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Sammanfattning  

Bakgrund: Den senaste kursplanen gjorde att området hälsa och livsstil blev ett eget 

kunskapsområde, vilket gjorde att många lärare inte visste hur de skulle undervisa i detta. Ur 

detta framkom fyra grupperingar med lärare i hur detta skulle kunna undervisas i. En av dessa 

grupper menade att detta är något man integrerar med andra ämnen.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka lärares tankar och upplevelser om 

ämnesintegrerad undervisning i idrott och hälsa, och mer specifikt mellan idrott och hälsa och 

samhällskunskap. Hur undervisningen ska gestaltas och elevernas påverkan av denna 

undervisning är centrala frågor för denna studie.  

 

Metod: För att undersöka dessa frågor valdes kvalitativ metod i form av intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Fem lärare blev intervjuande angående hur de ser på ämnesintegrering i 

idrott och hälsa.  

 

Resultat: Resultatet visade att lärarna gärna hade arbetat ämnesintegrerat, men tidsbrist för 

planering och uppföljning av undervisningen gjorde att de inte arbetade med detta på det sätt 

som de föredragit.  

 

Diskussion: I jämförelse med tidigare forskning kring detta, kan de sätt som lärarna vill arbeta 

med ämnesintegrering ha både fördelar och nackdelar. I slutändan handlar det om att syftet och 

målet med undervisningen är det som styr om det lämpar sig att arbeta ämnesintegrerat.  

 

Nyckelord: Idrott och hälsa, ämnesintegrering, undervisning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Background: The latest curriculum made the area of health and lifestyle a separate area of 

knowledge, which caused that many teachers did not know how to teach in this. From this, four 

groups of teachers appeared in how this could be taught. One of these groups meant that this is 

something that integrates with other subjects. 

 

Aim: The purpose of this study is to investigate teachers' thoughts and experiences about 

subject-integrated education in Physical Education, and more specific between Physical 

Education and Civics. How this teaching should be formed and how the students are affected 

by this type of teaching are key questions.  

 

Method: In order to investigate this, a qualitative method was chosen in the form of interviews 

as data collection method and five teachers was interviewed regarding how they look at subject 

integration in Physical Education.  

 

Results: The result showed that the teachers would like to have worked with subject integration, 

but due to lack of time to schedule and, especially the follow-up of the teaching made that they 

did not work with it as they would. 

 

Discussion: In comparison with previous research on this topic, the ways the teachers want to 

work with this can have both advantages and disadvantages and that it is ultimately the purpose 

of teaching that determines whether it is appropriate to work with subject integration. 

 

Keywords: Subject integration, Physical Education, teaching 
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1 Inledning  
Forskning inom ämnesdidaktik visar att lektionsuppläggen i ämnet idrott och hälsa inte alltid 

vilar på kunskapsutveckling och lärande, utan är istället mer utformade som ett träningspass 

där lärarna visar liten uppmärksamhet till att förmedla eleverna vad de ska lära sig av lektionen 

(Larsson, 2016). Trots detta menar Larsson och Meckbach (2012) att under de senaste 

förändringarna av läroplaner och kursplaner har idrottsundervisningen förflyttats ifrån 

fokusering av innehållet på lektionerna till vad eleverna ska lära sig. Denna förflyttning 

förklaras av att det tidigare pratades om metodik, det vill säga hur undervisningen ska 

genomföras, till att det numera pratas om didaktik som också lägger vikt på vad och varför och 

som i längden ska leda till att lärandet är centralt. Detta medför att elevernas egna lärande 

numera är en central del i undervisningen. Ämnet idrott och hälsa har gått ifrån att vara ett ämne 

som ansågs vara praktiskt till ett kunskapsämne där eleverna ska få kunskaper om idrott och 

hälsa (Larsson, 2012).  

 

I den senaste kursplanen för idrott och hälsa blev hälsa och livsstil ett eget kunskapsområde och 

Thedin Jakobsson (2012) påpekar att för många lärare är begreppet hälsa otydligt vilket gjort 

att det varit svårt att veta hur det ska komma till uttryck i undervisningen. Det framkommer då 

att lärarna kan delas upp i olika grupperingar om hur hälsa kommer till uttryck i undervisningen.  

En av dessa grupperingar menar att hälsa är ett teoretiskt moment som eleverna lär sig genom 

klassrumsundervisning och en annan grupp menar att det är något eleverna lär sig i andra ämnen 

och som sedan integreras med idrott och hälsa på temadagar, men det är något som sker sällan.  

 

Det är den sista grupperingen av lärare som nämndes ovan om integrering som är intressant 

eftersom det i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan framkommer att eleverna ska 

få möjlighet till ämnesfördjupning och möjligheter till att få se samband i sin undervisning 

(Skolverket, 2016; 2011).     
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2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka lärares synpunkter, tankar och erfarenheter om 

ämnesintegrerad undervisning mellan idrott och hälsa och samhällskunskap. Detta för att 

jämföra och se om det finns likheter och skillnader i hur lärare tänker kring ämnesintegrering 

samt att belysa hur de anser att ämnesintegration påverkar eleverna i praktiken. För att få svar 

på detta syfte ska följande frågor besvaras:  

 

2.1 Frågeställningar  

- Hur skulle eleverna påverkas av ämnesintegrerad undervisning mellan idrott och hälsa och 

samhällskunskap? 

 

- Inom vilka moment upplever lärare i idrott och hälsa samt i samhällskunskap att en 

ämnesövergripande undervisning skulle passa?  

 

- Hur upplever lärarna att ett ämnesintegrerat samarbete mellan idrott och hälsa och 

samhällskunskap kan se ut i praktiken?  
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3 Litteraturgenomgång  
Detta kapitel är uppdelat i fyra delar. Den första delen bearbetar och diskuterar centrala begrepp 

för att sedan redogöra för vad ämnena idrott och hälsa och samhällskunskap ska behandla. 

Sedan redovisas tidigare forskning och material kring området ämnesintegrering för att avslutas 

med en förklaring av arbetets teoretiska utgångspunkt.  

 

3.1 Relevanta begrepp  

Ämnesintegration förklarar Samuelsson (2014) som en fördjupad form av undervisning där 

olika ämnen samverkar med varandra och bryter av den ordinarie undervisningen för att ge en 

djupare förståelse om större teman. Nationalencyklopedin (2017) förklarar ämnesintegration 

som undervisning mellan ämnen som är kopplade till varandra med syftet att ge en förhöjd 

kunskap inom området samt att det ibland kan ha syftet att minska den sammanlagda tiden för 

undervisningen. Läroplanerna använder begreppet ämnesövergripande som Samuelsson (2014) 

förklarar som ett mer generellt begrepp, som används i mer generella sammanhang. I exempel 

som Samuelsson (2014) ger synliggörs det att användningen av begreppet ämnesövergripande 

främst sker i beskrivningar om läraren ska integrera områden som rör två olika ämnen. 

Skillnaden mellan begreppen är att ämnesintegration används för att visa på att undervisningen 

ska fördjupas och beröra ett större tema medan ämnesövergripande är ett mer generellt begrepp 

för att förklara om två områden ska integreras med varandra. Även begreppet ämnessamspel 

framkommer inom området. Ämnessamspel förklarar Blanck (2014) som ett begrepp där alla 

former av samarbete mellan lärare hamnar under. Ämnessampel kan ses som ett paraplybegrepp 

som samlar alla de begrepp som på något sätt beskriver ett samarbete mellan ämnen och lärare 

till exempel ämnesintegration och ämnesövergripande.  

 

3.2 Ämnena i läroplanerna 

För att två ämnen ska kunna integreras med varandra och en ämnesövergripande undervisning 

ska kunna genomföras måste det finnas gemensamma områden inom ämnena, som på något 

sätt går in i varandra och som kan hjälpa eleverna att nå en förhöjd och fördjupad kunskap 

(Nationalencyklopedin, 2017; Samuelsson, 2014). Här redogörs kort för vad ämnena idrott och 

hälsa samt samhällskunskap ska innehålla enligt läroplanen.  
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3.2.1 Idrott och hälsa 

Det första som står i syftet av läroplanen (Skolverket, 2016; 2011) hos ämnet idrott och hälsa 

är vikten av fysisk aktivitet och hur den påverkar hälsan. Utöver detta ska ämnet idrott och hälsa 

även syfta till att ge eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att kunna ta olika 

ställningstaganden i frågor som berör hälsa, livsstil och idrott. Dessutom framhäver det centrala 

innehållet bland annat att undervisningen ska behandla kroppsideal i samhället och vad som 

påverkar olika individers val av idrotter till exempel kön (Skolverket, 2016). I gymnasiet har 

ämnet idrott och hälsa som syfte att eleverna ska kunna delta i diskussioner kring hälsofrågor i 

både arbetsliv och  samhälle och kunna diskutera friluftsliv och idrott som kulturella och sociala 

fenomen samt hur olika livsstilar kommer till uttryck i samhället (Skolverket, 2011).  

 

3.2.2 Samhällskunskap  

Undervisningen i samhällskunskap i grundskolan ska bland annat ge eleverna tillfällen att 

utveckla sin förmåga att kritiskt granska och analysera olika samhällsfrågor på nationell och 

global nivå ur olika perspektiv. Eleverna ska söka information om samhället från media och 

värdera dess trovärdighet och relevans, samt  kunna formulera sina egna ställningstaganden och 

utifrån dessa kunna argumentera med stöd från fakta (Skolverket, 2016). I gymnasiet ska 

eleverna i ämnet samhällskunskap bland annat utveckla kunskaper i olika samhällsfrågor och 

samhällsförhållanden som kan ses utifrån olika perspektiv. Även kunskaper i hur miljömässiga 

och sociala omständigheter påverkar den enskilda individen och andra individer och grupper i 

samhället (Skolverket, 2011) ska eleverna få kunskap om.  

 

3.3 Tidigare forskning 

Undervisning inom hälsodelen av ämnet idrott och hälsa ger möjligheter till att integrera mellan 

idrottsämnet och andra ämnen, men Karlefors (2002) påpekar att det är lärarens uppgift att 

upptäcka dessa möjligheter och genomföra dessa. Karlefors (2002) menar också att framtida 

idrottslärare måste kunna se på idrott och motion utifrån det samhälle som finns och 

undervisningen måste i sin tur ge eleverna förmågan att kritisk granska och reflektera över detta. 

Med andra ord bör idrottsämnet lyftas från att bara syfta till rörelse och hälsa, till att även ge 

eleverna förutsättningar att lära sig att granska dessa moment i ett större sammanhang.   

 

I dagens läroplaner som är Lgr 11 och Lgy 11 (Skolverket, 2016; 2011) framkommer det att 

eleverna ska få arbeta med ämnesövergripande undervisning som ska ge dem en överblick och 
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ett sammanhang i sin utbildning. Dessutom läggs det fram att det är skolans mål att eleverna 

ska kunna lösa problem, använda ett kritiskt tänkande och formulera synpunkter som grundar 

sig på kunskaper (Skolverket, 2011), samt att eleverna ska använda sina kunskaper som hjälp 

för att kritiskt granska påståenden med mera (Skolverket, 2011). Karlefors (2002) menar att 

ämnen som integrerar med varandra kan ge eleverna en större möjlighet att sammanfoga de 

kunskaper de får i undervisningen och använda dessa till vardags, vilket i sin tur ska förbättra 

inlärningen hos eleverna.  

 

Undervisningen bör i alla undervisningsmoment sikta mot att integrera teoretiska kunskaper 

med praktisk kunskap. Eftersom antalet timmar som ämnet idrott och hälsa har till förfogande 

kan ses som relativt få, vilket gör det viktigare för lärarna att utnyttja dessa timmar (Nilsson, 

Kraepelien-Strid & Seger, 2012). Till exempel kan det handla om att utnyttja kunskapsområden 

från andra ämnen som korsar de kunskapsområden som berörs i ämnet idrott och hälsa. En av 

effekterna med detta är att eleverna kan uppleva en ökad motivation för lärande, som leder till 

att eleverna lär sig att praktisera de teoretiska kunskaper de erhållit under sin utbildning. Genom 

att integrera teoretiska förankringar i idrottsämnet kan eleverna lära sig att förstå varför de 

arbetar med det och därigenom utveckla en större förståelse för kunskapsområdet (Nilsson et 

al, 2012). Ett annat exempel på hur ämnesintegrering kan ske i idrott och hälsa kan tas som 

utgångspunkt i Engströms (2002) förklaring av idrott utifrån ett samhällsperspektiv där det 

framkommer att idrott har sin utgångspunkt i sociala och kulturella företeelser och samtidigt 

sätta detta i relation mellan olika grupper i samhället. Till exempel genom att se vilka kulturella 

företeelser som kan förklara varför en grupp ägnar sig åt en specifik idrottsaktivitet.  

 

Hall (2007) uppvisar bevis för att ämnesintegrerad undervisning i idrott och hälsa har effekter 

som talar till fördel för elevernas egna skolresultat men också att lärarna kan förstärka sina egna 

ämnen genom ämnesintegration. Genom att integrera idrott tillsammans med andra ämnen så 

kan inlärningen av nya kunskaper förstärkas genom att eleverna är fysiskt aktiva under 

inlärningsprocessen av de nya kunskaperna. Nilsson et al (2012) framhäver att idrottsämnet har 

få timmar till sitt förfogande i jämförelse med andra ämnen vilket i sin tur gjort att en del 

moment i idrottsundervisningen fått en mindre plats och tar friluftsdelen som exempel. Men 

genom att integrera med andra ämnen menar Nilsson et al (2012)  att eleverna kan få mer tid 

till friluftsliv i ämnet idrott och hälsa eftersom ämnet får hjälp av andra ämnen inom andra 

moment vilket sparar tid. Hall (2007) menar att ämnesintegrering i idrottsämnet underlättar för 

elever att ta till sig teoretiska kunskaper ifrån andra skolämnen. Blanck (2014) påpekar att 
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ämnesövergripande undervisning bidrar till att göra dem mer intresserade än vad eleverna är 

när undervisningen är uppdelad i separata ämnen, men poängterar att prestationerna hos 

eleverna inte förbättras vid en ämnesintegrerad undervisning i jämförelse med ämnesuppdelad 

undervisning. Blanck (2014) resonerar kring vad det kan bero på och lyfter fram att det antingen 

beror på att förmågor i moment som integreras med varandra inte alltid utvecklas lika bra eller 

tydligt som de gör när undervisningen är uppdelad mellan ämnena. Det andra alternativet som 

Blanck (2014) resonerar kring angående detta är att själva organisationen av ämnesintegrerad 

undervisning inte passar alla lärare samt att elevgrupper reagerar olika på denna typ av 

undervisning. Detta visar på en ovisshet i hur ämnesövergripande undervisning faktiskt 

påverkar elevernas lärande i skolan.  

 

Samuelsson (2014) menar att denna undervisningsmetod bör väljas utifrån vad det är som 

eleverna ska göra och lära sig. Om eleverna ska lära sig och beröra problem eller 

frågeställningar inom ett ämne så kan det räcka med undervisning i det ämnet medan 

ämnesintegrering snarare rekommenderas vid undervisning som berör komplexa problem där 

området kan beröras ur olika perspektiv. Syftet med ämnesintegrationen bör vara att den ska 

hjälpa eleverna i komplexa frågor och därigenom underlätta för dem. 

 

Bergquist (2015) menar att det finns vissa faktorer som kan hämma en ämnesövergripande 

undervisning. Bland annat brist på kompetens i hur en sådan undervisning ska genomföras då 

denna typ kan skilja sig från ämnesseparerad undervisning. Lärarna måste få möjlighet till 

vidareutbildning om detta för att kunna bedriva ämnesintegrerad undervisning då många har 

liten erfarenhet av att arbeta på detta sätt. Även en faktor som samarbete med andra lärare som 

främst grundar sig i brist på kunskaper i det andra ämnet kan ses som ett hinder för ett 

ämnesövergripande samarbete. Denna faktor gör att planeringen till undervisningen omfattar 

mer tid vilket gör att lärarna inte väljer denna arbetsmetod.   

 

Även Karlefors (2002) resonerar kring resultaten av ämnesintegrerad undervisning och 

framhåller att en sådan undervisning kan bidra till att eleverna får större möjligheter att 

sammanställa sina kunskaper inom områden där ämnesövergripande arbete sker. Men samtidigt 

påpekar Karlefors (2002) på att arbetssätten bör vara elevaktiva där elevernas lärprocesser är 

centrala. Detta stöds av Wallhead och Dyson (2017) som menar att en lärarcentrerad 

undervisning där läraren står och ger instruktioner till eleverna fokuserar mer på lärarens 

perspektiv och inte lika mycket på den andra parten som är eleverna. Istället menar Wallhead 
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och Dyson (2017) att elevcentrerad undervisning är förknippad med ett högre engagemang hos 

eleverna på ett sätt som gör att eleverna själva blir en central del i läroprocessen. Slutsatsen var 

att samverkande lärprocesser har positiva effekter på att skapa motivation hos eleverna 

(Wallhead & Dyson, 2017). Genom samverkan mellan idrottsämnet och andra ämnen menar 

Karlefors (2002) att skolans uppdelning av kunskapsområden kan minska och istället ge 

eleverna möjligheter till att skapa en helhetsbild av sina kunskaper. Karlefors (2002) framhäver 

att elevernas inlärning även gynnas av att undervisningen varvar teoretiska kunskaper med 

praktiska kunskaper vilket leder in på diskussionen som Meckbach och Lundvall (2012) för, 

om hur kunskapsutvecklingen sker hos eleverna. De menar att kunskapsutvecklingen hos 

eleverna stärks genom att låta eleverna reflektera och diskutera kring de moment som de arbetar 

med, men att just detta sker sällan i ämnet idrott och hälsa. Genom att arbeta med reflektion 

och diskussion kring de moment som ämnet idrott och hälsa omfattar ska elevernas 

kunskapsutveckling stärkas.    

 

Blanck (2014) pekar ut olika modeller för hur ämnesintegrerad undervisningen kan uttryckas, 

bland annat hjälpande samverkan, sammankopplade samspel och förenad ämnessamverkan. 

Hjälpande samverkan beskrivs som undervisning som har sin utgångspunkt i ett enskilt ämne 

men som tar hjälp från ett annat ämne genom att det ämnet får lösa uppgifter som hjälper till 

att förstå ett problem, fenomen eller liknande i det första ämnet. Argumenten för att använda 

sig av denna modell är delade, å ena sidan kan det argumenteras för att det enbart är det första 

ämnet som styr problemformuleringarna som gynnas av denna typ av ämnesintegration. Andra 

argumenterar istället för att ämnet som hjälper också gynnas till viss del genom att eleverna i 

det hjälpande ämnet får öva på sina förmågor och vissa kunskapskrav till det ämnet (Blanck, 

2014). Med andra ord kan en hjälpande samverkan ge eleverna mer tid att träna på flera olika 

förmågor samtidigt vilket sparar tid i undervisningen.    

 

Den andra modellen, sammankopplade samspel, förklarar Blanck (2014) är något som eleverna 

tänker på snarare än att lärarna organiserar undervisningen på ett sätt där ämnena integreras 

med varandra. Ämnesintegreringen sker istället hos eleverna när lärarna undervisar i sina 

respektive ämnen men stöter på kunskapskrav eller områden som kan ses utifrån flera ämnen 

och olika perspektiv, till exempel ett idrottsperspektiv och ett samhällsperspektiv. Detta görs 

genom att lärarna undervisar var för sig i olika ämnen, men undervisningen i dessa ämnen berör 

samma kunskapsområde men behandlar det med olika perspektiv och detta gör att eleverna 

själva kopplar ihop dessa till en enhet (Blanck, 2014).     
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I den tredje modellen (förenat ämnessamspel) innebär det att undervisningen behandlar teman 

eller kunskapskrav som delas mellan två eller flera ämnen. Oftast handlar det om gemensamma 

begrepp som överlappar de olika ämnena och där lärarna bistår eleverna till att förstå och se 

kopplingarna mellan ämnena. Detta ämnessampel används vid undervisning av moment som är 

komplexa och där det finns olika perspektiv, till exempel idrottsperspektiv och 

samhällsperspektiv samt att dessa perspektiv som ska samspela med varandra bör skapa en 

helhet som bidrar till en större förståelse för  kunskapsområdet (Blanck, 2014).   

 

Sammanfattningsvis visar forskningen att det finns positiva effekter av ämnesintegrering men 

att det är oklart hur det påverkar elevernas resultat i skolan. Dessutom finns det olika modeller 

och strukturer för hur ämnesintegrering kan gestaltas i undervisningen. Det som detta arbete är 

tänkt att bidra med är att undersöka hur lärarna ställer sig till ämnesintegrering som 

undervisningsmetod i ämnena idrott och hälsa och samhällskunskap, samt hur de vill arbeta 

med detta.  

 

3.4 Ämnesintegration i en konstruktivistisk lärandeteori 

Konstruktivism som teori innebär att det är individens uppfattning som styr vad som är verkligt. 

En konstruktivistisk syn på kunskap går ut på att lärarna inte håller i vanliga traditionella 

lektioner där lärarna överför kunskap till eleverna. Istället organiseras undervisningen på ett 

sätt som gör att eleverna själva styr sitt lärande genom att arbeta tillsammans med andra och på 

så sätt utvecklar sina kunskaper tillsammans (Larsson, 2002). Denna syn på kunskap lägger stor 

vikt vid att eleverna själva är delaktiga i undervisningen och i sin egen lärprocess genom att 

undervisningen i sig lägger stor del vid problemlösning där eleverna godtar eller förkastar den 

information man får tillgång till  (Klapp, 2015). Eftersom det centrala för konstruktivismen är 

att förstå verkligheten genom olika begrepp och strukturer (Klapp, 2015) menar Thorburn och 

Collins (2003) att ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap och lärande innebär att eleverna ges 

möjligheter till att hitta och förstå bakomliggande orsaker och tankar till de svar som eleverna 

redovisar på olika frågor. Genom att förstå betydelsefulla begrepp och strukturer inom ett 

ämnesområde kan eleverna lära sig att förstå bakomliggande orsaker till varför något ser ut som 

det gör.  

 

Det centrala i denna lärandeteori för lärarna är att de ska vara med och hjälpa eleverna att nå en 

fördjupad kunskap inom de moment som eleverna arbetar med (Klapp, 2015). Syftet med 
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ämnesintegrering och ämnesövergripande undervisning är att det ska fungera som ett sätt att ge 

eleverna en möjligt att få en bättre och djupare förståelse för komplexa problem och 

frågeställningar (Samuelsson, 2014).  
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4 Metod  

4.1 Design  

Syftet med denna studie är att undersöka lärares tankar om ämnesintegrerad undervisning 

mellan idrott och hälsa och samhällskunskap. Utifrån detta har kvalitativa intervjuer valts som 

metod. Kvalitativ metod används vid undersökningar som har intresse av att ta reda på 

individuella synpunkter och tankar och det som är avvikande och/eller särskiljer sig (Hassmén 

och Hassmén 2008). Kvalitativa intervjuer lämpar sig bra vid undersökningar som syftar till att 

ta reda på åsikter, upplevelser och erfarenheter eller om personerna som deltar i undersökningen 

har stora kunskaper inom det område som ska undersökas (Denscombe, 2017). Utifrån detta så 

valdes kvalitativa intervjuer då arbetets syfte kan besvaras med denna typ av kvalitativ 

datainsamlingsmetod. 

 

Strukturen på intervjuerna var semi-strukturerade, vilket innebar att intervjuerna hade olika 

frågor som skulle besvaras med relevans för det syfte och frågeställningar som detta arbete 

utgår ifrån, men att det däremellan fanns utrymme för flexibilitet till att ställa följdfrågor på det 

som respondenterna svarade på (Denscombe, 2017). Hassmén och Hassmén (2008) påpekar att 

intervjuer inom kvalitativ forskning ger en större möjlighet att vara flexibel och att kunna ställa 

följdfrågor på det som deltagarna svarar. Detta gör att svaren som de lämnar blir mer 

djupgående. Att svaren i intervjuer öppnar upp för djupgående information menar Denscombe 

(2017) är en av de fördelar som finns med denna metod.  

 

Andra fördelar med denna metod är, enligt Denscombe (2017), att den data som går att ta fram 

med denna metod är att informationen som framkommer baseras på respondentens åsikter och 

erfarenheter och vad respondenten själv anser vara det viktigaste. Vid intervjuer öppnas 

möjligheter till att vara flexibel och anpassa följdfrågor till de svar som ges på de viktiga 

frågorna som ställs. Det finns även nackdelar med denna insamlingsmetod och dessa rör 

områdena validitet och reliabilitet (Denscombe, 2017). Hur dessa områden tagits hänsyn till i 

detta arbete redogörs närmare i avsnitt 4.6.  

 

4.2 Urval  

Urvalet består av fem lärare som undervisar i idrott och hälsa och samhällskunskap i 

grundskolans senare år, det vill säga årskurs 7 till 9, och gymnasieskolan. Hassmén och 

Hassmén (2008) menar att urvalsprocessen bör starta utifrån specifika kriterier och i det här 
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arbetet valdes kriterierna utifrån läroplanenen för grundskolan och gymnasieskolan 

(Skolverket, 2016; 2011) där det stadgas att arbetets intresseområde, det vill säga 

ämnesintegrering, finns med i riktlinjerna för hur bådas verksamhet ska bedrivas. När dessa 

kriterier var klara gjordes ett bekvämlighets- och tillgänglighetsurval som innebar att urvalet 

utgick från den omgivning som fanns i närheten (Hassmén & Hassmén, 2008). I det här fallet 

fanns ekonomiska begränsningar som styrde vilket urval som fanns tillgängligt.  

 

4.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 1) skapades utifrån arbetets syfte och frågeställningar och har fungerat 

som stöd för intervjuaren under själva intervjun för att kunna säkerställa att intervjun behandlar 

det som den ska behandla. Guiden är uppdelad i inledningsfrågor och huvudfrågor som är 

uppdelade i tre kategorier där arbetets frågeställningar utgör varsin kategori med ett antal frågor 

som ska hjälpa till att besvara just den frågan. Därefter avslutas guiden med en avslutande fråga 

där respondenterna får ge en kort reflektion på något som de tänkt på, men som inte tagits upp 

i intervjun. Uppdelning på detta sätt motiveras av att det återigen fungerar som ett sätt att 

säkerställa att intervjun behandlar, för detta specifika arbete, essentiella och viktiga delar 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Frågorna är konstruerade så att de är breda vilket öppnar upp för 

att ställa andra frågor som Kvale och Brinkmann (2014) menar handlar om att följa upp de svar 

som respondenterna lämnar på ett flexibelt sätt.   

 

4.4 Genomförande  

Först skickades ett informationsbrev ut till rektorerna på de skolor där lärarna arbetade och som 

i sin tur skickade kontaktuppgifterna till lärarna i ämnen idrott och hälsa och/eller 

samhällskunskap eller vidarebefordrade informationsbrevet till berörda lärare. I vissa fall 

skickade rektorn kontaktuppgifter till dessa lärare medan i andra fall tog lärarna första 

kontakten efter att informationen vidarebefordrats till dem. Det togs även kontakt direkt med 

enskilda lärare, där informationen inte gick genom rektorn på berörd skola, med samma 

information om undersökningen och om de etiska riktlinjer som fanns i den information som 

skickades till rektorerna. Anledningen till att kontakt togs med vissa rektorer först var för att få 

kontaktuppgifter till lärare. Vid kontakten fick deltagarna bestämma tid och plats för när och 

var intervjun skulle ske. Innan varje intervju startade upprepades de etiska aspekterna med 

intervjun samt att de fick frågan om intervjun fick spelas in. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon.    
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Intervjuerna tog mellan 18 och 23 minuter att genomföra där intervjuaren hade intervjuguiden 

som utgångspunkt. På så sätt hade alla intervjuer samma frågor att behandla förutom då 

följdfrågor ställdes på det som respondenterna svarade på.   

 

Det förekom problem vid själva genomförandet av vissa intervjuer. Det var bland annat en 

mobiltelefon hos en deltagare som ringde mitt i intervjun där respondenten var tvungen att svara 

vilket avbröt intervjun en kortare stund. Vid en annan intervju blev det problem med 

inspelningen som inte startade i början vilket gjorde att början på den intervjun inte kom med i 

inspelningen. Ett annat problem under genomförandet av en intervju var att den avbröts två 

gånger på grund av att andra saker var tvungna att tas upp, en person som skulle ha en nyckel 

och andra möten, vilket gjorde att respondenten kom av sig. En intervju fick också göras över 

telefon på grund av geografiska hinder. Personen i fråga ville ställa upp och kom fram till denna 

lösning i detta fall. Samma intervjuguide och övriga rutiner följdes till denna intervju med enda 

skillnaden att känsloyttringar inte kunde noteras på samma sätt som vid fysiska möten.  

 

4.5 Databearbetning  

För att kunna bearbeta den data som intervjuerna gav transkriberades intervjuerna. Detta 

gjordes så detaljerat som möjligt genom att anteckna hur respondenterna svarade i form av 

tonfall och liknande. Detta eftersom det i sin tur kan höja reliabiliteten och validiteten på svaren 

(Hassmén & Hassmén, 2008). I detta fall har intervjuerna skrivits ned ordagrant och noterat 

längre pauser och tydliga känsloyttringar som tonfall och tvekan i svaren.  

 

När transkriberingen var klar, analyserades intervjuerna med syftet att hitta olika teman och 

mönster. Detta kallar Hassmén och Hassmén (2008) för innehållsanalys vilket handlar om att 

koda och tolka data som finns tillgänglig och denna teknik följer fyra steg. Det första steget 

innefattar att sortera fram den text som är mest relevant för de frågor som arbetet ska besvara 

samt att detta material bör väljas utifrån specifika kriterier. I detta fall var det utifrån arbetets 

syfte och frågeställningar. Med andra ord handlar det första steget om notera vilket material 

som ska användas. Nästa steg var att hitta olika koder i den data som samlades in i intervjuerna 

och sedan sista steget var att skapa olika teman eller kategorier utifrån de koder som uppkom i 

det förgående steget.  
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4.6 Reliabilitet och validitet 

Utifrån arbetets syfte och frågeställningar valdes kvalitativ metod då denna metod lämpar sig 

för att få svar på syftet och de frågeställningar som ställs vilket ger resultatet en högre validitet 

och reliabilitet. Begreppet reliabilitet är mer förknippat med kvantitativ forskning, vissa menar 

att begreppet även finns med i kvalitativ forskning men eftersom att de uttalanden som 

framkommer i intervjuerna går att värdera kvalitativt med och mot varandra kan reliabiliteten 

även mätas i kvalitativ forskning (Hassmén & Hassmén, 2008). Med andra ord, är 

överenstämmelsen mellan den data som produceras högre eller lägre i intervjuerna i förhållande 

med tidigare forskning kan reliabiliteten ses som antingen högre eller lägre.  

 

Det finns vissa åtgärder som kan genomföras för att öka reliabiliteten i ett arbete, bland annat i 

hur resultaten tolkas. Ju större frihet tolkningen av resultatet har desto lägre reliabilitet men 

genom att ge tydliga ramar för hur materialet ska tolkas kan man hindra detta.  Det finns risk 

för en lägre reliabilitet i resultatet om den data som finns tillgänglig tolkas utifrån en subjektiv 

bedömning. Dessutom kan transkriberingen påverka reliabiliteten och validiteten positivt om 

den är gjord på ett bra sätt (Hassmén & Hassmén, 2008). Reliabiliteten stärks i detta arbete med 

att redovisa citat från respondenterna i resultatdelen.  

 

Validitet innebär giltighet och styrka och syftar till att se hur väl undersökningens resultat svarar 

mot det man som forskare verkligen avsåg att undersöka (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Denscombe (2017) menar att validiteten av den data som framkommer i intervjuer kan testas 

om den är giltig vid själva intervjun. Främst genom att följa upp svaren och kontrollera dem 

under själva tillfället där intervjun görs. Validiteten i detta arbete stärks genom att 

intervjuguiden är uppbyggd på ett sätt som gör att den behandlar de frågeställningar som ska 

besvaras i själva arbetet.  

 

4.7 Etiskt förhållningssätt 

De etiska aspekter som rör detta arbete är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att få fram ett informerat samtycket menar 

Kvale och Brinkmann (2014) att deltagarna ska informeras innan undersökningen startar. I detta 

fall skickades ett informationsmail ut till de utvalda skolorna där syftet med undersökningen 

förklarades, hur undersökningen är upplagd samt att intervjuerna är konfidentiella. I 

informationen till deltagarna framhävdes även att användningen av den data som träder fram i 

intervjuerna kommer sammanställas i en uppsats, där inga namn nämns. I informationen som 
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respondenterna fick, informerades de kort även om vad resultatet av intervjuerna skulle leda 

till, i detta fall denna studie och inget annat. Det innebär att den personliga data som 

framkommer enbart får användas i vetenskapliga syften och inget annat (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) framhäver även att deltagarna i undersökningen ska informeras 

om arbetes allmänna syfte, hur det är upplagt samt att deltagandet är frivilligt. Ville de som 

kontaktades ställa upp så bekräftades detta på mail. De som inte ville delta bekräftade detta på 

mail. Dessa aspekter upprepades innan själva intervjuerna skulle genomföras för att påminna 

deltagarna igen.   

 

Deltagarna informerades därtill en andra gång om att intervjuerna var konfidentiella innan 

intervjuerna startade. Med detta menas att respondenterna får reda på att den privata data som 

framkommer inte publiceras. Konfidentialitet i dessa sammanhang innebär att parterna kommer 

överens om vad som får göras med den data som framkommer i intervjuerna (Kvale och 

Brinkmann, 2014).  
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5 Resultat  
Resultatdelen kommer att redovisa det resultat som är relevant utifrån detta arbetes syfte och 

frågeställningar. De rubriker som finns utgörs av de teman och kategorier som framkom av 

svaren. Respondenterna kommer i denna del att redovisas som Lärare (L) 1, 2, 3, 4 och 5.  

 

5.1 Hur påverkas eleverna av ämnesintegrerad undervisning?  

5.1.1 Fördelar 

Alla respondenter var i stort sätt överens om att ämnesintegrerad undervisning skulle påverka 

eleverna positivt. L5 sa:  

 
Jag är helt 100 % övertygad om att eleverna skulle tycka det här är mycket roligare när man får vara 

delaktigt i hela kedjan, att kunna förstå varför man gör det och sen kunna se effekten av det 

 

L5 är helt övertygad om att det är positivt och ser inga som helst nackdelar, medan andra också 

bara ser positiva effekter hos eleverna fast de svaren är mer nyanserade. L3 påpekar att vissa 

elever kan påverkas negativt då dessa elever ser ämnet idrott och hälsa på ett annat sätt men att 

de i det långa loppet enbart ger en positiv påverkan på eleverna då de får en djupare förståelse 

för ämnet. L5 fortsätter resonemanget ovan med att eleverna även kan bli mer motiverade av 

en ämnesövergripande undervisning vilket de andra håller med om. L5 sa så här angående detta.  

 
[…] jag tror att de…, jag tror att en del som tycker idrottsämnet är intressant och roligt skulle tycka 

det är kul om man jobbade tillsammans med samhällskunskapen. 

 

L5 menar här att eleverna skulle uppskatta ett ämnesöverskridande arbete mellan idrott och 

hälsa och samhällskunskap, men nämner också här att detta gäller de elever som redan tycker 

idrott och hälsa är intressant. Detta svar följdes upp med att fråga om de elever som inte tycker 

idrott och hälsa är intressant och hur de skulle ställa sig till ett sådant samarbete. Då menade 

L5 att dessa elever kanske kan se idrotten på ett annat sätt och ur ett annat perspektiv och 

därigenom finner ett intresse för idrott och hälsa och då ser en vinst med ämnet som motiverar 

dem. Vidare finner lärarna det positivt att eleverna får se olika ämnen och områden ur flera 

olika perspektiv, vilket enligt lärarna ger eleverna en fördjupad förståelse.  
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5.1.2 Nackdelar  

Så länge den ämnesövergripande undervisningen förbereds väl ser lärarna positivt på detta, men 

om det inte finns tid för det menar lärarna att det istället kan ha en negativ påverkan på eleverna. 

En lärare menade att det finns nackdelar som kan bli tydliga.  

 
[…] andra elever behöver jättetydliga ramar så man får ju ha klart för sig som lärare vilka elever det 

är som behöver ha de här extra tydliga ramarna så att det inte blir konstigt för dem […]. De kanske 

behöver extra stöttning i det här. 
 

Här påpekar L4 att vissa elever behöver ha tydliga ramar och menar att för dessa elever kan det 

bli besvärligt att de ska göra något som de förknippar med idrott och hälsa på en 

samhällskunskapslektion eller tvärtom. L4 resonerar vidare kring detta och menar att ett 

ämnesövergripande samarbete kan ses som förvirrande och rörigt då dessa elever kan finna en 

trygghet i att undervisningen är ämne för ämne. Om dessa delar kan lösas på ett tydligt sätt så 

menar även L4 att denna typ av undervisning gynnar eleverna, men att om dessa punkter inte 

tas hänsyn till så kan det bli stora negativa effekter hos vissa elever. I övrigt framkommer inga 

andra tydliga nackdelar, utan det är mer att om lärarna inte tar sig tid till en bra planering så blir 

resultatet inte bra, vilket återigen leder fram till att tiden kan ses som ett problem i 

sammanhanget.  
 

Inte om man får tid för att göra bra och genomarbetade saker […]. Kan ju vara en risk att om man 

inte arbetar igenom det med ett syfte och mål så att det blir något hamnar varken här eller där och 

istället bara blir lall-lall.  

 

L1 fortsätter med att påpeka att det snarare blir en nackdel för eleverna om lärarna slarvar med 

planeringen och inte gör en ordentligt och tydlig planering. Detta gör att eleverna påverkas 

negativt av denna typ av undervisning. 

	  

5.2 Undervisningsmoment  

Lärarna uppgav i denna studie olika undervisningsmoment som skulle lämpa sig för 

ämnesövergripande undervisning mellan idrott och hälsa och samhällskunskap. Vissa lärare 

menade att det fanns flera områden som kunde beröras medan andra menade att det fanns få 

områden.  

  



	   17	  

Tabell 1. Sammanställning av de undervisningsmoment som lärarna ansåg att ämnesintegrering mellan idrott och 

hälsa och samhällskunskap är lämpligt.  

L1 L2  L3 L4 L5  

Samhällsnyttan  Samhällsnyttan  Samhällsnyttan 

Ekonomi     

Genusfrågor   Genusfrågor  

Arbetshälsa  Arbetshälsa    

Folkhälsa Folkhälsa    

 Arbetsmiljö    

 Doping  Doping  

 Kroppsideal    

    Demokratifrågor 

    Kost 

 

Vid en överblick av de olika moment som ämnesövergripande undervisning mellan idrott och 

hälsa och samhällskunskap lämpar sig framkommer flera områden. Men det är framförallt tre 

områden som utmärker sig bland svaren och det är samhällsnyttan med idrott och hälsa, 

arbetshälsa/arbetsmiljö och genusfrågor. L3 sa så här angående samhällsnyttan som ett 

undervisningsmoment:  

 
[…] att man skulle försöka ha ett samarbete kring idrottens roll i samhället och hur den påverkar 

människan, individen, lokalt men också globalt kanske.   

 

L1 och L5 ställer sig till samma tolkning av samhällsnyttan som lämpar sig för ett 

ämnesövergripande arbete. L1 menar att en ämnesintegrerad undervisning skulle kunna bestå 

av ett moment där samarbetet utgår från att eleverna får arbeta med vilka effekter och hur hälsan 

påverkar samhället i stort vad gäller ekonomi. I detta menar L1 att vikten av att vara fysiskt 

aktiv och vilka fördelar samhället i stort får av att ha en frisk och hälsosam befolkning kan tas 

upp. L1 sa: 

 
Hälsa är något vi pratar om och då pratar vi ekonomi, vart våra skattepengar går till och vad hälsan 

har för betydelse för ett samhälle i stort. […] naturligt att prata om vad man kostar och på så sätt kan 

dra ganska drastiska förklaringar till varför man ska betala skatt och varför man ska ha en bra hälsa. 
 

L1 fortsätter resonemanget kring detta genom att påpeka att man kan blanda in ekonomiska 

perspektiv på idrott och hälsa genom att förklara och låta eleverna förstå varför även ekonomin 
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påverkas av deras egen hälsa om de är sjuka eller om de kan arbeta och därigenom betala skatt. 

Ett område som två av lärarna såg som gränsar till detta är arbetsmiljö och ergonomi. Det bör 

påpekas att de lärare som nämnde detta arbetar med elever som går på yrkesförberedande 

gymnasieprogram medan de andra lärarna som inte arbetade med denna typ av målgrupp inte 

nämnde detta område. L2 sa så här kring arbetsmiljön och ergonomi:  

 
[…] eleverna får se en film eller läsa en artikel om arbetsmiljö och sedan går vi in i idrottshallen där 

eleverna får jobba i olika stationer där vi arbetar med olika arbetsmiljöfrågor och det är allt ifrån 

arbetsställningar till skyddsutrustning till lyftteknik  
 

Genom att arbeta med just detta menar lärarna som betonade detta, att här kan man se 

kopplingen idrott och hälsa och samhällskunskap. Detta återkopplar till vad L1 sa ovan om vad 

man kostar samhället vid sjukdom och när man inte kan arbeta. Nyttan av att vara fysisk aktiv 

och ta hand om sig själv hälsomässigt lyfts i ett större perspektiv för eleverna och det är detta 

som dessa lärare menar är ett moment där integration av idrott och hälsa och samhällskunskap 

är lämpligt.   

 

Andra moment som lärarna anser vara passande i en ämnesövergripande undervisning är 

kroppsideal, doping och genusfrågor. L4 sa:  

 
Det är väl hur man jobbar med kön och droger som finns med i det centrala innehållet och det kan 

man säkert kopplas till samhällskunskapen och hur det ser ut i samhället med normer och så där, 

tänker jag.  

 

L4 berättar att normer är ett område som passar för ämnesövergripande arbete vilket även L2 

håller med om. Samtidigt nämner L2 också olika typer av ideal i samhället och berör särskilt 

kroppsideal. Det sista området som berördes av en lärare var ledarskapsfrågor eller som L5 

kallade det; demokratifrågor:  

 
[…] hur man jobbar i grupper […] och titta på ledarskapet i det här och hur det fungerar, […] hur 

kan man göra saker som både du som individ kan bli bättre på men och även då hur man tillsammans 

i grupp kan lösa olika problem och sedan reflektera och komma fram till hur man ska göra och varför 
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L5 menade att genom att låta eleverna arbeta på detta sätt så kunde även demokratiska frågor i 

hur man arbetar i grupper och i hur eleverna kan arbeta tillsammans med andra och mot 

gemensamma mål belysas ifrån samhällskunskapen.  

 

5.3 Hur ska undervisningen gestaltas? 

I svaren på frågan om hur ett ämnesövergripande arbete skulle se ut och gestaltas i praktiken 

kunde tre olika stadier urskiljas som förklarar hur lärarna skulle vilja arbeta med 

ämnesintegrering.   

 

5.3.1 Planeringsstadiet   

Det första som framkom i svaren var att det är redan i själva planeringen som ett 

ämnesövergripande samarbete stöter på de första problemen eller hinder. Detta leder till att 

lärarna inte börjar med detta arbetssätt. Med andra ord handlar det främst om tid och 

organisation som lärarna menade var det största hindret i planeringen.  

 
Om man hade mer tid till det så självklart skulle man göra det också. Men det är ju, man känner sig 

stressad över att hinna med allt man ska göra och det blir oftast att man ser till sitt eget hus och 

ämne, tyvärr. 

 

L3 menade att tiden måste finnas för att det ska vara möjligt att planera för att bedriva denna 

typ av undervisning. Att tiden måste finnas till menar alla lärare är den enskilt största faktorn 

till att kunna ha ämnesintegrerad undervisning. L4 menade att om denna typ av undervisning 

ska fungera måste det komma direktiv från organisationsnivå, rektor och skolledningen, för att 

fungera och för att möjligheten till att få den tid som krävs för att planera undervisningen.  

 

L4 pekade på att detta arbetssätt måste gå i en rak linje genom hela skolan för att kunna bedrivas 

på ett bra sätt medan andra lärare menade att det inte behöver komma från organisationsnivå 

för att få den tiden. De menade att det centrala var att få lite tid till att prata ihop sig med den 

andra läraren. Anledningen till att tiden är en viktig faktor är för att lärarna ska kunna göra en 

bra planering som passar bådas ämnen och vad de ska behandla ifrån varje ämne för att skapa 

den helhet som lärarna menade bör vara syftet med denna undervisning. Första steget för hur 

lärarna vill arbeta med en ämnesövergripande undervisning är att ha en bra och tydlig planering 

som också ska göra det tydligt för eleverna.  
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5.3.2 Undervisningsstadiet  

Svaren gällande hur denna undervisning skulle kunna se ut var delade. Vissa uttryck visade på 

stor osäkerhet och tveksamhet, medan vissa svar var mer tydliga om hur detta skulle kunna 

gestaltas. De som uttryckte osäkerhet menade att det hade sin grund i vilket eller vilka moment 

som undervisningen skulle behandla. L3 resonerade kring hur eleverna uppfattade ämnet idrott 

och hälsa. 

 
[…] negativt för vissa vid en uppstart, många ser ju ämnet idrott och hälsa som ett ämne där man 

bara rör på sig och det kanske skulle bli mer kopplat till teori om man jobba med ett samarbete med 

samhällskunskap.   

 

L3 diskuterar kring vad ämnet ska syfta till och menar att eleverna ser idrott och hälsa som ett 

ämne där de får vara fysisk aktiva och att det skulle vara en nackdel att blanda in teori i ämnet. 

Andra lärare menade att detta inte skulle var ett bekymmer. L1 hävdade att det går att ha denna 

typ av samarbete utan att idrott och hälsa går miste om lektionstid där eleverna är fysisk aktiva.   

 

L1 öppnar upp för att ämnet idrott och hälsa får vara praktiskt där eleverna genomför olika 

praktiska övningar och sedan utvärderar och resonerar kring effekterna av dessa övningar 

utifrån ett folkhälsoperspektiv i samhällskunskapen. På så sätt menar L1 att eleverna får ett 

större helhetsperspektiv på idrott och dess effekter på människan och samhället i stort. Detta 

arbetssätt stöds av de andra lärarna som också kommer in på projektorienterade uppgifter och 

arbetssätt. L5 menar att ämnesintegration med idrott och hälsa öppnar upp för mycket 

projektarbeten där eleverna arbetar med olika projekt relaterat till idrott och hälsa.   

 

I övrigt menade lärarna att undervisningen måste ge en vinst för båda ämnena som är 

inblandade. Det ämnesövergripande samarbetet måste ge en vinst för idrott och hälsa och det 

måste även ge en vinst till det andra ämnet, i det här fallet samhällskunskap. Av svaren som 

framkom när det handlade om planeringen så menade lärarna att tiden inte alltid räckte till för 

att planera ett ämnesövergripande samarbete mellan ämnena. Men trots det menade lärarna att 

ett visst ämnesöverskridande samarbete fortfarande kan ske. Skillnaden är att det inte planeras 

lika noga utan att lärarna pratar med varandra om vad de har berört i sitt ämne och då går lärarna 

i väg till sitt eget ämne och antingen berör det ur det ämnets perspektiv eller bygger vidare på 

det som den andra läraren berört angående samma område. Således menar lärarna att det kan 

ske ämnesövergripande undervisning bara genom att prata snabbt med varandra om vad man 



	   21	  

berört eller inte berört, vilket inte alls kräver lika mycket planering och som i sin tur sparar tid 

för lärarna.  

 

5.3.3 Efterarbetet  

Det som framkommer av svaren är att lärarna också vill kunna genomföra någon form av 

efterarbete efter genomförd undervisning.  

   
Sen är det ju efterarbetet, det finns ju nästan ingenting när det gäller sådana saker. […] Allting som 

är kopplat till undervisningen i planering och efterarbete. Om man hade mer tid till det så självklart 

skulle man göra det också.  

 

Lärarna menade att de gärna velat ha tid till att följa upp den ämnesövergripande undervisning 

de genomför för att kunna utvärdera den och se vilka delar i den som kan utvecklas. Citatet från 

L3 ovan kan tolkas som att om lärarna haft tiden till att kunna utvärdera undervisningen så hade 

de gärna arbetat med ämnesintegration, men utefter den tid de har på sig att organisera sin 

undervisning blir just denna del lidande.  

 

Lärarna menar att de vill ge sina elever en välplanerad undervisning med tydliga syften och mål 

och om tiden för utvärdering och återkoppling inte finns vet de inte hur den har fungerat för 

båda ämnenas sidor. Detta gör att lärarna upplever ämnesintegrerad undervisning som en 

svaghet då de inte kan utvärdera undervisningen och utveckla den till en kvalitativ 

undervisning, vilket gör att lärarna istället väljer att hålla sig till sådant som de själva vet 

fungerar.   

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Det som framkom i respondenternas svar om undervisningsmoment som nämndes är att dessa 

moment går att arbeta med för att kunna se samhällsnyttan med idrott och hälsa, till exempel 

hälsofrågor. Med andra ord den nytta som finns av att ha en hälsosam livsstil och vilka 

konsekvenserna blir av detta i ett större sammanhang.  

 

Respondenterna pratade främst om vikten av en bra planering för att lyckas med denna 

undervisningsform. Lärarna upplevde tidsbrist, som gör det svårt att planera en bra 

ämnesövergripande undervisning. Detta mynnade ut i att det mest gynnsamma vore om detta 

hade stöd från rektor och att de fått direktiv på att arbeta med detta. I själva genomförandet av 
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denna undervisning var svaren delade, vissa uttryckte tveksamhet i hur detta skulle utformas 

praktiskt i lektioner medan andra var mer säkra på hur de upplevde att den skulle genomföras 

praktiskt. De som uttryckte tveksamhet menade att eleverna ser ämnet idrott och hälsa som ett 

praktiskt tillfälle och ville inte ändra på det för mycket. Med andra ord så var de oroliga för att 

ett samarbete skulle leda till mindre praktiska moment på lektionerna i idrott och hälsa. De som 

var säkra på hur de ville organisera undervisningen menade att lektionerna i idrott och hälsa 

skulle användas till att ha praktiska tillfällen där de testade, laborerade med olika aktiviteter. 

Det andra ämnet skulle då användas för att diskutera kring effekter och konsekvenser av de 

praktiska aktiviteter som de gjort på idrottslektionerna. För respondenterna var även tid för 

efterarbete en viktig del, eftersom de menade att de vill ge eleverna en så bra undervisning som 

möjligt. Därför vill de ha tid för att utvärdera undervisningen för att kunna göra den bättre, men 

att den tiden inte finns att tillgå.  

 

När det kommer till hur respondenterna upplever att eleverna påverkas av denna typ av 

undervisning var svaret att det skulle vara positivt för dem. Framförallt menar respondenterna 

att undervisningen skulle kunna upplevas som roligare för eleverna vid denna undervisningstyp 

och att de skulle tycka om att se idrott och hälsa ur andra perspektiv. Det framfördes vissa 

nackdelar som skulle kunna påverka vissa elever då det kan finnas de elever som behöver ha 

tydliga ramar i sin utbildning och som kan uppleva ämnesövergripande undervisning som rörigt 

och förvirrande om dessa ramar inte finns. Det är därför som lärarna hela tiden betonar vikten 

av tid till att göra en bra planering.  
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6 Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Hur skulle eleverna påverkas av ämnesintegrerad undervisning mellan idrott och 

hälsa och samhällskunskap? 

I svaren som lärarna uppgav var de överens om att eleverna skulle påverkas positivt av 

ämnesövergripande undervisning. Dock verkar detta inte stödjas helt av den tidigare 

forskningen som bland annat Blanck (2014) gjort. Medan lärarna ansåg att denna 

undervisningsmetod påverkade eleverna positivt så menar Blanck (2014) att den motiverar 

eleverna men att prestationerna inte förändras. Även Karlefors (2002) resonerade kritisk kring 

de positiva fördelar eleverna kan få av detta och menar att det sker om elever själva får vara 

delaktiga i lärprocessen. Om detta sätts i den konstruktivistiska lärandeteorin (Klapp, 2015), 

innebär det att om eleverna får möjlighet att jobba med att lösa olika problem och testa den 

kunskap de erhåller så borde eleverna få positiva fördelar av denna undervisningsmetod.  

 

Tidigare konstaterades det att lärarna helst vill arbeta med detta i projektformer. Att arbeta med 

olika projekt där teoretisk kunskap varvas med praktisk kunskap ger en större förståelse för de 

ämnen som berörs (Nilsson et al, 2012). Om lärarna lyfter undervisningen i hälsofrågor som de 

ska utveckla kunskaper i idrott och hälsa till att behandla dessa ur ett större perspektiv i 

samhällskunskapen kan eleverna få en fördjupad förståelse för detta ämnesområde. Utifrån den 

konstruktivistiska lärandeteorin skulle ämnesintegrering mellan idrott och hälsa och 

samhällskunskap kunna öka elevernas möjlighet till lärande och fördjupning om hälsofrågor.   

Vid en jämförelse med  konstruktivistisk lärandeteori (Klapp, 2015; Samuelsson, 2014) och 

begreppet ämnesintegration (Nationalencyklopedin, 2017) med vad ämnesintegration syftar till 

att tillföra eleverna. Med andra ord att låta eleverna få en djupare förståelse för det som de lär 

sig, och som bör ses som en fördel för eleverna.  

 

De nackdelar som finns enligt svaren från intervjuerna är att det kan upplevas rörigt och 

förvirrande för eleverna om ämnesintegreringen inte har en tydlig planering. Detta kan medföra 

att de tappar intresset, vilket sin tur gör att de tappar motivationen. Just motivationen, var som 

Blanck (2014) påpekade den största vinsten av ämnesintegration. Om eleverna tappar 

motivationen minskar chansen att de själva är delaktiga i lärprocessen som Karlefors (2002) 

framhäver och som är centralt för att eleverna ska nå den fördjupade förståelse som 

ämnesintegrerad undervisning eftersträvar.  
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6.1.2 Inom vilka moment upplever lärare i idrott och hälsa samt i samhällskunskap att 

en ämnesövergripande undervisning skulle passa?  

Utifrån de olika momenten som lärarna uppgav i resultatdelen (se tabell 1) kan de flesta av dessa 

moment ses som områden som är mer teoretiska och något som kanske pratas och diskuteras med 

eleverna. Det som framkom och som kan ses som ett praktiskt område är det som lärarna kallade 

för arbetshälsa och arbetsmiljö. I detta moment pratade lärarna om bland annat lyftteknik och 

menade att här kan eleverna arbeta på ett praktiskt sätt. En lärare påpekade att eleverna uppfattar 

idrott och hälsa som ett praktiskt ämne där de får vara fysisk aktiva, vilket enligt  andra lärare kan 

bli ett problem då det ska blandas in teoretiska områden i ämnet idrott och hälsa.  

 

Utifrån detta kan lärarna använda ämnesintegrering som ett hjälpmedel då Nilson et al (2012) menar 

att ämnet idrott och hälsa har relativt sett få timmar till förfogande. De menar att genom att ta hjälp 

från andra ämnen, genom att slå ihop det med idrott och hälsa kan eleverna få mer tid till att förstå 

de områden som ämnet innehåller. Genom att slå ihop de delar av ämnenas kursplaner som berör 

samma områden behöver lärarna inte behandla samma saker på varsitt håll. För att visa på ett 

exempel kan det vid en överblick av avsnitt 3.2 om vad undervisningen ska behandla synliggöras 

att i ämnet idrott och hälsa ska eleverna kunna diskutera kring diverse hälsofrågor medan de i 

samhällskunskap ska utveckla kunskaper i olika samhällsfrågor. I de moment som lärarna nämnde 

ses hälsofrågor som ett lämpligt område för integrering mellan dessa ämnen.  

 

Samuelsson (2014) menar att ämnesövergripande arbete ska användas när eleverna ska få en bättre 

förståelse för komplexa problem och utifrån den teoretiska utgångspunkten, konstruktivistisk 

lärandeteori (Klapp, 2015), där eleverna testar den kunskap de har och får och sedan godtar den 

eller inte. Genom att se på ämnesintegrering utifrån denna teori kan ett samarbete mellan ämnena 

sträcka sig över en längre tid, där de får testa olika fysiska aktiviteter och sedan diskutera hur dessa 

aktiviteter skulle påverka hälsan både för eleven som individ men också i ett större perspektiv, hur 

individers hälsa påverkar sin omgivning och samhället. På så sätt kan eleverna i enlighet med 

konstruktivistisk lärandeteori (Klapp, 2015) arbeta med ämnesområdet och lära sig att förstå olika 

begrepp och strukturer som gör att eleverna når en fördjupad förståelse för ämnet.  

 

Ovan nämnda sätt att arbeta menar Nilsson et al (2012) gynnar eleverna då stöd av teoretiska 

kunskaper i idrott och hälsa hjälper eleverna att förstå varför de arbetar med detta och därmed 

utvecklar de en större förståelse. Som framkommit i intervjuerna, ser eleverna idrott och hälsa 
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som ett praktiskt ämne men att deras utveckling av kunskaper sker genom att få diskutera och 

reflektera. Att då ta samverka med andra ämnen där eleverna kan diskutera och reflektera kring 

områden som berörs i båda ämnen kan ses som ett scenario där eleverna gynnas, eftersom detta 

stödjer deras kunskapsutveckling (Meckbach & Lundvall, 2012) där de för en bättre kunskap 

kring områdena som berörs.  

 

6.1.3 Hur upplever lärarna att ett ämnesintegrerat samarbete mellan idrott och hälsa 

och samhällskunskap kan se ut i praktiken?   

Svaren från lärarna var delade gällande hur undervisningen skulle gestaltas. Vid jämförelse med 

de undervisningsmodellerna som Blanck (2014) uppmärksammar, kan det urskiljas att det är 

två av de modeller som nämns tidigare som lärarna själva nämner i intervjuerna. Den första 

modellen som kan urskiljas är förenat ämnessampel där lärarna vill ta hjälp av varandras ämnen 

för att belysa ett ämnesområde. Det konkreta som framkom av svaren lärarna gav var att låta 

lektionerna i idrott och hälsa vara praktiska där eleverna får vara fysiskt aktiva och testa på 

olika praktiska moment. Samtidigt som samhällskunskapen tar hand om delen där  

konsekvenserna av dessa aktiviteter diskuteras utifrån ett samhällsperspektiv med hur 

människors hälsa påverkar samhället i stort. Med andra ord var arbete i projektformer att föredra 

om man ser till de svaren som lärarna gav.   

 

Det andra tydliga sättet som lärarna ville arbeta utefter, vilket vissa redan gör, är att de pratar 

ihop sig med varandra om det finns gemensamma delar som rör båda ämnena och då pratar 

ihop sig kort vad de har tagit upp på sina respektive lektioner. Sedan går de tillbaka till sina 

lektioner och fortsätter därifrån med sin undervisning men tar inte upp samma saker som den 

andra har gjort utan bara hänvisar till det. Detta kan likna det sammankopplade samspelet som 

Blanck (2014) redogör för.  

 

Dessa två val av hur undervisningen ska gestaltas har olika fördelar och nackdelar. Det förenade 

ämnessamspelet kräver en mer detaljerad planering med syfte, mål och upplägg på samarbetet 

än vad det sammankopplade samspelet kräver. Den tiden som det förenta samspelet kräver finns 

inte enligt lärarna vilket även Bergquist (2015) framhäver som ett vanligt fenomen. Ur ett 

tidsperspektiv är det förenade samspelet inte något att föredra för lärarna just för att delarna i 

planering och efterarbete tar upp tid som lärarna inte alltid har. Fördelen med denna metod är 

att den, om lärarna lyckas med planeringen, kan ge eleverna en bättre och tydligare 

undervisning som öppnar upp för en djupare förståelse vilket syftet med ämnesövergripande 
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undervisning bör vara. Utifrån den teoretiska utgångpunkten, konstruktivistiskt lärandeteori 

(Klapp, 2015; Samuelsson, 2014), är arbete i projektform, som lärarna föredrog, med 

problemorienterade uppgifter där eleverna ska lösa olika problem tydlig kan härledas till de 

tolkningar av begreppen som redovisades i 3.1 om att ämnesintegration ska leda till att eleverna 

ska fördjupad förståelse. Det är detta som en konstruktivistisk lärandeteori syftar att ge eleverna 

(Klapp, 2015).  

 

Nackdelen med sammankopplat samspel är att risken finns att eleverna inte gör den kopplingen 

som Blanck (2014) påpekar kan ske. Om kopplingen inte sker är frågan om eleverna når den 

fördjupade kunskapen som ämnesövergripande undervisning syftar till att bidra med. Som 

Samuelsson (2014) påpekar så måste syftet med ämnesintegrering som undervisningsmetod 

vara att det ska ge eleverna en bättre förståelse för olika frågeställningar och problem. Då kan 

man diskutera om just det sammankopplade samspelet uppfyller detta och är en lämplig metod 

vid ämnesintegrering. Detta om syftet med ämnesintegrering, vilket lärarna menade, handlar 

om att skapa en djupare förståelse för de ämnen som deltar.  

 

Utifrån detta kan den metod som bäst uppfyller syftet med undervisningen vara den som tar 

mest tid att genomföra i både planering och efterarbete enligt svaren från lärarna. Resultatet 

visar dock att möjligheten till att undvika att hamna i tidsbrist kan minska om man som lärare 

har rektorns stöd och att direktiven på att arbeta med ämnesövergripande undervisning kommer 

från organisationsnivå. 

 

6.2 Metoddiskussion  

Valet av metod, kvalitativa intervjuer, i detta arbete bestämdes utifrån att detta tillvägagångssätt 

lämpar sig bäst för att undersöka det som var denna studies syfte och som bäst skulle kunna 

besvara de frågeställningar som fanns. Fördelarna med att välja intervjuer som metod var bland 

annat det går att få fram ett djup i svaren, som är svår att få fram med andra insamlingsmetoder.  

 

Intervjuer har både fördelar och nackdelar som påverkar validiteten i en studie. En nackdel är 

att det som respondenterna uppger i intervjuerna inte alltid behöver stämma överens med vad 

de gör. En fördel är att det som respondenterna svarar kan testas under intervjun. I intervjuerna 

ställdes frågan om de arbetar med ämnesintegrering och varför eller varför inte de gör detta. 

Genom att fråga om lärarna använder detta som en del i sin undervisning och sedan följa upp 

detta med hur de skulle vilja arbeta. På så sätt kan validiteten testas och bibehållas då den testats 
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under intervjuerna. Att ha med detta i tankarna vid analysen av den data som framkom i 

intervjuerna fanns möjligheten att testa validiteten i svaren för att höja validiteten i resultatet.  

 

Även reliabiliteten kan påverkas negativt vid intervjuer, framförallt om intervjuerna är semi-

strukturerade eller ostrukturerade i sin karaktär då det kan vara svårt att konsekvent behandla 

samma saker genom alla intervjuer (Denscombe, 2017). Genom att följa en intervjuguide kunde 

intervjuerna styras till att bara behandla de frågor som stod där, även om det fanns en öppenhet 

för att kunna ställa följdfrågor på det som respondenterna svarade. Eftersom alla intervjuer 

utgick från samma intervjuguide ökade chanserna att konsekvent ställa samma frågor, men som 

därefter följdes upp med följdfrågor på det som svarades. På så sätt kan reliabiliteten i svaren 

säkerställas till en viss gräns genom att respondenterna fick chansen att svara på samma frågor.  

 

Det kan diskuteras om kriterierna var för breda och om studien kanske skulle ha gynnats av att 

smalna av dessa ytterligare. Anledningen till att de slutgiltiga ramarna blev breda berodde på 

att det var svårt att få kontakt med potentiella deltagare som kunde ställa upp på intervju. För 

att få respondenter till studien så var ramarna tvungna att bli bredare än vad som egentligen är 

optimalt. Hassmén och Hassmén (2008) menar att vad som är optimalt antal intervjuer skiljer 

sig från studie till studie men påpekar att det bör vara minst tillräckligt många för att nå en 

förståelse för de ämne som ska undersökas. Trots att inget exakt antal intervjuer nämns så kan 

det antal intervjuer gjorda i denna studie, fem stycken, anses var för få för att vara optimalt.  

 

Materialet tolkades utifrån innehållsanalys i syfte att hitta gemensamma teman i svaren som 

sedan skulle bli lättare att redovisa i resultatet samtidigt som det skulle hjälpa till att sortera ut 

det material som var mest relevant för att besvara syftet och frågeställningarna. Hassmén och 

Hassmén (2008) påpekar att reliabiliteten och validiteten i studien kan påverkas av denna 

analysmetod. Bland annat påpekas att om urvalet inte är representativt så drabbar det 

reliabiliteten och validiteten negativt i studien. I denna studie kan urvalet anses vara 

representativt eftersom de är verksamma inom skolan och undervisar dagligen samt att de 

uppfyller kraven för urvalet och bedöms som personer som är relevanta till att svara på frågor 

om detta område. Att respondenterna vet vad de pratar om och att de själva reflekterar kring 

detta i sin egen verksamhet bör kunna ses som styrka med resultatet vilket gör att reliabiliteten 

och validiteten kan sägas vara relativt hög. 
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Resultatet i sig har också påverkats av urvalet och de som deltagit i undersökningen, främst 

genom att det är ett lågt antal personer som deltagit. Tillförlitligheten i detta arbete kan ha 

sänkts då svaren kanske inte är representativa för hela den grupp som urvalet beskriver, lärare 

på grund- och gymnasieskolan. Detta gör också att validiteten i resultatet sänks och detta kunde 

ha undvikits genom att ha ett större deltagarantal. På grund av den tid som fanns att tillgå för 

detta arbete och på grund av att flera tackade nej på grund av tidsbrist gavs dock inte denna 

möjlighet.  

 

6.3 Slutsats 

Denna studie visar att lärare kan tänka sig att arbeta med ämnesintegrerad undervisning endast 

om den passar syftet med undervisningen och samtidigt ger en vinst för båda ämnena och 

eleverna. Lärarna valde då att helst arbeta ämnesintegrerat i olika projekt där man sätter ämnena 

i olika perspektiv för att få en bredare och djupare förståelse för ämnena. Det visade sig vara 

svårt då ämnesintegrering kräver mer tid för planering och uppföljning än vad lärarna många 

gånger har till sitt förfogande. Tiden visade sig vara en så pass viktig faktor i dessa sammanhang 

att det framkom att rektors och skolledningens stöd för denna typ av undervisning kan vara till 

en stor fördel för att kunna genomföra detta på ett effektivt sätt. Dock menade lärarna att om 

de haft tiden så hade de gärna arbetat ämnesintegrerat eftersom de ser det som positivt för 

eleverna. Som en lärare sa i en intervju: ”mer tid till detta så självklart”.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att även utforska elevernas syn på ämnesintegrerad undervisning i 

idrott och hälsa. Det hade också varit av intresse att forska vidare på rektors och skolledningens 

påverkan på området, samt se om rektorer delar samma uppfattning som lärarna gjorde. Det 

hade även varit intressant att göra en kvantitativ undersökning på samma område för att få ett 

mer representativt resultat, som det kanske skulle gå att dra större slutsatser av och dessutom 

kunna generalisera. Eftersom lärarnas syn och tidigare forskning delvis skiljer sig åt i hur 

eleverna påverkas hade detta varit intressant att ha som ämne i en kvantitativ studie.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide   

Öppningsfrågor:  

Berätta om din bakgrund. Hur länge har du varit lärare? Undervisar du i något annat ämne?  

 

Vad är dina erfarenheter av ämnesintegrerad undervisning? 

 

Huvudfrågor:  

Berätta vad är dina upplevelser om ämnesintegration? 

 

Inom vilka moment skulle ämnesövergripande undervisning passa mellan Idrott och Hälsa och 

Samhällskunskap?  

Varför/varför inte?  
  
Arbetar du ämnesövergripande med So-ämnena på något sätt?  

Varför/varför inte? 

 

Hur skulle du, som idrottslärare, vilja arbeta med detta tillsammans med So-ämnen?  

 

Vilka faktorer påverkar för att man ska kunna bedriva en sådan här undervisning?   
  

Berätta vilka fördelar respektive nackdelar eleverna får av denna undervisning?  

Spara tid?  

Större/mindre förståelse för ämnet? 

På vilket sätt? 

 

Hur tror du att eleverna reagerar vid ämnesövergripande undervisning?  

 

Avslutande fråga:   

Är det något mer Du vill tillägga? 

 


