintegrerad undervisning. Kollegor som är motvilliga till att samarbeta eller ogillar 

ämnesintegrering kan stoppa projekt och ambitioner andra lärare har.49 Även skolans ledning är 

en viktig förutsättning för ett ämnesintegrerat samarbete på gymnasieskolor. Den inställning samt 

prioritering ledningen gör för att ämnesintegrering ska kunna genomföras på skolan är av stor 

vikt anser Pettersson.50 Men även om skolans ledning arbetar för en ämnesintegrerad 

undervisning, krävs det också att arbetsprocessen, planering samt genomförandet fungerar.51 

Även Blanck lyfter fram skolans organisation som en förutsättning för ämnesintegrering.52 Dessa 

olika förutsättningar kommer att behandlas ytterligare i kapitel 4 där de också kommer att 

kopplas samman med olika ramfaktorer som teoretiskt ramverk.  

3.4 Möjligheter med en ämnesintegrerad undervisning 

De gymnasieskolor som har en mer flexibel schemamodell har enligt Petterssons en ökad 

prioritet för ämnesintegrerad undervisning. Dock är detta inte en förutsättning för utan snarare 

en möjlighet till ökad ämnesintegrerad undervisning.53 En annan möjlighet för ämnesintegrerad 

undervisning är personliga egenskaper hos lärare, som även är ett villkor och en möjlighet i det 

ämnesintegrerade arbetet. Lärare som drivs av nyfikenhet och engagemang samt arbetar för ett 

gott samarbete för ämnesintegrerad undervisning kan öka möjligheterna menar Pettersson.54 

Även skolor som i hög grad kopplar in styrdokumenten i sin undervisning har visat sig i större 

utsträckning arbeta för en ämnesintegrerad undervisning vilket också kan ses som en möjlighet.55 

3.5 Hinder med en ämnesintegrerad undervisning 

Ett hinder för en ämnesintegrerad undervisning i gymnasieskolor som Pettersson betonar är antal 

undervisningstimmar lärare har, beroende på vilket ämne de undervisar i. Karaktärsämneslärare 

har oftast fler undervisningstimmar vilket resulterar i att de får mindre tid för att träffa kollegor 

och där utveckla samarbeten.56 Ytterligare en svårighet för en ämnesintegrerad undervisning 

                                                 
48 Pettersson (2014), s.47. 
49 Ibid. s.49.  
50 Ibid. s.50-51.  
51 Ibid. s.52. 
52 Blanck (2014), s.180. 
53 Pettersson (2014), s.48 
54 Ibid. s.50.  
55 Ibid. s.52. 
56 Ibid. s.48.  
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enligt Pettersson är att utveckla goda samarbeten när kontinuiteten i bemanningen på skolan är 

låg.57  

Något som visats i flertalet studier som är ett hinder för ämnesintegrerad undervisningen är att 

många lärare anser det vara för krävande och utmanande med ämnesintegrering.58 Detta kan bero 

på flertalet skäl menar Pettersson, men innebär att många lärare inte arbetar ämnesintegrerat då 

det tar alldeles för mycket energi och tid vilket gör att annat i deras arbete blir lidande. Oftast är 

det samarbetet med andra lärare och personal på skolan som anses för energikrävande av olika 

skäl visar både Pettersson och Perssons studier.59 En svårighet flera lärare anser finns i arbetet för 

ämnesintegrerad undervisning är den barriär många ämnen byggt upp kring sig, där språk och 

innehåll i undervisningen skiljer sig för mycket från andra ämnen. Detta förhindrar en god 

ämnesintegrering visar Pettersson i sin studie.60 Persson skriver om elevernas förkunskaper som 

ett möjligt hinder, vilket gör att de är mycket viktiga att ha i beaktande vid planering och 

utförande av ämnesintegrerad undervisning.61  

Att vissa elever behöver en strukturerad och väl ordnad undervisning då de har särskilda 

behov kan vid ämnesintegrering försvåra eller också hindra menar Persson, vilket gör att läraren 

måste ha detta i beaktande.62 En del lärare anser att betygssättande av elever försvåras av en 

ämnesintegrerad undervisning vilket gör att det kan bli ett hinder.63 Även bristande resurser samt 

för lite personal är svårigheter som till och med kan stoppa en ämnesintegrerad undervisning 

anser Persson.64   

3.6 Forskningsluckor 

Av den tidigare forskning som gjorts framgår det att motiven för en ämnesintegrerad 

undervisning är många. Förutsättningar för ämnesintegrering kan kopplas till de hinder och 

möjligheter som antingen begränsar eller berikar ett ämnesövergripande arbete. Utifrån tidigare 

forskning hittades delar som kan utvecklas ytterligare. Det är endast Pettersson som studerar 

gymnasielärarens perspektiv på ämnesintegrerad undervisning.65 Men Pettersson studerar 

ämnesintegrering med fokus på hållbar utveckling och där kommer inte fokuset ligga i denna 

uppsats.  

Perssons avhandling och annan forskning av Persson samt Persson m.fl. behandlar 

ämnesintegrering inom NO-ämnena på högstadiet.66 Resultaten Persson kommer fram till är 

                                                 
57 Pettersson (2014), s.49.  
58 Pettersson (2014), s.60: Persson (2011), s.33. 
59 Ibid. 
60 Pettersson (2014), s.61.  
61 Persson (2011), s.32.  
62 Ibid. s.33.  
63 Ibid.  
64 Ibid.  
65 Ibid.  
66 Persson (2011): Persson m.fl. (2009): Persson m.fl. (2012).  
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också användbara för denna studie men luckor finns gällande gymnasielärares ämnesintegrering. 

Därför kommer denna uppsats att undersöka gymnasielärares perspektiv. Även Blancks studie 

har gjorts på högstadieskolor.67  

Lärare som arbetat eller arbetar med något av SO-ämnena kommer att intervjuas. Detta beror 

på att flertalet studier av Persson är från NO-undervisningen samtidigt som SO-undervisningen 

inte alls har undersökts i samma utsträckning.   

                                                 
67 Blanck (2014).  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel förklarar de två analysredskap som används i denna studie. Först kommer en 

genomgång av den didaktiska triangeln följt av en förklaring av ramfaktorteorin.  Motiv till varför 

analysredskapen valts samt dess användning i denna uppsats beskrivs under respektive rubrik. En 

figur illustrerar de två analysredskapen. 

4.1 Den didaktiska triangeln 

Figur 1. Den didaktiska triangeln med grundpelarna innehåll, elever och lärare samt deras relationer. 
Triangelns kontext är skola där ramfaktorerna sätter ramarna för undervisningen. 

 
Källa: Figuren baseras på Hopmanns presentation av den didaktiska triangeln,68 men denna modell har förenklats och 

anpassats till denna studie. Ramfaktorerna förklaras ytterligare i kapitel 4.2. 

Alla lärare har sin egen bild av vad som är en god undervisning.69 Grunden för lärares kompetens 

ligger i deras undervisningsskicklighet och baseras på de erfarenheter och den teoretiska kunskap 

de erhållit.70 Då grunden för denna uppsats är lärares perspektiv på både elevers lärande och 

framställningen av innehållet med ämnesintegrering som utgångspunkt, kommer den didaktiska 

triangeln att användas som analysmodell. Den didaktiska triangeln (Figur 1) är en didaktisk 

utgångspunkt och används till att tydliggöra undervisningssituationen genom de tre grundpelarna 

innehåll, elever och lärare.71 Lärares relation till sin undervisning ser olika ut och med hjälp av 

den didaktiska triangeln kan vi tydliggöra lärarens perspektiv. I detta fall används analysmodellen 

för att konkretisera vad som anses viktigt samt svårt i arbetet för en ämnesintegrering. Lärarnas 

fokus blir med hjälp av den didaktiska triangeln synlig.   

                                                 
68 Hopmann (1997), s.201. 
69 Kansanen (2011), s.42.  
70 Hopmann (1997), s.84.  
71 Kansanen (2011), s.45. 
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Då läraren är den som bör ha mer kunskap än eleverna bär denne ansvar för undervisningen.72 

Men lärares undervisning formas inte bara av läraren själv och dennes erhållna kunskaper av 

ämnesundervisningen.73 Även relationen mellan lärare och elev är av stor vikt för undervisningen, 

tillsammans med elevers inställning till och erfarenheter av innehållet.74 Relationen mellan lärare 

och elev är viktigt för elevens lärande och är nödvändigt för att eleven på bästa möjliga sätt ska 

kunna utvecklas i skolan.75 Relationen mellan elev och innehåll är av stor vikt för undervisningen 

eftersom den påverkar elevens lärande beroende på tidigare erhållna kunskaper, uppfattning och 

erfarenheter eleven har av ämnet.76 Denna trefaldiga relation mellan lärare och innehåll, lärare 

och elever samt elever och innehåll utgör den didaktiska triangeln. De tre grundpelarna lärare, 

elev och innehåll har en relation till varandra samtidigt som de också hänger samman som en 

helhet.77  

Precis som Figur 1 illustrerar kallas relationen mellan lärare och innehåll för framställning.78 

Innehållets framställning handlar inte bara om läraren val att framställa innehållet eller hur ämnets 

krav uppfylls. Här påverkar institutionens gränser79 där allt från skolans hinder och möjligheter 

samt läroplanerna bidrar till lärarens framställning av innehållet. Interaktion kallas relationen 

mellan lärare och elev i den didaktiska triangeln.80  Slutligen har vi relationen mellan elev och 

innehåll, där elevers erfarenheter möts med innehållet som också är med och formar 

undervisningen anser Hopmann.81 Varje grundpelare och relation dem emellan är lika viktiga för 

undervisningen. Utgångspunkten i denna studie är läraren och dennes erfarenheter samt 

perspektiv på ämnesintegrering.  

Den didaktiska triangelns kontext är skolan, som också påverkar undervisningen.82 Denna 

kontext kommer att räknas in i den didaktiska triangeln (se Figur 1) men utgör inte en 

grundpelare i figuren utan är det sammanhang lärare, innehåll och elever befinner sig i. Skolan är 

arenan för undervisningen och påverkar inte bara relationen mellan lärare och innehåll utan även 

de andra grundpelarna och dess relationer till varandra. Alla utom en ramfaktor som används i 

denna uppsats tillhör kontexten skolan och formar undervisningen. De avgör villkoren för 

undervisningen. Med hjälp av ramfaktorerna beskrivs främst den didaktiska triangelns kontext 

som då också är ämnesintegreringens sammanhang. Ramfaktorteorin används därför som en 

ytterligare analysredskap och förklaras vidare i kapitel 4.2. Utgångspunkten i denna studie är den 

didaktiska triangeln och ramfaktorteorin används för att underlätta kategoriseringen av 

                                                 
72 Kansanen (2011), s.45. 
73 Ibid. s.46.  
74 Ibid. s.46-47. 
75 Ibid. s.46. 
76 Ibid. 
77 Hopmann (1997), s.201.  
78 Ibid.  
79 Ibid. s.204.  
80 Kansanen (2011), s.45. 
81 Hopmann (1997), s.205.  
82 Ibid. s.201.  
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utomstående faktorer. Att ramfaktorteorin inte används som en utgångspunkt utan som ett 

hjälpmedel vid kategoriseringen av främst organisatoriska faktorer beror på att den didaktiska 

triangeln inte är helt förenlig med ramfaktorteorin. Ramfaktorteorin innebär att utgångspunkten 

är att ramfaktorerna formar och styr undervisningen.83 Men i denna studie ses undervisningen 

utifrån den didaktiska triangelns olika vinklar.84 I första hand undersöks undervisningsprocessen 

där relationerna i den didaktiska triangeln är i fokus, i andra hand studeras dess kontext skola dit 

ramfaktorerna räknas. Med andra ord ses inte ramfaktorerna som styrande faktorer till 

undervisningsprocessen. Ramfaktorernas påverkan på undervisningen anses i denna uppsats vara 

sekundärt i förhållande till den didaktiska triangeln och dess grundpelare som betraktas som det 

primära i undervisningen. Grundpelarna lärare, elev och innehåll anses vara det som är styrande i 

undervisningen och relationerna dem emellan är av stor vikt. Faktorer såsom lärares val, elevers 

förkunskaper och innehållets karaktär styr undervisningen. I andra hand påverkar skolans 

kontext, dit ramfaktorerna räknas.        

En ytterligare kontext som inte kommer att användas i denna studie är samhället. Här har en 

avgränsning gjorts och då skolan anses vara ett tillräckligt tillägg till den didaktiska triangeln för 

denna studies omfattning kommer denna kontext att användas vid analysen av resultatet från 

intervjuerna.  

Den didaktiska triangeln kan se olika ut beroende på vilket perspektiv som används och vad 

som anses vara viktigt. Här studeras lärarens perspektiv och varje lärare får beskriva 

ämnesintegreringen utifrån deras inställning till och uppfattning av ämnesintegrering. Dock är 

undervisningen en komplex och flerdimensionell process som omöjligt kan klargöras av studierna 

från en grundpelare,85 i detta fall lärarna. Däremot är det ett användbart hjälpmedel som tydliggör 

vad lärarna anser är viktigast för ett ämnesintegrerat arbete. Den didaktiska triangeln behandlar 

en didaktisk aspekt där också ämnesdidaktik räknas in. Som tidigare har nämnts innebär 

ämnesdidaktik själva didaktiken inom innehållet. 

Eftersom det är lärarnas perspektiv som undersöks behandlas lärarnas utsagor som resultat 

och svar på de frågor som ställts. Dessutom anses intervjumaterialet kunna integreras och 

generaliseras för att på detta sätt tydligt kunna se likheter och skillnader i deras perspektiv. 

4.2 Ramfaktorteorin 

Ett annat analysredskap som kommer att användas i denna studie är ramfaktorteorin. Med hjälp 

av förtydligandet av ramfaktorerna kan eventuella hinder och möjligheter läraren har i sin 

ämnesintegrerade undervisning synliggöras. Ramfaktorteorin kan användas för att förklara 

samband mellan undervisningen och resultatet av den.86 Men det primära i denna uppsats är att 

                                                 
83 Lundgren (1999), s.36. 
84 Kansanen (2011), s.45. 
85 Persson m.fl. (2012), s.73, 85; Persson (2011), s.32. 
86 Lindblad, Linde, Naeslund (1999), s.93. 
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använda ramfaktorteorin som ett analysredskap för att underlätta analysen av intervjuernas 

resultat. Detta görs genom att kategorisera de utomstående faktorer som finns i skolans kontext, 

som i denna uppsats anses påverka undervisningen sekundärt. Denna kategorisering av 

ramfaktorer underlättar beskrivningen av skolans kontext i denna studie.    

Grundarna till ramfaktorsteorin är Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren som synliggjorde och 

konkretiserade den uppdelning och påverkan som fanns mellan ramar för undervisningen och 

undervisningsprocessen.87 Dessa ramar för undervisningen kan både möjliggöra eller förhindra 

undervisningen.  

De ramfaktorer som kommer att användas är tid, personal, skolans ledning och organisation 

samt platser. Dessa har valts då de anses vara mest berikande för denna studie då tidigare 

forskning främst betonar dessa ramfaktorer. Tre av ramfaktorerna är delar av kontexten skolan 

medans ramfaktorn personal räknas som grundpelaren lärare. Ramfaktorn personal avser kollegor 

och annan personal på skolan som både kan möjliggöra och även förhindra lärarens 

ämnesintegrerade arbete.88 Med ramfaktorn tid avses den tid som läraren har till sitt förfogande 

för planering, utförande samt efterarbete för ett ämnesintegrerat arbete.89 Ramfaktorn skolans 

ledning och organisation innebär skolans prioritering och hantering av ämnesintegrerade 

projekt.90 Här kommer skolans val av arbetslagets organisering att räknas in. Slutligen används 

platser som ramfaktor med betydelsen fysiska möjligheter för att mötas på skolan såsom 

personalrum, arbetsrum eller liknande.91 Med hjälp av ramfaktorerna kan vi kategorisera och 

förklara ramarna som avgör villkoren för undervisningen. Detta är en organisatorisk aspekt av 

undervisningen. 

                                                 
87 Lundgren (1999), s.33. 
88 Lindström, Pennlert (2009), s.44. 
89 Ibid. s.43. 
90 Ibid. s.45.  
91 Ibid. s.44. 
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5 Metod 

I följande kapitel kommer först en genomgång av motiv till att intervju valdes som metod i denna 

studie. Sedan beskrivs urvalet av intervjupersoner samt genomförandet av intervjuerna. Insamlat 

material och dess omfattning gås sedan igenom innan en beskrivning av analys med hjälp av 

analysverktyg tas upp. Slutligen kommer reflektioner över metoden, validitet och reliabilitet samt 

etiska hänsynstaganden att redovisas.  

5.1 Metod för datainsamling 

För att kunna besvara på frågeställningarna samt uppnå syftet med denna studie kommer 

intervjuer att användas som metod. Med hjälp av intervjuer kan vi få information om människors 

perspektiv till sin omgivning,92 i detta fall undersöks lärares. Resultaten från intervjuerna kommer 

att generaliseras inom studiegruppen men inte till ett större perspektiv då sex personer inte kan 

representera övriga gymnasielärare inom de samhällsorienterade ämnenas perspektiv på 

ämnesintegrering. Dock har varje intervju ett värde i sig och varje intervjupersons utsagor ger oss 

information om deras perspektiv samt erfarenheter vilket är representativt och värdefullt för 

denna studie.93 

Med intervju som metod kan oväntade svar göra det möjligt för intervjun att ta en ny 

riktning.94 För att kunna få ta del av lärarnas erfarenheter av ett ämnesintegrerat arbete, är det till 

en stor nytta att använda sig av kvalitativa intervjuer som möjliggör interaktionen mellan den 

intervjuade och den som intervjuar.95 Personliga intervjuer kommer att göras i denna studie vilket 

innebär att ett fysiskt möte med intervjupersonerna görs istället för telefonintervjuer eller 

liknande. Skälen till detta är dels att personliga intervjuer möjliggör fler frågor som dessutom går 

att fördjupa sig i. Samtidigt som både kontroll över svaren kan göras och ytterligare frågor kan 

ställas vid oklarheter.96 Denna undersökning kommer att vara en respondentundersökning som 

innebär att det är studieobjektens erfarenheter som till grund till studien. Det som ligger i intresse 

är lärarnas perspektiv.97 Studien är också en samtalsintervjuundersökning där frågorna som ställs 

under intervjuerna är öppna och ger lärarna en möjlighet att välja fokus och kunna betona det de 

själva anser är viktigt98 (se Bilaga 1). Målet med undersökningen är att ta del av lärares inställning 

och tänkande, vilket är typsikt för samtalsintervjuundersökningar.99 Slutligen kommer det letas 

                                                 
92 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2004), s.281. 
93 Kvale, Brinkmann, Torhell (2009), s.281. 
94 Esaiasson m.fl. (2004), s.279. 
95 Ibid. s.253-254. 
96 Ibid. s.263.  
97 Ibid. s.254;281.  
98 Ibid. s.254-255.  
99 Ibid. s.255. 
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efter ett mönster i svaren för att kunna urskilja likheter, samband och dra slutsatser utifrån 

intervjuerna.100  

Det finns flera skäl till att intervjuer används som metod i denna studie. Även om enkäter som 

metod möjliggör att ett större antal kan undersökas samtidigt som en distans till studieobjektet 

kvarhålls kan inga vidare följdfrågor ställas.101 Följdfrågorna möjliggör en djupdykning i lärarens 

erfarenheter och perspektiv på ett ämnesintegrerat arbete som är berikande för denna studie.102 

Inte heller kommer observationer eller textanalys att användas som metod. Observationer skulle 

kunnat berika denna studie om de genomförts tillsammans med intervjuer men tiden för detta 

finns inte. Att textanalys inte används som metod beror på att en personlig kontakt med lärare 

efterfrågas i denna studie då syftet är att undersöka gymnasielärares perspektiv på ett 

ämnesintegrerat arbete mellan de samhällsorienterade ämnena.  Vid en textanalys omöjliggörs en 

personlig kontakt med studieobjekten. 

5.2 Urval 

Med hjälp av de tidigare kontakter jag fått under min tid på lärarprogrammet, skickades ett mejl 

till nitton olika lärare på tre olika gymnasieskolor belägna i Uppsala och Östhammars kommun. 

Att just dessa skolor valdes ut beror på att mina kontakter framförallt jobbade där. Nio av lärarna 

som kontaktades var personer jag haft kontakt med på olika sätt under min lärarutbildning och 

gymnasieutbildning. De resterande tio lärarna var sedan tidigare främmande.  

Alla lärare som kontaktades arbetar eller har nyligen arbetat på ett gymnasium med ett eller 

flera av de ämnen som räknas till SO-blocket på högstadiet: samhällskunskap, historia, religion 

eller geografi. Under intervjuerna utgick läraren ifrån ämnesintegreringen inom sitt eller sina 

samhällsorienterade ämnen. Av de nitton lärare som jag tog kontakt med, tackade sex stycken ja 

till att ställa upp på en intervju. Därefter bestämdes tid och plats för intervjun, utifrån lärarens 

möjligheter till att ses. Lärarna som intervjuades var alla bekanta med mig sedan innan. Detta val 

kan motiveras med bekvämlighetsurvalet som också kan kallas första–bästaurval och betyder att 

personer som är lättast att få kontakt med och är villiga till att ställa upp intervjuas.103  

5.3 Genomförande 

Intervjuerna valdes att genomföras på intervjupersonernas villkor, för att de på bästa möjliga sätt 

ska känna sig bekväma och öppna inför mötet.104 Fem av lärarna intervjuades på deras 

arbetsplatser som är en fördel då lärarna befinner sig i en trygg miljö som dessutom är deras 

arenor för ämnesintegrering.105 En lärare arbetade hemifrån de dagar intervjun skulle äga rum. 

                                                 
100 Esaiasson m.fl. (2004), s.254. 
101 Ibid. s.255. 
102 Ibid. s.279-280. 
103 Trost (2005), s.118; Esaiasson m.fl. (2004), s.210.  
104 Esaiasson m.fl. (2004), s.294. 
105 Ibid.  
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Därför valde läraren att intervjun skulle göras i dennes hem. Även detta var en trygg miljö för 

läraren vilket möjliggör ett mer öppet samtal. 

Även om flera av lärarna arbetade på samma gymnasieskola och därmed var kollegor, valdes 

det att intervjuerna skulle göras enskilt.  Detta valdes för att varje enskild lärare skulle få chans till 

att uttrycka sina egna tankar och inställning utan att påverkas av kollegor. För att underlätta 

bearbetningen av intervjuerna och för att kunna fånga upp intressanta delar används en 

audioinspelare, efter att lärarna samtyckt.  

Varje intervju tog mellan 20-40 minuter och efteråt transkriberades stora delar av intervjuerna 

för att inget viktigt skulle missas. Vid början av varje intervju presenterades examensarbetets syfte 

och mål för lärarna. Frågorna var tematiska och ställdes för att i minsta möjliga mån påverka 

lärarnas svar, samtidigt som följdfrågor ställdes för att få ett djup i svaren.106 Flertalet gånger 

ställdes liknande frågor i en följd till läraren, för att kunna få så utförliga svar som möjligt.107 

Grundprincipen under intervjuerna var att ställa korta intervjufrågor för att sedan lämna ett stort 

utrymme för svar. Frågorna som ställdes var både korta och tydliga samtidigt som vaga och svåra 

ord undveks.108 En pilotintervju gjordes också före intervjuerna för att kunna utveckla och 

precisera frågorna.109 

5.4 Material, kontexter och deltagare 

Lärarna kommer att beskrivas utifrån det som anses vara relevant för denna studie. Varken 

lärarnas kön eller gymnasieskolans karaktär lärarna arbetar på kommer att avslöjas då det inte 

anses vara av vikt för studiens resultat. Detta beslut grundar sig också på denna studies 

omfattning som kräver att avgränsningar görs. Lärarnas erfarenheter av läraryrket samt 

ämnesspecialiseringar kommer att presenteras.  

Alla lärare som intervjuades har en lång erfarenhet av gymnasieläraryrket, mellan 13 till 37 år. 

Fem av lärarna har dessförinnan arbetat på som högstadielärare under olika lång tid. Lärare 1, 2 

och 4 undervisar i ämnena geografi samt naturkunskap. Matematik och geografi är de ämnen 

lärare 3 undervisar i. Lärare 6 undervisade i historia och samhällskunskap fram till 2012 då läraren 

valde att arbeta med administrativa uppgifter på skolan. Men då lärare 6 har arbetat på 

gymnasieskolan sedan 1996 har läraren en stor erfarenhet av yrket och av att arbeta 

ämnesintegrerat.  

                                                 
106 Esaiasson m.fl. (2004), s.268;290.  
107 Ibid. s.271. 
108 Ibid. s.272-273.  
109 Ibid. s.270.  
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5.5 Databearbetning och analysmetod 

För att analysera det resultat som framkom från intervjuerna kommer en kvantitativ 

innehållsanalys att göras.110 En kvantitativ innehållsanalys är då slutsatser dras från själva 

innehållet111 som i detta fall är från de transkriberade intervjuerna med gymnasielärarna. Som 

tidigare nämnts kommer den didaktiska triangeln samt ramfaktorteorin att användas som 

analysredskap i denna studie. Den didaktiska triangeln underlättar analysen av lärarnas fokus 

gällande ämnesintegreringens förutsättningar, hinder och möjligheter. För att kunna beskriva 

lärarnas olika didaktiska uppfattningar är detta till en stor hjälp, då den didaktiska triangeln 

hjälper till vid förklaringen av läraren, eleven samt innehållet och relationen dem emellan.112 

Ramfaktorteorin används som en kategorisering av de faktorer som antingen är till hjälp eller 

försvårar det ämnesintegrerade arbetet för lärarna.113 Även detta underlättar analysen och 

förståelsen av resultatet från intervjuerna.  

5.6 Reflektion över metod 

Till en början var tanken att de intervjuade lärarna i högsta möjliga mån skulle vara främmande, 

för att på detta sätt kunna ha ett vetenskapligt avstånd till intervjupersonen.114 Men då inga av de 

tillfrågade lärarna som sedan tidigare var okända för mig tackade ja, gjordes istället intervjuerna 

med de personer som jag tidigare haft kontakt med på olika sätt. Men detta anses inte vara 

negativt för denna studie då det gått minst två år sedan jag senast var i kontakt med 

intervjupersonerna.  

Vissa frågor visades vara svåra för lärarna att besvara, men då intervjun hade olika temafrågor 

ställdes följdfrågor som mer och mer gjorde att lärarnas svar utvecklades (se Bilaga 1). Två av 

intervjuerna avbröts, detta kan vara något som negativt kan påverka intervjun. Dock avbröts båda 

intervjuerna vid den sista punkten som var om läraren hade något att tillägga. Den ena läraren 

fortsatte sina resonemang om ämnesintegrering samtidigt som den andra intervjun avslutades då 

avbrottet varade i över fem minuter. Dock hade denna intervju pågått i över 30 minuter och alla 

frågor hanns med, så detta avbrott påverkade antagligen inte resultatet.  

För att på minsta möjliga sätt påverka lärarna gjordes ingen förklaring av ramfaktorerna eller 

liknande begrepp som används i uppsatsen. Detta har delvis gjort att lärarna utifrån sin egen 

uppfattning har valt intervjuns fokus. Samtidigt som det gjorde att lärarna själva valde riktning, 

kan det också ha gjort att en del aspekter lämnas osagda. Dock var detta ett medvetet val som 

inte anses vara negativt för denna studie. Följdfrågor ställdes med avsikt att bredda lärarnas 

reflekterande, då de redan betonat de delar de anser var mest väsentliga.  

                                                 
110 Esaiasson m.fl. (2004), s.219.  
111 Ibid.  
112 Kansanen (2011), s.45: Hopmann (1997), s.201. 
113 Lindblad m.fl. (1999), s.93.  
114 Esaiasson m.fl. (2004), s.255. 
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Den didaktiska triangeln som är denna studies teoretiska utgångspunkt används tillsammans med 

analysredskapet ramfaktorteorin för att synliggöra och konkretisera de intervjuade lärarnas 

perspektiv på ämnesintegreringen mellan de samhällsorienterade ämnena. Denna förutbestämda 

utgångspunkt gör att empirins resultat analyseras med hjälp av redan givna analysredskap. Men 

den didaktiska triangeln tillsammans med ramfaktorerna anses vara givande för denna studie och 

med hjälp av dessa kan lärarnas fokus presenteras på ett konkretare sätt.  

5.7 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i denna uppsats anses vara hög då lärarnas perspektiv anses kunna undersökas med 

intervju som metod samt med de valda studieobjekten. Uppsatsen har influerats av den tidigare 

forskning som finns av temat men har en annan riktning. Denna studies syfte är att undersöka 

lärares perspektiv på och erfarenheter av ämnesintegrering och metoden för detta är intervjuer. 

Källorna som har använts kommer från intervjuer av sex stycken gymnasielärare. Enligt 

Esaiasson m.fl. är ett antal mellan fem till femton intervjupersoner lagom för att kunna få en 

intressant analys.115  

Under intervjutillfällena baserades frågorna på uppsatsens syfte och frågeställningar. De 

intervjuade lärarna har arbetat mellan 13-37 år som gymnasielärare vilket innebär att de har en 

stor erfarenhet av yrket och anses vara tillförlitliga källor. Vid de oklarheter som uppstod under 

intervjutillfällena ställdes ytterligare frågor som resulterade i ytterligare förklaringar.  

Vid en hög validitet kan också en hög reliabilitet uppstå.116 Reliabiliteten anses vara hög i 

denna uppsats. Intervju som metod ger information om lärares individuella perspektiv117 som här 

är syftet. Metoden för denna uppsats har genomförligt valts ut samt formats utefter studiens 

syfte. Intervjuerna spelades in och transkriberades direkt efter att intervjun avslutats för att på 

bästa sätt kunna bevara intervjupersonernas åsikter och uttalanden. Under intervjuerna ställdes 

noggrant utvalda frågor där ytterligare följdfrågor ställdes för att gå in på djupet. Att ställa 

genomtänkta frågor med följdfrågor är viktigt för att få ett djup i svaren.118  

Varje intervju har ett värde i sig som inte ska ifrågasättas.119 Enligt Larsson är generaliseringar 

användbara, så länge de används med en försiktighet.120 Med detta menas att generaliseringar kan 

vara gynnande för en studie så länge de görs med eftertanke och med en noggrannhet. Val av 

studieobjekt är viktigt vid generaliseringar121 och i detta fall har urvalet gjorts omsorgsfullt. 

Utifrån de forskningsluckor (se kapitel 3.6) som hittades valdes studieobjektet och urvalet gjordes 

                                                 
115 Esaiasson m.fl. (2004) s.286. 
116 Ibid. s.61. 
117 Ibid. s.281. 
118 Ibid. s.255. 
119 Kvale m.fl. (2009), s.281.  
120 Larsson (2009), s.36. 
121 Ibid. s.35-36. 
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därefter. Att studera gymnasielärares perspektiv på ämnesintegrering inom de samhällsorienterade 

ämnena.  

5.8 Etiska hänsynstaganden 

Den första forskningsetiska aspekten som är väsentlig för denna uppsats är informationskravet 

som innebär att forskaren redogör för de inblandade personerna till studien om syftet med 

undersökningen.122 Detta fick intervjupersonerna både vid den första kontaken och sedan vid 

intervjutillfället. En ytterligare aspekt är samtyckeskravet som innebär att de personer som 

kommer att medverka i denna studie själva fått avgöra om de vill medverka, eventuella villkor för 

deltagande såsom anonymitet samt rätt till att dra sig ur om så önskas.123 Intervjupersonerna fick 

välja om de ville medverka och kunde även dra sig ur när helst de ville om så önskades.  

Den tredje etiska aspekten som är aktuell för denna studie är konfidentialitetskravet som går 

ut på att de personer som undersöks i största möjliga mån ska behandlas konfidentiellt.124 Detta 

innebär att de lärare som intervjuas till denna studie kommer att behandlas med respekt. De 

kommer också att vara anonyma i denna uppsats vilket bestämdes vid intervjuernas början. 

Slutligen har vi nyttjandekravet som går ut på att den insamlade informationen från de 

undersökta individerna endast kommer att användas för forskningssyften och ingenting annat.125 

Detta gäller även för denna studies intervjumaterial.  

                                                 
122 Vetenskapsrådet (2012), www.codex.vr.se (2014-12-30), s.7-8. 
123 Ibid. s.8-11. 
124 Ibid. s.12-13. 
125 Ibid. s.14. 
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6 Resultat och analys 

Strukturen i detta kapitel grundar sig på de frågeställningar som ligger till grund för denna studie. 

De olika frågorna behandlas under en egen rubrik där den didaktiska triangeln och ramfaktorerna 

kommer att användas som analysredskap. Alla citat i denna studie kommer från intervjuerna med 

lärarna. Eftersom lärarna är anonyma i denna studie anges endast vem som uttalat varje citat. 

Citaten har anpassats till skriftspråk men inga andra korrigeringar av lärarnas yttranden har gjorts. 

I varje figur kommer de delar lärarna anser är mest centrala att ringas in. De ringar som har en 

svart streckad linje är de faktorer lärarna främst betonar. De ringar som också anses vara viktiga 

men som inte är lika centrala markeras med en grå streckad linje.  

6.1 Lärarnas inställning och motiv till en ämnesintegrerad undervisning 

Först kommer resultatet av intervjuerna gällande gymnasielärarnas inställning och motiv till 

ämnesintegrering att göras. Sedan kommer en analys av resultatet där Figur 2 av den didaktiska 

triangeln illustrerar lärarnas fokus.  

6.1.1 Resultat 

Alla lärare är eniga om att ämnesintegrering är viktigt för eleverna då det ger ett sammanhang till 

ämneskunskaper samtidigt som det skapar en helhetsförståelse. Ett annat argument samtliga 

lärare betonar är ämnesintegreringens betydelse för samhället som inte är uppdelat i olika 

ämneskunskaper utan utgör en helhet. Lärare 1 uttrycker följande: 

”Det är väldigt bra att ämnesintegrera eftersom världen utanför skolan inte är uppdelad i 
ämnen. [...] Det är inte betyget som är det viktiga utan det är att eleverna förstår hur viktig 
undervisningen är för dem själva och deras framtid.”  

Lärare 4 och 5 anser att det är viktigt med ämnesintegrering för att elevernas stressnivå kan 

minskas. I och med att lärarna får möjlighet att bedöma eleverna genom en gemensam 

examination har eleverna inte lika mycket att förbereda sig inför. Lärare 4 anser också att det är 

av stor vikt att samarbeta mellan ämnen då samhället måste sträva efter att samarbeta och skolan 

bör föregå med gott exempel.  

Även om en del lärare tycker att en ämnesintegrerad undervisning ofta kräver mycket arbete 

anser de tillsammans med de resterande lärarna att det är viktigt och roligt arbetssätt som lätt 

ökar motivationen. Ett ytterligare motiv som lyfts fram av lärare 1 är att elever lättare känner sig 

berörda vid ämnesintegrering då en drivkraft lättare uppstår för arbetet vid ämnens samarbete.  

Enligt lärare 5 är det en självklarhet att arbeta ämnesöverskridande då verkligheten inte är 

uppdelad. Lärare 5 anser att:  



 

26 
 

”För mig är det en fullständig nödvändighet att ämnesintegrera, jag kan inte tänka mig en 
undervisning utan ett gränsöverskridande arbete.”  

Lärare 2 anser att inställningen till ämnesintegrering är viktigt. Läraren säger:   

”Jag tycker att det viktiga är att fokusera på vad man får ut av en ämnesintegrerad 
undervisning. Får man ut någonting positivt är det värt mödan.” 

6.1.2 Analys 

Figur 2. Den didaktiska triangeln som illustrerar lärarnas inställning och motiv till en ämnesintegrerad 
undervisning. 

 

Alla lärare anser att både de pedagogiska och de ämnesmässiga motiven till ämnesintegrering (se 

kapitel 3.2.1 och 3.2.2) är viktiga. Dem ämnesmässiga handlar om vikten av att ämnets innehåll 

och helhet redovisas för eleverna. Att samband till andra ämnen tydliggörs samt att eleverna 

förstår att verkligheten utanför klassrummet inte är uppdelad. Detta betonar det ämnesmässiga 

innehållet i undervisningen samt att läraren framställer innehållet på rätt sätt för att ge eleverna en 

möjlighet att se samband mellan ämnen.  

Alla lärare var också samstämmiga om de pedagogiska motiven. Att det är viktigt för både 

lärare och elever. Elever får en ökad förståelse och helhetsbild av ämnens gemenskap. Lärarna 

kan uppleva ämnesintegrering som ett roligare inslag i undervisningen vilket kan öka 

motivationen. Här görs en åtskillnad, då fokus hamnar på elevens relation till innehållet samtidigt 

som läraren snarare än lärarens relation till innehållet betonas (se Figur 2).  

En annan gemensam åsikt lärarna har är att ämnesintegrering är tidskrävande att planera och 

genomföra, vilket är en organisatorisk aspekt då tiden inte alltid räcker till. Men att det ändå är 

värt arbetet då motiven är så pass viktiga. Ingen lärare nämner organisatoriska motiv till 

ämnesintegrering. Ser vi till Figur 2 handlar motiven främst om vikten av elevernas förståelse 

samt lärarens intresse. Ämnesintegreringen är framförallt viktig för att eleverna ska förstå ämnet 

på ett korrekt sätt i ett vidare perspektiv. Detta kan göra att elevers intresse och motivation ökar, 

men det är förståelsen av ämnet som är det centrala. Detta är ett pedagogiskt motiv där det 
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centrala ligger i elevers lärande och förståelse. Lärarna anser att det viktigaste är att elever förstår 

innehållet och dess relevans i samhället. Betydelsen för ämnet och samhället prioriteras inte utan 

det viktiga är förståelsen för eleverna som individer och samhällsmedborgare. Lärarens intresse 

och inställning till att ämnesintegrera betonas också av samtliga lärare, men anses komma efter 

elevers behov. Lärarna menar att deras vilja att genomföra och ha ett intresse för arbetet är 

viktigt, inte att deras relation till innehållet är det centrala. Även detta är ett pedagogiskt motiv.  

6.2 Förutsättningar och bästa tänkbara situation för en ämnesintegrerad undervisning 

Det följande underkapitlet beskriver resultatet från intervjuerna med lärarna angående 

förutsättningar samt bästa tänkbara situation för ämnesintegrering. Sedan illustrerar Figur 3 

lärarnas fokus följt av en analys av resultatet.  

6.2.1  Resultat 

En förutsättning för en ämnesintegrering anses enligt alla lärare vara ramfaktorn tid till planering 

och genomförande. Tiden är det absolut viktigaste för att ett ämnesintegrerat arbete ska kunna 

genomföras enligt samtliga lärare. En annan viktig förutsättning alla lärarna poängterar är andra 

lärares vilja och intresse för att samarbeta samt vikten av andra kollegors personliga egenskaper. 

Då frågan om bästa tänkbara situation ställdes anser alla lärare att ett flexiblare schema skulle vara 

optimalt för att kunna ämnesintegrera. Med ett flexiblare schema menas en längre lektion i 

veckan som alla lärare får samsas om för att kunna planera in ämnesintegrering och annat. Detta 

gör att det mer naturligt sker en ämnesintegrering. En annan viktig del av denna ramfaktor är 

enligt lärare 4 och 5 ledningens uppmuntrande och stöttande arbete för ämnesintegrering på 

skolan. Utan deras stöd skulle ämnesintegrering försvåras avsevärt. Följande citat visar 

inställningen lärare 4 har:  

”Ledningen är väldigt viktig för ämnesintegreringen. Ledningen måste tro på att det är 
viktigt och utan deras stöd går det nästan inte att genomföra en ämnesintegrerad 
undervisning.” 

Enligt alla lärare är ramfaktorn personal inte bara en förutsättning för ämnesintegrering utan 

också av stor vikt för att bästa tänkbara situation ska kunna uppnås. Lärarna anser att deras 

kollegors intresse och vilja är avgörande för resultatet av ämnesintegreringen. Dock 

ämnesintegrerar alla lärare mer eller mindre mellan sina undervisningsämnen, beroende på vilka 

ämnen de undervisar i.  

Lärare 1, 2, 3 och 5 anser att arbetslagets konstruktion är av stor vikt för bästa tänkbara 

situation för ämnesintegrering. Med arbetslagets konstruktion menas hur arbetslagen är 

konstruerade, där lärarna anser att arbetslag där lärarna undervisar för samma elever är mest 

gynnsamt för ämnesintegreringen. Dessa lärare anser också att det absolut bästa är att få 

undervisa ett mindre antal elever i arbetslaget. Detta är viktigt dels för att läraren ska kunna lära 

känna alla elever och dels för att få undervisa i flera av elevernas ämnen. Enligt lärare 2 är ett 
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samarbete med övrig personal på skolan såsom bibliotekarie av stor vikt för en god 

ämnesintegrering. Detta räknas till ramfaktorn personal.  

Lärare 3 och 4 anser att ramfaktorn platser också är avgörande för ett gott samarbete. Enligt 

lärare 4 är det viktigt att tillfällen för spontana möten finns, där kreativa samtal skapas utan några 

måsten. Platser är därför viktigt för att relationen mellan kollegor ska utvecklas och förbättras. 

Lärare 4 uttrycker följande:  

”En sak som kan öka samarbetet mellan lärare är att ha en gemensam fika tillsammans. 
Då kan vi diskutera och få idéer utan både måsten och stress.” 

Detta anser även lärare 3 är viktigt, som också förespråkar att sitt arbetsrum ska ligga nära andra 

lärare som undervisar för samma elever för att kunna bygga upp en mer naturlig relation som 

öppnar dörren för ett ökat samarbete. Då läraren träffar sina kollegor dagligen är det lättare att 

utbyta erfarenheter och idéer med varandra som öppnar nya dörrar.   

6.2.2 Analys 

Figur 3. Den didaktiska triangeln som konkretiserar lärarnas beskrivning av förutsättningar 
samt bästa tänkbara situation för en ämnesintegrerad undervisning. 

 

Ramfaktorerna tid och personal anses både vara förutsättningar för ämnesintegrering samtidigt 

som de är viktiga för att bästa tänkbara situation ska kunna vara möjlig. Det sistnämnda tillhör en 

didaktisk aspekt som handlar om lärarnas strävan efter att samarbeta. Samtidigt handlar det också 

om viljan till arbetet som ska integreras. Ramfaktorn tid är en organisatorisk faktor som anses 

vara avgörande i det ämnesintegrerade arbetet. Flexiblare schema anses inte vara en förutsättning 

men däremot viktig för att bästa tänkbara situation för ämnesintegrering ska kunna uppnås enligt 

samtliga lärare. Även detta tillhör skolans organisation.  

En ytterligare organisatorisk faktor som optimerar ämnesintegreringen är enligt hälften av 

lärarna är anordningen av arbetslag. Med ett arbetslag där lärarna undervisar samma elever kan 

samarbeten lättare och mer naturligt uppstå enligt intervjupersonerna. Andra viktiga 

organisatoriska faktorer som lärarna anser är viktiga är ledningens stöd, platser för samtal och 
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arbetsplatsens orientering på skolan. Det är dessa organisatoriska faktorer som lärarna framförallt 

anser vara både avgörande men också viktiga för att uppnå bästa möjliga resultat av en 

ämnesintegrering. Sammantaget anser de intervjuade lärarna skolans ledning och organisation 

vara avgörande för att förutsättningar och möjligheter för bästa tänkbara situation ska finnas till 

hands. Hit räknas tid för planering, flexibelt schema, arbetslagets konstruktion, platser för 

spontana samtal samt skolans ledning och organisation. Efter detta betonades de didaktiska 

aspekterna såsom kollegors samarbetsvilja och intresse samt relationen till eleverna (se Figur 3).  

Störst vikt läggs enligt min analys på kontexten skolan. För att bästa tänkbara situation ska 

kunna uppnås krävs främst organisatoriska förändringar och möjligheter såsom tid, flexibelt 

schema eller en arbetslagskonstellation med gemensamma elever. 

6.3 Möjligheter med en ämnesintegrerad undervisning 

I följande två underkapitel beskrivs först de möjligheter lärarna anser finns med ett 

ämnesintegrerat arbete. Efter detta konkretiseras lärarnas utsagor i Figur 4, följt av en analys över 

resultatet.  

6.3.1 Resultat 

Möjligheter för ämnesintegrering finns enligt lärarna i förutsättningarna (se kapitel 6.2). Utöver 

dessa anser lärare 1, 4 och 5 att deras SO-ämnen är tvärvetenskapliga som möjliggör ett brett 

samt kontinuerligt samarbete med andra ämnen. Lärare 4 anser att kursernas gemensamma mål är 

något som kan utnyttjas och vara en stor möjlighet för ämnesintegrering. Läraren menar att: 

”Det nya betygssystemet har gett oss lärare stora möjligheter för att samarbeta genom att 
använda kursers gemensamma mål vid bedömning. Det är mycket bra för oss lärare.” 

Enligt läraren kan dessa gemensamma kriterier både minska lärarnas enskilda arbete med 

examination samtidigt som läraren anser att elevers stress kan minskas med hjälp av 

ämnesintegrering. Genom att bedöma ett moment i flera ämnen med en gemensam examination 

minskar elevernas press på bedömning. Detta anser även lärare 5. Lärare 1 anser att dennes 

kompetens och över 37 år långa erfarenhet möjliggör friheter som kan gynna ämnesintegreringen. 

Lärare 1 beskriver denna erfarenhet på följande sätt:  

”Jag har jobbat som lärare mycket länge och har bara ett par år kvar till pension. Den 
erfarenhet jag fått av att vara lärare i mer än 35 år har gett mig en inre säkerhet. Jag vet 
vad som går bra att ämnesintegrera och vad som är viktigt för eleverna vilket gör att jag 
inte längre följer läroplanen till punkt och pricka.” 

Lärare 1 vågar ta ut svängarna samtidigt som andra lärare med mindre erfarenhet kan känna sig 

bundna till att följa både styrdokument och sin planering mer strikt menar läraren.   
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6.3.2 Analys 

Figur 4. Den didaktiska triangeln som illustrerar gymnasielärarnas beskrivning av möjligheter med en 
ämnesintegrerad undervisning. 

 

En möjlighet hälften av lärarna lyfter fram är SO-ämnets karaktär (grundpelare innehåll) som 

möjliggör en integrering med andra ämnen. Detta är en ämnesdidaktisk möjlighet, som innebär 

att det didaktiska arbetet kan utvecklas utifrån SO-ämnens karaktär. En annan möjlighet hälften 

av lärarna betonar är kursers gemensamma mål som har potential för ett samarbete och 

gemensam bedömning. Detta kan enligt två lärare minska elevens stress inför examination som är 

en viktig möjlighet. Det sistnämnda betonar eleverna samtidigt som kursmålen är en del av det 

organisatoriska som tillhör kontexten skolan. Detta underlättar för lärarna i deras efterarbeten 

vilket därför också är ett pedagogiskt motiv.  

Slutligen anser en lärare att dennes kompetens och erfarenhet möjliggör en frihet för ett 

ämnesintegrerat arbete. Detta är en didaktisk faktor som betonar relationen mellan läraren och 

innehållet som i sin tur också handlar om beprövande ämnesintegrerade projekt som varit 

gynnsamt för relationen mellan elev och innehåll. Fokus när det gäller mjöligheter är varierat men 

främst skolans ledning och organisation samt ämnets innehåll betonas (se Figur 4).  

6.4 Hinder med en ämnesintegrerad undervisning 

I det kommande underkapitlet redogörs först lärarnas beskrivning av hinder i en ämnesintegrerad 

undervisning. Efter detta konkretiserar Figur 5 lärarnas valda fokus innan en analys av 

intervjuernas resultat presenteras.   

6.4.1 Resultat 

Alla lärare är eniga om att det största hindret för ämnesintegrering är ramfaktorn tid till både 

planering och genomförande. Lärare 1 och 4 anser att en del elever upplever en förvirring över 

att inga tydliga gränser finns vid ämnesintegrering. Enligt lärare 1 är det svårt med 
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ämnesintegrering då de undervisar för så pass många elever att den pedagogiska relationen mellan 

lärare och elev blir lidande vilket påverkar undervisningen negativt. Lärare 1 menar att:  

”Ska lärare undervisa flera hundra elever varje termin så finns det inte en chans till att 
kunna lära känna alla. Det begränsar läraren mentalt av det stora antalet elever och 
relationen mellan lärare och elever blir lidande.” 

Alla lärare anser att splittringen i arbetslagets konstellation försvårar. Att arbetslaget undervisar 

för olika klasser istället för samma. Lärare 3, 4, 5 och 6 anser att vissa ämnen kan vara svårare än 

andra att ämnesintegrera. Dessa ämnen är bland annat idrott, matematik och fysik. Enligt lärare 3 

kan detta både bero på ämnets innehåll och på att andra lärare upplever ämnet som svårt att 

integrera med deras egna ämnen. Lärare 5 uttrycker sig på följande sätt:   

”Jag tror att mycket beror på hur man betraktar sitt ämne.”  

Enligt lärare 5 beror mycket på lärarens egen uppfattning av sitt undervisningsämne. Samtidigt 

som läraren har en förståelse för att vissa ämnen kan vara svårare att integrera av olika skäl 

handlar det framförallt på hur läraren betraktar sitt undervisningsämne. Lärare 5 anser också att 

en del ämnens kursmål kan upplevas som mer strikta där undervisningen måste ordnas i en viss 

följd för att en röd tråd ska skapas. Detta kan göra att dessa lärare inte kan ämnesintegrera utan 

en mer långsiktig planering då undervisningens innehåll måste gås igenom i en kronologisk 

ordning för elevernas förståelse. Enligt lärare 4 finns det en s.k. ämnesfixering samtidigt som 

karaktären ämnet har kan påverka: 

”En del lärare anser att deras ämne är viktigast [...] men även ämnens karaktär påverkar 
ämnesintegreringens möjligheter.” 

Att en del är ämnesfixerade innebär att de har en inställning till sin undervisning som gör att 

läraren inte vill arbeta gränsöverskridande mellan ämnen. Detta anser lärare 4 också beror på att 

en stress finns för att hinna med allt som står i kursplanen. Samtidigt anser läraren att en del 

ämnen såsom matematik kan vara svårare att integrera då ämnet har en annorlunda karaktär än 

andra som är mer förenliga. Läraren menar dock inte att ämnet inte går att integrera utan att det 

påverkar möjligheterna för ett samarbete mellan ämnens gränser. Lärare 6 anser att vissa ämnen 

är lättare att ämnesintegrera samtidigt som andra ämnen såsom idrott eller matematik kan kännas 

mer krystat att integrera med. Detta beror delvis på att en del ämnen passar bättre ihop än andra 

att integreras. Men det betyder inte att det inte går menar läraren. 

Lärare 4 och 5 anser båda att det kan vara svårt att integrera SO- med NO-ämnena. Även 

detta handlar om ämnens karaktär. Detta beror delvis på att elever oftast inte läser NO-ämnen då 

de går samhällsinriktade program på gymnasiet. Men det kan också bero på att SO- samt NO-

ämnena tenderar att integreras inom sin inriktning istället för med varandra menar lärarna. Lärare 

5 anser att ämneskanterna är aningen tydligare inom de naturvetenskapliga ämnena än de 

samhällsorienterade. Läraren själv undervisar i både geografi samt naturkunskap.  
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Andra hinder lärare 1, 3 och 5 tycker försvårar det ämnesintegrerade arbetet är omställningen till 

den nya läroplanen gy11. Fokus anses ha gått mer till undervisningens innehåll och bedömning i 

jämförelse med den äldre läroplanen, som betonar relationen mellan lärare och innehållet enligt 

lärare 1. Läraren menar att den nya läroplanen har fyllts med ännu mera mål att uppnå i 

jämförelse med den äldre läroplanen som innehöll mer utrymme för läraren att själv bestämma 

och forma undervisningen. Detta anser lärarna är ett hinder i deras ämnesintegrerade arbete då 

den nya läroplanen dels tar mer tid samtidigt som den också ger mindre utrymme för 

ämnesintegrering, även om den tar upp att det bör ingå i undervisningen. Enligt lärare 2 och 6 

försvårar kursutformningen på gymnasiet ämnesintegrering. Detta eftersom den är mer uppdelad 

med skarpa kanter mellan ämnen som försvårar samarbetet i jämförelse med högstadiets 

kursutformning.  

Ett annat hinder som lärare 2 och 3 betonar är då de inte undervisar samma klasser i 

arbetslaget som förhindrar ett ämnesintegrerat arbete. Lärare 4 anser att en avsaknad av stöd från 

skolans ledning hindrar en god ämnesintegrering. Slutligen anser lärare 2 att skolans inriktning 

kan hindra ämnesintegrering samtidigt som olika typer av organisatoriska skäl alltid finns. Ett av 

dessa var svårigheterna i att få permanenta planeringar då kollegor blir sjukskrivna, byter jobb 

eller liknande.  

6.4.2 Analys 

Figur 5. Den didaktiska triangeln som konkretiserar lärarnas fokus gällande hinder i det 
ämnesintegrerade arbetet. 

 

Ramfaktorn tid är det största hindret och är som tidigare nämnts en organisatorisk faktor. Andra 

organisatoriska hinder anses vara arbetslagets uppdelning på olika klasser som gör samarbeten 

omöjliga eftersom lärarna ändå inte undervisar för samma elever. Att kursutformningen är 

avstyckad och inte mer sammanhängande är ytterligare ett organisatoriskt hinder. Detta gör att en 

del klasser läser ämnen som lätt kan integreras vid olika tidpunkter som då gör integreringen svår 

eller till och med omöjlig. Ett annat hinder är en avsaknad av kontinuitet i personalen som gör att 

samarbeten som byggts upp försvinner då de byter jobb eller deras anställning byter karaktär. 
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Detta hör främst till ramfaktorn personal, som är en didaktisk aspekt. Samtidigt som skolans 

ledning och organisation kan göra att en del lärare får nya uppgifter eller byter position på skolan 

som också påverkar personalens kontinuitet och är en organisatorisk faktor. Andra hinder inom 

ramfaktorn personal är att en del lärare inte planerar i tid vilket försvårar ämnesintegreringen. 

Ett hinder är elevens förvirring till innehållet då inga tydliga gränser finns, som är en 

nödvändighet. Elevens relation till innehållet försämras utan ämnens gränser. Relationen mellan 

lärare och elev är ett ytterligare hinder och innebär att läraren inte ska undervisa för många elever 

i ett ämne utan snarare flera ämnen för färre elever för att förbättra relationen mellan lärare och 

elev.  

Mer än hälften av lärarna anser att ett hinder ligger i ämnens karaktär. Här framställs lärarens 

relation till innehållet, framställningen, som en svårighet som ligger hos innehållets karaktär. Av 

olika skäl kan en del ämnen vara svårare att integrera med, som är ett ämnesdidaktiskt hinder för 

läraren. Ett annat hinder hos ämnen anses av två lärare vara integrering mellan NO- och SO-

ämnena. En mer naturlig integrering sker ofta inom de två olika ämnesblocken samtidigt som en 

integrering mellan dem är svårare. Detta är ett hinder som både kan ligga hos kollegor men också 

i ämnens innehåll.  

Slutligen anses styrdokument vara ett hinder, där den nya gy11 ger mindre utrymme och 

flexibilitet i jämförelse med tidigare läroplan som är ett organisatoriskt hinder. Hinder för det 

ämnesintegrerade arbetet finns i alla olika delar av den didaktiska triangeln, men även här är det 

främst organisatoriska delar som anses vara svårast för det ämnesintegrerade arbetet. Följt av 

ramfaktorn personal samt ämnens karaktär som kan hindra det ämnesintegrerade arbetet (se 

Figur 5).  
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7 Sammanfattning och diskussion  

I följande kapitel återkopplas det först till syfte och frågeställningarna där varje tema i kapitel 6 

tas upp. Efter detta illustrerar Figur 6 lärarnas sammanfattande inställning till en ämnesintegrerad 

undervisning följt av en beskrivande text om detta. I detta underkapitel görs också en 

återkoppling till analysredskapens betydelse för denna studie. Slutligen behandlas förslag till 

framtida forskning.  

7.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasielärares didaktiska uppfattning av 

ämnesintegrering. Detta gjordes genom att tydliggöra lärarnas fokus gällande förutsättningar, 

möjligheter och hinder i det ämnesintegrerade arbetet. Även bästa tänkbara situation för 

ämnesintegrering illustrerades utifrån lärarnas utsagor. Frågorna som ställdes var dels vad lärarna 

hade för inställning och motiv till att ämnesintegrera. Dels hur lärarna ansåg att bästa tänkbara 

situation för ämnesintegrering skulle se ut samt vad de har för didaktisk uppfattning av 

förutsättningar, möjligheter och hinder för ämnesintegrering med deras SO-ämne eller ämnen.  

7.1.1 Lärarnas inställning och motiv till en ämnesintegrerad undervisning  

Efter intervjuerna med sex gymnasielärare visade det sig att motiven till ämnesintegrering främst 

är vikten av elevernas förståelse för innehållet och lärarens inställning samt intresse för 

ämnesintegrering (se Figur 2). Lärarna anser att både pedagogiska motiv såsom lärarens intresse 

och ämnesmässiga motiv om att eleven lär sig ämneskunskapers gemenskaper är av stor vikt. 

Relationen elever har till innehållet är tillsammans med grundpelaren lärare det som anses vara de 

viktigaste motiven till en ämnesintegrering. Att lärare ska känna ett intresse och en vilja till att 

integrera samtidigt som det är viktigt för elevers förståelse av innehållet. Detta stämmer väl 

överens med tidigare forskning.126Det gemensamma i olikheterna mellan lärarna är att de anser 

att elevens relation till innehållet samt lärarens vilja är det viktigaste motiven till ämnesintegrering. 

Något som däremot inte lyftes fram är relationen mellan elev och lärare. Detta är återkommande 

för alla intervjuer och frågor, där detta förhållande knappt tas upp alls. Detta diskuteras ytterligare 

i kommande underkapitel 7.1.2. Elevers påverkan på undervisningen talas det inte heller mycket 

om, utan det är elevers relation till innehållet som betonas av lärarna. Detta kan kopplas till den 

teoretiska utgångspunkt (se kapitel 4.1) och det analysredskap (se kapitel 4.2) som har använts i 

denna studie. Dessa förbestämda utgångspunkter har varit givande för studien och underlättat 

arbetet med empirin men de har också påverkat studiens resultat. Med detta menas att det valda 

fokuset styr empirin till studiens resultat. Det som har uppmärksammats i intervjuerna är det som 

                                                 
126 Persson m.fl. (2012), s.73, 85: Persson (2011), s.32: Pettersson (2014), s.59: Blanck (2014), s.179. 
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främst har passat in i den didaktiska triangeln eller i kategoriseringarna av ramfaktorerna. 

Förutsättningar och bästa tänkbara situation för ämnesintegrering 

Förutsättningar och bästa möjliga situation anser lärarna främst är beroende av ramfaktorn 

skolans ledning och organisation (se Figur 3). Det här är en organisatorisk aspekt av 

undervisningen som tillhör kontexten skola och bestämmer villkoren för undervisningen. Även 

lärares vilja och intresse för ämnesintegrering är mycket viktigt. Hälften av lärarna betonar deras 

relation till eleverna som viktigt för att en bra ämnesintegrering ska kunna uppnås. Både lärarens 

vilja och deras relation till eleverna är pedagogiska motiv som tillsammans är en didaktisk aspekt 

av undervisningen. Tidigare forskning har också visat att detta är viktigt för ämnesintegreringen.  

Även om de mest centrala förutsättningarna är beroende av kontexten skolan som är en 

organisatorisk aspekt anses lärarens vilja till att samarbeta också vara av stor vikt. Skillnaderna 

mellan lärarnas fokus är större gällande förutsättningar och bästa tänkbara situation i jämförelse 

med lärarnas inställning och motiv. Men de har en sak gemensamt som är att de framförallt är 

organisatoriska faktorer. Allt från skolans ledning och arbetslagets konstruktion till platser för 

kreativa samtal anses vara viktiga faktorer för ett ökat samarbete.  

Gällande relationen mellan lärare och elev nämns den som mest vid detta tema. Men samtidigt 

talas det då framförallt om att arbetslaget ska arbeta med ett mindre antal elever, för att bästa 

tänkbara situation för ämnesintegrering ska uppstå. Det tas upp indirekt och endast en av dessa 

fyra lärare går in på djupet av denna fråga och säger att relationen till eleverna är av stor vikt. De 

resterande tre lärarna nämner kortfattat att mindre elevgrupper skulle förbättra villkoren för 

ämnesintegreringen och går sedan vidare i deras resonemang kring förutsättningar och bästa 

möjliga situation för ämnesintegrering. Även om de tar upp att det är viktigt får relationen mellan 

lärare och elev inget ytterligare utrymme i någon av intervjuerna förutom detta. Även detta var 

aningen oväntat då det i tidigare forskning lyfts fram att relationen mellan lärare och elev är 

mycket viktigt.127 Detta kan bero på att de organisatoriska faktorerna är så pass övervägande 

centrala för lärarna att annat inte hinns med eller så anses det inte vara lika viktigt som resterande 

faktorer som lyfts fram.  

7.1.2 Möjligheter med en ämnesintegrerad undervisning  

Det är framförallt kontexten skolan tillsammans med ämnets innehåll som anses vara de största 

möjligheterna (se Figur 4). Att ett flexibelt schema samt tid finns till att både planera och 

genomföra samarbete mellan ämnens gränser betonas av lärarna. Detta är en organisatorisk 

aspekt som avgörs av ramfaktor skolans ledning och organisation. De varierade svaren gällande 

möjligheter handlade också om att minska stressen hos eleverna, som är ett pedagogiskt motiv 

där fokus är på eleven. Även gemensamma kursmål ses som en möjlighet och är en del av 

kontexten skola men det är också ett pedagogiskt motiv då det anses vara gynnsamt för lärare i 

                                                 
127 Persson m.fl. (2012), s.73, 85; Persson (2011), s.32. 
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deras planering som kan minskas genom att ha en gemensam examination av eleverna. Detta 

underlättar för läraren då det kan minska arbetsbördan.  

Ämnens tvärvetenskapliga karaktär anses också vara en möjlighet och detta är en 

ämnesdidaktisk aspekt. Lärarna anser att SO-ämnena har goda möjligheter för ämnesintegrering, 

samtidigt som en del upplevde andra ämnen som svårare att integrera (se kapitel 7.1.4.). Även här 

är det kontexten skola som anses vara största möjligheten för ett ökat ämnesintegrerat arbete. 

Trots att en ämnesdidaktisk möjlighet anses finnas är det främst organisatoriska möjligheter som 

är avgörande för ämnesintegreringen.  

7.1.3 Hinder med en ämnesintegrerad undervisning 

De hinder lärarna anser vara störst är främst organisatoriska såsom tid för planering och 

genomförande. Även detta är något skolans ledning och organisation avgör och tillhör kontexten 

skolan. Ett didaktiskt hinder är lärares ovilja och bristande intresse för att samarbeta som kan 

försvåra det ämnesintegrerade arbetet. Då denna temafråga var det lärarna talade mest om och 

flera gånger under intervjun valde att återgå till finns det därför flertalet skillnader här. Men precis 

som tidigare lägger lärarna fokus på samma områden i den didaktiska triangeln samt dess 

sammanhang skola. Fokus hamnar främst på det sistnämnda. Tillsammans med de hittills 

redovisade resultaten i denna sammanfattade diskussion är detta resultat ingenting oväntat och 

visar inga skillnader från tidigare forskning. Denna studie visar att det främst är de organisatoriska 

faktorerna som förhindrar eller möjliggör det ämnesintegrerade arbetet, följt av lärarens vilja och 

intresse för att samarbeta. Dock är detta inget oväntat då skillnaderna som finns i jämförelse med 

tidigare forskning delvis beror på skillnaderna mellan studiernas olika syften.  

Ett resultat som däremot var oväntat är hindret som flera av lärarna upplevde hos ämnets 

karaktär. Att vissa ämnen kan upplevas som svårare att integrera än andra (se Figur 5). Detta kan 

enligt lärarna bero på att ämnets karaktär försvårar ett samarbete eller på att kollegor inte vill 

samarbeta med vissa ämnen kollegorna upplever som svåra. Detta är ett ämnesdidaktiskt hinder. 

Tidigare forskning innehåller ytterst lite om detta vilket gör det ännu mer intressant och skapar 

möjligheter för vidare forskning som beskrivs senare i kapitel 7.  
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7.2 Lärarnas fokus och analysredskapens betydelse  

Figur 6. Den didaktiska triangeln som sammanfattar lärarnas perspektiv på en ämnesintegrerad 
undervisning. 

 

Precis som Figur 6 visar så framkom det från denna studies empiri att de organisatoriska 

faktorerna som tillhör kontexten skola är det mest centrala för läraren i det ämnesintegrerade 

arbetet. Den didaktiska aspekten fick inte lika mycket utrymme som jag hade väntat mig. Även 

om de organisatoriska faktorerna sätter ramarna för undervisningen visade det sig vara centrala 

för lärarnas ämnesintegrerade undervisning vilket gör att det didaktiska perspektivet ansågs 

mindre angeläget. Detta kunde synliggöras på ett tydligt sätt med hjälp av den didaktiska triangeln 

som är en förenkling av en mycket mer komplex verklighet men samtidigt är en mycket hjälpsam 

utgångspunkt. Med hjälp av denna figur illustrerades lärarnas perspektiv på ett konkret sätt. 

Utifrån den didaktiska triangeln anses undervisningen formas av lärare, elever och innehåll.128 

Tillsammans formar dessa grundpelare undervisningen och olika tyngd läggs på olika grundpelare 

eller relationer dem emellan. Skolan är den kontext undervisningen sker i och betonades mest av 

lärarna. Följt av lärare och slutligen innehåll som också lyfts fram mer av lärarna.  

Med hjälp av ramfaktorerna beskrivs främst den didaktiska triangelns kontext som då också är 

ämnesintegreringens sammanhang. Ramfaktorerna tid, platser samt skolans ledning och 

organisation tillhör alla kontexten skolan. Både tid samt ledning betonas mest av lärarna som 

viktiga förutsättningar som kan förhindra ett ämnesintegrerat arbete. Efter detta anses personal 

vara det viktigaste, där lärares vilja och samarbetsförmåga nämndes mest. Den ramfaktor som fått 

minst utrymme av lärarna är ramfaktorn platser som endast två av lärarna talar om kort. Denna 

ramfaktor nämns en del i tidigare forskning men får inte alls mycket betydelse av lärarna som 

intervjuades. Detta kan bero på att lärarna helt enkelt inte anser att det är viktigt men också för 

att det i förhållande till resterande ramar inte är av stor betydelse. Dessutom undersöktes just 

ämnesintegrering, vid andra undersökningar av undervisningen utifrån ett annat syfte kan platser 

                                                 
128 Kansanen (2011), s.45. 
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vara en mer central faktor. Ramfaktorteorin har varit en viktig kategorisering för arbetet med 

denna studies analys eftersom de bestämmer villkoren för undervisningen.129  

De intervjuade lärarna fick beskriva det de ansåg vara centralt för det ämnesintegrerade 

arbetet. Därför gjordes inga ytterligare försökt till förklaringar av de ämneskanter som en del 

lärare upplevde även om detta är en intressant ämnesdidaktisk aspekt. Det ger möjligheter för 

vidare forskning som diskuteras i kapitel 7.4. En annan intressant insikt var att lärarna inte talade 

mycket om sin egen roll i det ämnesintegrerade arbetet. Detta beror med stor sannolikhet på att 

de beskrev de sin inställning till och erfarenheter av ämnesintegrering som är deras perspektiv. 

Därav avsaknaden av objektivitet till dem själva. Istället beskriver lärarna deras kollegor som en 

mycket viktig förutsättning för det ämnesintegrerade arbetet.  

7.3 Jämförelse gentemot tidigare forskning 

Ser vi till den tidigare forskning som redogjörs i kapitel 3, överensstämmer motiven med 

resultatet från denna studie. Ämnesmässiga motiv Persson och Persson m.fl. anser finns är att 

ämnesintegrering visar samband mellan ämnen och ger elever en helhetsförståelse av verkligheten 

som till skillnad från undervisningen i skolan inte delas in i ämneskategorier.130 Detta anser de 

intervjuade lärarna är ett av de största motiven till en ämnesintegrerad undervisning. Blanck 

menar att ett ämnesmässigt motiv är att eleverna får en djupare förståelse.131 Detta anser även de 

indervjuade lärarna.  

Precis som Persson anser kan betygssättningen underlättas vid ämnesintegrering,132 som två av 

lärarna lyfte fram som en möjlighet. Enligt Björkgren m.fl. är det viktigt att samhällets komplexa 

verklighet illustreras för eleverna,133 som också en av lärarna lyfte fram. Att samhället behöver ses 

som en helhet då dagens samhällsdebatt och samhällsfrågor inte kan delas in i ämnen. 

Pettersson och Blanck anser att tid för planering och samarbete är en förutsättning för att 

ämnesintegrering överhuvudtaget ska vara möjligt.134 Alla intervjuade lärare anser att detta är det 

absolut viktigaste för att de ska kunna integrera sitt ämne med andra. Även kollegors vilja till att 

samarbeta är enligt samtliga intervjupersoner avgörande för ämnesintegrering. Pettersson menar 

också att utan lärares vilja och intresse fungerar inte samarbeten.135 Andra förutsättningar både 

intervjupersonerna och Pettersson anser är att platser för spontana samtal, god 

arbetslagorganisation, flexibelt schema samt ledningens stöd är viktiga för det ämnesintegrerade 

arbetets chanser att lyckas.136 

                                                 
129 Lundgren (1999), s.33. 
130 Persson (2011), s.31: Persson m.fl. (2009), s.52: Persson m.fl. (2012), s.82-83. 
131 Blanck (2014), s.168. 
132 Persson (2011), s.32. 
133 Björkgren m.fl. (2014), s.172. 
134 Pettersson (2014), s.45: Blanck (2014), s.168. 
135 Pettersson (2014), s.49. 
136 Ibid. s.46-48;50-51. 
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Andra gemensamma resultat mellan tidigare forskning och denna studie är att det vanligaste 

hindret är tid. Samtliga intervjupersoner anser att den största svårigheten är tid, precis som 

Pettersson menar.137 Enligt Pettersson är även låg kontinuitet i skolans bemanning ett hinder,138 

som en av intervjupersonerna också anser. Pettersson menar att en svårighet är ämnens barriär 

som byggts upp under en lång tid som kan försvåra samarbete över gränserna,139 som fyra av de 

intervjuade lärarna också tycker. Enligt Persson behöver en del elever tydlig struktur och ordning 

i sin undervisning som kan försvåras vid ämnesintegrering.140 Detta anser också två av 

intervjupersonerna som menar att elever kan bli förvirrade utan tydliga ämnesgränser.  

Tidigare forskning betonar främst motiven till ämnesintegrering och vikten av att detta arbete 

över gränserna genomförs i skolorna. De allra flesta motiven pekar på elevernas inlärning 

samtidigt som också lärarens intresse anses vara viktigt. Lärarna betonar framförallt kontexten 

skolan under intervjuerna samtidigt som den didaktiska aspekten kommer i skymundan. Men till 

skillnad från tidigare forskning där motiv till en ämnesintegrering ligger i fokus, beskriver denna 

studie lärarnas perspektiv på ämnesintegrering där det centrala visat sig handla om kontexten 

skolan och de ramfaktorer som finns för undervisningen.  

Den didaktiska aspekten gällande relationen mellan lärare är det som tas upp allra minst i den 

didaktiska triangeln av de intervjuade lärarna. Istället anser lärarna att det centrala för 

ämnesintegreringen är organisatoriska faktorer som kan vara förutsättningar, hinder eller 

möjligheter för ett samarbete mellan ämnen. Ett annat resultat är att fyra av lärarna anser att 

ämnets karaktär kan försvåra det ämnesintegrerade arbetet. Detta gäller inte SO-ämnen utan 

andra ämnen såsom idrott, matematik eller fysik.  

7.4 Framtida forskning  

Undervisningen påverkas inte bara av ämnet, eleverna och läraren utan också av kontexten 

skolan. Men även lärarens inställning till deras egna och andra lärares ämnen är av stor vikt. Mer 

än häften av lärarna anser att en del ämnen har hårdare gränser som gör samarbetet svårare. 

Lärarens uppfattning av skolämnen är av stor vikt och påverkar framställningen av innehållet. 

Svårigheter med ämnens karaktär är något som behöver undersökas ytterligare, samtidigt som 

lärarens inställning till ämnen också är en möjlighet för vidare forskning.    

I samhällsdebatten hamnar fokus ofta på de förväntningar och krav som ligger på läraren 

samtidigt som de får mycket kritik. Men undervisningen är en komplex process som bör ses i ett 

vidare perspektiv. Fokus ska inte endast riktas mot ett håll utan bör ses från olika ingångsvinklar. 

Ett viktigt steg är att synliggöra tabubelagda områden såsom ämnens gränser eller svårigheter 

med att samarbeta.  

                                                 
137 Pettersson (2014), s.48. 
138 Ibid. s.49. 
139 Ibid. s.61. 
140 Persson (2011), s.33. 



 

40 
 

8 Referenslista 

Björkgren, Mårten, Gullberg, Tom & Hilli, Charlotta (2014). Mot en ämnesintegrativ helhetssyn – 

ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning. Nordidactica – Journal of Humanities and 

Social Science Education, 14 (1), s.170-187. 

Blanck, Sara (2014). När ämnen möts – En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karaktärer 

vid ämnesintegrerad undervisning. Karlstad: Universitetstryckeriet.  

Broady, Donald (1999). Det svenska hos ramfaktorteorin. Pedagogisk Forskning i Sverige, 4 (1), 

s.111-121. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Orcarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2004). Metodpraktikan : 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik AB.  

Gy11 (2014). Gymnasieskola 2011. www.skolverket.se (2014-12-11). 

Hopmann, Stefan (1997). Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken. I Michael Uljens (red), 

Didaktik – teori, reflektion och praktik (s.201-212). Lund: Studentlitteratur AB.  

Kansanen, Pertti (2011). Vad är didaktik?. I Sven-Erik Hansén (red), Allmändidaktik: vetenskap för 

lärande (39-50). Lund: Studentlitteratur.   

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Larsson, Staffan (2009). A pluralist view of generalization in qualitative research. International 

Journal of Research & Method in Education. 32 (1), s.25-38. 

Lgr11 (2014).  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

www.skolverket.se (2014-12-11). 

Lindblad, Sverker, Linde, Göran & Naeslund, Lars (1999). Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 4 (1), s.93-109. 

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2009). Undervisningen i teori och praktik – en introduktion i 

didaktik. Umeå: Fundo Förlag.  

Lpf94 (2006). Läroplan för det frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes.  

Lpo94 (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes.  

Lundgren, Ulf P. (1999). Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. Pedagogisk Forskning i 

Sverige, 4 (1), s.31-41. 

Nationalencyklopedin (2015a). Pedagogik. www.ne.se (2015-01-29).  

Nationalencyklopedin (2015b). Didaktik. www.ne.se (2015-02-09).Persson, Helena (2011). Lärares 

intentioner och kunskapsfokus vid ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9. Umeå: Umeå 

universitet.  

Persson, Helena, Ekborg, Margareta & Garpelin, Anders (2009). Ämnesintegrerad undervisning i 

naturvetenskap – Vad är det? NORDINA, 5 (1), s.47-60. 



 

41 
 

Persson, Helena, Ekborg, Margareta & Ottander, Christina (2012). En studie av lärares 

intentioner med och genomförandet av ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i 

skolår 9. NORDINA, 8 (1), S.73-88.  

Pettersson, Linda (2014). Att mötas i tid, rum och tanke: om ämnesintegration och undervisning för hållbar 

utveckling. Uppsala: Uppsala universitet.  

Skolverket (2015). Didaktik. www.skolverket.se (2015-02-09).  

Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Vetenskapsrådet (2012). Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. (Hämtad 2014-12-30, från www.codex.vr.se). Stockholm: Elanders Gotab.  

 



 

42 
 

9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

Huvudtema 1 – Bakgrund 

Undertema 1: Tidigare erfarenheter, nuvarande arbete, undervisningsämnen. 

Undertema 2: Skolans karaktär, olika program läraren undervisar för. 

 

Huvudtema 2 – Ämnesintegrering 

Undertema 1: Inställning till ämnesintegrering, motiv.  

Undertema 2: Erfarenheter av ämnesintegrering.  

Undertema 3: Förutsättningar för att kunna ämnesintegrera.  

 

Huvudtema 3: Bästa tänkbara situation för ämnesintegrering 

Undertema 1: Bästa tänkbara situation för ämnesintegrering. 

Undertema 2: Möjligheter, möjligheter inom lärarens undervisningsämnen. 

Undertema 3: Hinder, förutsättningar. 

 


