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Sammanfattning:  
Detta arbete syftar främst till att öka förståelsen för att arbeta med ämnesintegrerad 

undervisning på högstadienivå, men också till att undersöka om ämnesintegrerad undervisning 

kan fungera när det gäller integration av ämnet fysik med idrott och hälsa. Examensarbetet 

omfattar både en litteraturgenomgång och en undersökande del som omfattar ämnes-

integration av fysiklaborationer med idrott och hälsa i årskurs 7 och ett uppföljande 

oannonserat kunskapsprov för att se om ämnesintegrationen av fysik och idrott gav eleverna 

en bättre kunskapsinhämtning i jämförelse med traditionell undervisning i fysik. De erhållna 

resultaten visade inte på någon signifikant skillnad i kunskapsinhämtning, vilket är i 

överensstämmelse med de resultat som har redovisats av andra författare. Den viktigaste 

anledningen till detta är sannolikt avsaknaden av lämpliga läromedel för en ämnesintegrerad 

undervisning. Ämnesintegration är ett mångtydigt begrepp och det finns många olika typer av 

ämnesintegrerad undervisning. De viktigaste motiven för en ämnesintegration är att det finns 

flera pedagogiska fördelar, t ex en bättre helhetssyn och förståelse av sammanhang, en bättre 

motivation till lärande än ämnesvis undervisning. Ofta används ett aktivt och undersökande 

arbetssätt i mindre grupper, samtidigt som strävan är att göra undervisningen vardagsnära så 

att samhällsnyttan tydliggörs. Trots att det finns flera pedagogiska fördelar är dock inte 

ämnesintegrerad undervisning så vanlig i svenska skolor som man skulle förvänta och 

förekommer bara i ca 40 % av de svenska skolorna. De viktigaste orsakerna till att det inte 

sker mera frekvent är ett svagt stöd från skolledning och kollegor, tidsbrist, samt även 

bristande kunskap och kompetens.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ämnesintegration, Fysik, Idrott och hälsa, Ämnesöverskridande undervisning. 
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1. Inledning 
 

Ämnesintegrering är en undervisningsform som idag är väl etablerad och används både i 

grundskolan och i gymnasiet som alternativ till den traditionella ämnesspecifika under-

visningen.  Med ämnesintegrerad undervisning avses vanligtvis en situation där man 

samordnat arbetar med två eller flera ämnen i olika undervisningssammanhang. För att 

beskriva en ämnesintegrerad undervisning används också begrepp som ämnesövergripande, 

ämnesöverskridande och tematiskt arbete. Den centrala tanken med ämnesintegration är att en 

samordning av undervisningen i olika ämnen skapar en bättre helhetsbild av det aktuella temat 

eller frågeställningen och därigenom underlättas elevens förståelse av sammanhanget i 

lärostoffet (Österlind, 2006; Persson, 2011). Huvudsyftet är således, förutom att ge en 

varierad undervisning, att ge eleverna en bättre helhetssyn, en ökad förståelse och en praktisk 

tillämpning av det aktuella undervisningstemat eller frågeställningen.  I dagens skola finns det 

dessutom särskilda rekommendationer att använda ämnesintegration i undervisningen. Enligt 

grundskolans läroplan (Lgr 11) att det är skolans uppdrag att ge eleverna en överblick och 

sammanhang och ett övergripande perspektiv i elevernas undervisning (Skolverket, 2011).  

Ämnesintegration har hittills främst tillämpats inom det naturvetenskapliga ämnesområdet, 

men förekommer även inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet och i språklig 

undervisning.  Ämnen som är särskilt lämpade för ämnesintegrering är NO-ämnena fysik, 

kemi och biologi eftersom dessa ämnen är närbesläktade när det gäller innehåll och begrepp 

och dessutom bygger undervisningen i dessa ämnen på ett undersökande arbetssätt (Österlind, 

2006; Persson, 2011). Andra ämnen som också är lämpliga att integrera är SO-ämnen som 

samhällskunskap, geografi, historia och religion (Åström, 2008; Steen, 2010).  Mindre vanligt 

är det däremot med ämnesintegration mellan olika ämnesområden, t ex mellan språk och 

geografi eller mellan NO- och SO-blocken.  I stort sett alla skolämnen går dock att integrera 

utifrån olika teman och arbetsområden. Situationer där det är särskilt bra att använda 

ämnesintegration i undervisningen är vid grupparbeten med särskilda frågeställningar eller 

projekt.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Det här examensarbetet behandlar ämnesintegration på högstadienivå. Syftet är primärt att 

öka förståelsen för att arbeta med ämnesintegrerad undervisning på högstadienivå, men också 

att undersöka om ämnesintegrerad undervisning ger en bättre kunskapsinhämtning än en 

traditionell ämnesspecifik undervisning när det gäller integration av naturvetenskapliga 

ämnen som fysik med andra ämnen som t ex idrott och hälsa. Examensarbetet omfattar både 

en beskrivande del och en undersökande del.  Allmänna aspekter som avses att belysa är 

definitionen på ämnesintegration, historisk bakgrund, motiv för en ämnesintegrerad 

undervisning, samt svårigheter och hinder för ämnesintegrerad undervisning. Den under-

sökande delen är inriktat på att utvärdera om en ämnesintegrerad undervisning av fysik och 

idrott i årskurs 7 ger eleverna en ökad kunskap och större förståelse inom om ämnesområdet 

rörelsemekanik än om undervisningen sker ämnesvis, samt att undersöka elevernas inställning 

till den ämnesintegrerade undervisningen.   

 

Trots att det finns många publikationer om ämnesintegrering finns det få undersökningar som 

direkt styrker att ämnesintegrering ger en större kunskap inom ett ämne. Jag har därför valt att 

göra en mindre fallstudie för att undersöka om ämnesintegration verkligen ger en ökad 

förståelse och ökad kunskap jämfört med traditionell ämnesundervisning. Genom att integrera 
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ämnena fysik och idrott får fysiken en mer påtaglig verklighetsanknytning samtidigt som 

idrotten får en teoretisk bakgrund. Då många elever är intresserade av idrott utgör ämnes-

integreringen mellan fysik och idrott också ett sätt att väcka ett större intresse för olika 

fysikaliska begrepp. En samverkan mellan fysik och idrott är också intressant då det innebär 

att ett teoretiskt ämne integreras med ett praktiskt ämne. En ämnesintegration av fysikens 

rörelselära och idrott bedömdes som särskilt lämplig då rörelseläran handlar om energi, 

krafter och rörelsen hos olika kroppar och föremål. Enligt Grimvall (1987) är fysikens 

begrepp och modeller tillämpliga på alla typer av idrott, och särskilt för fysikens rörelselära 

finns det många tillämpningar inom idrottens värld, t ex gravitationens och tyngdpunktens 

betydelse vid höjdhopp och tyngdpunktens betydelse vid brottning.   

 

Undervisningen i fysik och idrott genomfördes både som ämnesintegrerad laborativ 

undervisning i två klasshalvor och som en traditionell ämnesvis undervisning i övriga 

klasshalvor. Resultatet av båda typerna av undervisning undersöktes sedan med hjälp av ett 

oannonserat prov omfattande alla elever i båda klasserna, samt intervjuer bland de elever som 

deltog i den ämnesintegrerade undervisningen. 

 

Den specifika frågeställningen är att se om en ämnesintegrerad undervisning i fysik och idrott 

är intresseväckande för eleverna och om den ger en bättre kunskapsinhämtning än en 

traditionell ämnesspecifik undervisning i fysik. 

 

3. Bakgrund – teoretisk genomgång 

3.1 Begreppet ämnesintegration  

 

Både svenska och internationella studier har visat att begreppet ämnesintegration har många 

betydelser och saknar en enhetlig definition (Arfwedson m.fl., 1989; Beane, 1993, 1997; 

Persson, 2011). På grund av att inte finns någon entydig definition av begreppet ämnes-

integration uppstår det lätt missförstånd, olika tolkningar och definitioner av begreppet 

(Arfwedson m.fl., 1989). Situationen blir inte lättare av att det också finns flera andra begrepp 

som ligger nära i betydelse till begreppet ämnesintegration. Exempel på sådana begrepp är 

ämnesövergripande, ämnesöverskridande och tvärvetenskaplig, samt tematiskt arbete och 

infärgning.  Genom den oklara definitionen av begreppet används det också flera olika 

undervisningsmetoder vid ämnesintegrerad undervisning.  

 

Ämnesintegrering: Enligt Svenska akademins ordlista definieras ordet integration som 

”sammanföra skilda delar till en helhet”. Om man söker i Nationalencyklopedin definieras 

integration på ett liknande sätt ”en återställning till en fullständig enhet” och integrering som 

”en process som leder till att skilda enheter förenas” Ordet ämnes-integration definieras som 

”samordnad undervisning av besläktade ämnen vars syfte är att ge ökade insikter”.  

 

I skolans värld avser man med ämnesintegration vanligtvis att två eller flera ämnen 

tillsammans bildar grunden för ett gemensamt undervisningsmoment.  Oftast används 

ämnesintegrationen när två eller flera ämnen berör samma arbetsområde, t ex inom NO-

ämnen (Österlind, 2006; Persson, 2011) eller bland SO-ämnen (Åström, 2008).  Enligt 

Persson (2011) innebär ämnesintegrering att undervisningen sker på sådant sätt att två eller 

flera ämnen presenteras och studeras inom gemensamt sammanhang. Det betyder att om flera 
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lärare deltar/samverkar i den ämnesintegrerade undervisningen så utgör också samarbetet 

mellan lärarna en väsentlig del av undervisningen. Det ideala är att lärarna utnyttjar varandras 

kunskaper och ämnen för att skapa en helhetssyn hos eleverna. Vid ämnesintegration används 

ofta också ett undersökande arbetssätt och en sammankoppling av lärostoffet med vardagliga 

saker i det verkliga livet (Svingby, 1986; Beane, 1993, 1997; Österlind, 2006; Persson 2011).  

Ett undersökande arbetssätt i mindre grupper ger ett större utrymme för utveckling av både 

social kompetens och ett självständigt lärande. Enligt Persson (2011) förutsätter ett 

undersökande arbetssätt också att eleven aktivt medverkar i att formulera och besvara 

frågeställningar vid olika undersökningar och projektarbeten. Lärarens roll vid undersökande 

arbetssätt är då snarare handledande än föreläsande. Argumenten för att använda ett 

undersökande arbetssätt i undervisningen kan relateras till den grundläggande rationella 

läroplans-koden och konstruktivismen, d.v.s. nyttan och individen (Österlind, 2006). 

 

Flera författare och däribland Svingby (1986) och Andersson (1994) hävdar att man bör 

använda två perspektiv på ämnesintegration. Andersson menar att ämnesintegrering, dels 

handlar om att sammanfogar skilda ämnen till en helhet, och dels handlar om att det är 

individen (eleven) som integrerar.  Svingby delar upp ämnesintegrationen i djup och bred 

integration. En djup integration i form av en väl sammanhållen integration av två ämnen ger 

goda förutsättningar för elevernas egen integration medan en bred integration omfattande flera 

ämnen ger en bra helhetssyn. Vid en fullständig eller total integration med både maximalt 

djup och bredd är ämnesgränserna bortsuddade (Svingby, 1986). Här är det istället frågorna 

eller problemställningen som bestämmer vilka ämnen som integreras. Enligt både Svingby 

och Andersson är ämnesintegrering i första hand en fråga om att stimulera eleverna att själva 

integrera och skapa helheter av delar.  Även Beane (1997) betonar betydelsen av elevernas 

egen integration och menar att ämnesintegrationen är en aktiv process som är baserad på en 

användning av deras tidigare kunskap i området. Undervisningsformer som underlättar en 

ämnesintegration är därför i de flesta fall undersökande arbeten med olika teman, projekt, 

fallstudier och specifika problemställningar.  Problemlösning är ett arbetssätt där eleverna får 

vara aktiva och samarbeta med varandra och som stimulerar elevernas kunskapsinhämtning. 

Vid ämnesintegrerad undervisning finns i allmänhet också en större betoning på att eleverna 

skall analysera och värdera fakta och begrepp för att kunna göra ställningstaganden än att lära 

in och minnas fakta.  

 

3.2 Närliggande begrepp 

 

När det gäller de övriga begreppen; ämnesövergripande, ämnesöverskridande, infärgning och 

tematisk så utgör de i flesta fall bara olika sätt att beskriva ämnesintegration på eftersom 

begreppen är kopplade till varandra. Det finns dock vissa skillnader och därför görs nedan en 

kort beskrivning av de olika begreppen.  

 

Ämnesövergripande: I likhet med ämnesintegrerad undervisning berör ämnesövergripande 

undervisning flera olika ämnen och skiljer sig därmed från ämnesindelad undervisning” 

(Österlind, 2006).  Det är dock inte självklart att denna undervisningsform innebär ett 

integrerat arbetssätt eftersom det också kan betyda att man bara arbetar med ett tema som 

berör flera ämnen.  

 

Ämnesövergripande undervisning är det begrepp som i regel har använts i läroplanerna för 

grundskolan (Lpo 94 och Lgr 11).  Exempelvis står det i Lpo 94 att ”läraren skall organisera 
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och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och 

sammanhang, och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Skolverket 2006).  

 

Ämnesöverskridande: Ordet ämnesöverskridande utgör bara ett annat ord för 

ämnesövergripande undervisning. Orden används i regel synonymt med varandra.  

 

Tematisk: Även begreppet tematisk undervisning, som ibland kallas projektarbete, används 

ganska frekvent för att beskriva ämnesintegrerad och ämnesövergripande undervisning, men 

här är det något mera oklart vad som avses. Teman (grek. the’ma ”det uppställda” eller 

”påståendet”) används enligt Nationalencyklopedin vanligtvis i betydelsen motiv eller ämne. 

Tematisk undervisning kan betyda studier av olika enskilda teman inom ett ämne eller en 

metod där ett eller flera teman behandlas (integreras) i ett större sammanhang. I det senare 

fallet utgår tematisk undervisning från ett tvärvetenskapligt synsätt där skolans traditionella 

ämnen integreras till en helhet. Ett exempel på en tematisk undervisning är att man har en 

temavecka om hållbar utveckling och där undervisningen omfattar flera ämnen. Om lärarna 

undervisar i sina respektive ämnen om hållbar utveckling, men enbart utifrån deras 

ämnesspecifika synsätt är dock inte undervisningen ämnesintegrerad. Svingby (1986) kallar 

denna typ av undervisning för ”hopfösning”.  Om den tematiska undervisningen i de berörda 

ämnena däremot utgår från en viss frågeställning (tema) och samordnas så att temat belyses ur 

flera perspektiv är undervisningen ämnesintegrerad (Österlind, 2006).  

 

Infärgning: En småskalig variant på ämnesintegrering är s.k. infärgning. Enligt Rudhe (1996) 

kan infärgning definieras som ett sätt att utnyttja elevernas intresse för ett eller flera 

karaktärsämnen genom att använda karaktärsämnet som stoff i kärnämnet eller att kärnämnet 

används som redskap i karaktärsämnet. På så sätt skapas en helhet som fungerar motiverande 

för eleverna. Det kan även handla om att lösa ett problem genom att ta kunnande från ett 

ämnesområde och tillämpa den kunskapen i ett annat ämne (Andersson, 1992). 

 

3.3 Kategorier av ämnesintegration 

 

Det finns således många olika former av ämnesintegration beroende av på vilket sätt och i 

vilken omfattning ämnena integreras med varandra. Formen och omfattningen av 

ämnesintegrationen är ofta kopplat till vilken undervisningsmetod som används. Flera 

författare har därför försökt kategorisera och typindela den ämnesintegrerade undervisningen 

(Blum, 1973; Fogarty, 1991a, 1991b; Andersson, 1994; Åström 2008).   

 

En av de första som kategoriserade den ämnesintegrerade undervisningen var Blum (1973). 

Blum använde en tvådimensionell modell som beskrev integrationens omfång och intensitet. 

Omfånget anger vilka ämnen integreringen omfattar medan intensiteten utgör mått på graden 

av integration. Intensiteten delas in i tre nivåer; a) amalgamation (blandning), b) kombination 

och c) koordination. Med amalgamation avsåg Blum en fullständigt integrerad undervisning 

av två eller flera ämnen och där undervisningen också integrerade ett större sammanhang (t ex 

naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller ett socialt sammanhang). Med kombination 

avsågs en integration av två eller flera ämnen, men som saknade koppling till ett större 

sammanhang. Koordination definierades som undervisning där två eller flera ämnen 

planerades och undervisades parallellt för att ge eleverna möjlighet att se kopplingar mellan 

de olika ämnena och därmed en ökad förståelse av sammanhang. Blum använde modellen för 

att kategorisera olika typer av ämnesintegrerad undervisning i olika delar av världen.   
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Fogarty (1991) har beskrivit olika 10 sätt att undervisa ämnesintegrerat på fördelat på tre 

huvudtyper; a) integration inom enskilda ämnen (omfattar tre olika sätt), b) integration mellan 

olika ämnen (omfattar fem olika sätt), samt c) en integrering hos eleverna (hos individen själv 

och mellan eleverna). I likhet med Blums modell utgår indelningen från vilken utsträckning 

ämnena integreras med varandra och på vilket sätt.  Utgående från Fogertys indelning av 

ämnesintegrering behöver integreringen dessutom inte alltid handla om att arbeta över 

ämnesgränserna, utan det kan även handla om att integrera nya kunskaper med tidigare 

kunskaper inom ett ämnesområde så att förståelsen och kunskapen ökar.   

 

Andersson (1994) delar in ämnesintegrationen i fyra grundformer; kategoriintegration, 

rumsintegration, tidsintegration och orsaksintegration. Med kategoriintegration avses att 

man kan sammanföra separata företeelser till övergripande kategorier, t ex att cykel, bil och 

tåg kan sammanföras till kategorin fordon. Kategorierna kan sedan sättas samman till 

hierarkier, jämför biologins olika taxonomier. Med rumsintegration avses att man av enskilda 

geografiska områden kan skapa större övergripande geografiska områden. Beträffande 

tidsintegrationen är det för individen en fråga om att för separata händelser foga in dessa i ett 

tidsflöde eller tidsordning. Med orsaksintegration avses att eleven ser orsakssammanhanget 

genom att koppla en process till ett resultat, t ex att vågornas ständiga rörelse och nötning gör 

att strandhällarna blir slipade och släta. De beskrivna grundformerna brukar i undervisnings-

sammanhang inte betraktas som integration, men med utgångspunkten att det är individen 

som integrerar skall integrationen ses som något som pågår från födelsen och livet ut. De fyra 

grundformerna utgör därför viktiga tankeprocesser och naturliga former av integration. 

 

Enligt Anderssons integrationstypologi kan ämnesintegration ske på många olika sätt, både 

inom ett ämne och mellan två eller flera ämnen.  Integration inom ett ämne kan exempelvis 

ske genom att olika begrepp integreras till en kategori eller genom att olika kunskapsbitar 

inom ämnet sätts samman och används för lösning av ett nytt problem. Integration mellan 

ämnen kan ske genom att begrepp från olika ämnen integreras till nya teorier eller genom att 

kunskap från olika ämnen kombineras för att förstå lösningen på ett problem. Andersson 

menar att integration och ämnesundervisning skall ses som en allians istället för en mot-

sättning. Genom att se relationen integration – ämnesundervisning på ett tvådimensionellt sätt 

med ämneskunnande och integrerat kunnande på ena axeln och vardaglig kunnande och 

vetenskapligt kunnande på den andra axeln kan man få olika inriktningar på den ämnes-

integrerade undervisning när man förskjuter undervisningens tyngdpunkt längs de båda 

axlarna. 

 

INTEGRERAT 
KUNNANDE 

 
 
 

VARDAGLIGT 
KUNNANDE 

VETENSKAPLIGT 
KUNNANDE 

 
 
 

ÄMNES- 
KUNNANDE  

 

Figur 1. Olika typer av kunnande (från Andersson, 1994). 
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Åström (2008) delar upp den ämnesintegrerade undervisningen i fyra typer;  

a) integration av begrepp inom naturvetenskapen genom att olika ämnen samverkar kring 

gemensamma begrepp, b) problembaserad naturvetenskaplig undervisning där det handlar om 

att lära sig sammanhangen i naturvetenskap genom problemlösning och projektarbete, c) 

undervisning där begreppen ses i ett sammanhang (helhet), och d) ämnesintegrering i form av 

s k STS- undervisning (Science Technology in Society) där naturvetenskap och teknik 

integreras med samhällsvetenskapliga ämnen.  

 

3.4 Ämnesintegration – en historisk tillbakablick 

 

Ämnesintegrering är ingen ny undervisningsform. Tanken att flera olika ämnen skall 

samarbeta i ett gemensamt sammanhang har funnits länge, både internationellt och nationellt 

(Dewey, 1902; Svingby, 1986; Andersson, 1994; Beane, 1997).  Undervisningsfilosofin 

grundlades i John Deweys Laboratory School i Chicago 1898 (Mustafa, 2011). I Sverige 

började man införa ämnesintegrerad och ämnesöverskridande undervisning i viss utsträckning 

först vid utformningen av 1969 års läroplan Lgr 69 (Arfwedson & Arfwedson, 2002). I 

läroplanen förordades exempelvis undervisningsmetoder som temaarbete och grupparbete. 

 

Den klassiska ämnesindelade organisationen av undervisningens innehållet kan kategoriseras 

som en realistisk läroplanskod (Lundgren, 1979). I början av 1900-talet utmanades denna 

princip för att välja ut och organisera innehållet av en ny rationell läroplanskod. I den 

rationella läroplanskoden följer inte organisationen av innehållet den klassiska ämnes-

indelningen utan utgår istället ifrån nyttan med undervisningen och individen. Idéerna som 

karakteriserar den rationella läroplanskoden har sitt ursprung inom progressivismen, en 

reformpedagogisk rörelse som startade i USA i slutet av 1800-talet. Reformpedagogerna 

strävade efter en syntes mellan teori och praktik och utbildningen vara aktiv med elevens 

behov och intressen i fokus samtidigt som utbildningen sågs som en del av livet. Reform-

pedagogerna ville också att problemlösning skulle ersätta den traditionella inpräglingen av 

ämneskunskaper.  Dessutom förordade man elevinflytande i undervisningen.   

 

Framstående personer inom den reformpedagogiska rörelsen som förordade en problem-

orienterad och vardagsnära undervisning med grupparbeten var amerikanerna Francis 

Wayland Parker (1837-1902) och John Dewey (1859-1952).  Francis Wayland Parker var 

pionjär för den progressiva skolan i USA och förordade att undervisningen skulle vara 

utvecklande för hela individen, mentalt, fysiskt och moraliskt. John Dewey kallade honom 

”father of progressive education”.  Även om Parker var först med att formulera de grund-

läggande idéerna i den progressiva skolan var det dock filosofen John Dewey som istället 

kom att betraktas som förgrundsgestalt för progressivismen och den reformpedagogiska 

rörelsen.  John Dewey var den reflekterande pedagogikens viktigaste filosof och lade den 

teoretiska grunden för arbetet med att finna praktiska lösningar på skolans pedagogiska 

problem. En del av hans pedagogiska texter och idéer om lärande och undervisning har 

sammanställts och översatts till svenska av Hartman & Lundgren (2004). Bland Deweys 

pedagogiska publikationer kan nämnas”My Pedagogic Creed” (1897),”The School and the 

Society” (1900), ”The child and the curriculum” (1902), “Democracy and Education” (1916) 

och “Experience and Education” (1938). Dewey kritiserade särskilt skolans oförmåga att 

tillgodose enskilda elevers intressen och argumenterade för en integration av individens 

intressen och läroplanens ämnesinnehåll. Dewey förordade att verklighetsbaserade praktiska 

problem skulle användas vid undervisningen i skolan eftersom det var det bästa sättet för 
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eleverna att inhämta nya kunskaper på. En av grundtankarna var att eleverna skulle lära sig 

genom problem-lösning och handling.  Dewey myntade därför begreppet ”Learning by doing” 

och ville reformera skolan så att elevernas utbildning skulle ses som en levnadsprocess med 

vardagsnära undervisning.  För att lära sig något måste eleven ha en inre motivation och 

lärandet skall ses som en social och interaktiv process där undervisningen utgår från elevens 

egen verklighet, intressen och vilja att lära sig nya saker. Enligt Dewey blir kunskapernas 

nytta tydligare för eleverna i en mer vardagsnära undervisning.  När eleverna förstår 

kunskapens värde blir de också mera motiverade att inhämta mera kunskap, samt att utveckla 

en förståelse.   

 

Den ämnesintegrerade undervisningen kan också kopplas till konstruktivismen som förordar 

ett kognitivt lärande och ett undersökande arbetssätt (Andersson, 1994; Arfwedson, 2004; 

Österlind, 2006). Det centrala i den konstruktivistiska teorin är att individen skapar sin egen 

kunskap. De individuella tankeprocesserna står i fokus och kunskapen är resultatet av 

individens egen mentala aktivitet (Österlind, 2006). Konstruktivismen utgår främst från 

schweizarens Jean Piagets (1896-1980) psykologiska teori om individens stegvisa kunskaps-

utveckling där det centrala är bildandet av kunskap, och inte inlärning (Arfwedson, 2004). 

Piagets teori bygger på antagandet att utveckling och inlärningsmognad kommer före 

inlärning och att utvecklingen sker oberoende av inlärningen. Enligt konstruktivismen skall 

lärandet vara aktivt och eleverna får genom olika aktiviteter bygga upp kunskapen själva. Det 

individuella lärandet betonas och elevernas förmåga att reflektera över sitt eget tänkande blir 

viktig i undervisningen. Läraren skall tillvarata kreativiteten och upptäckarlusten hos 

eleverna. Eleverna konstruerar sin egen kunskap utgående från konkreta handlingar 

(konstruktivism). Det innebär att individen skapar sin egen kunskap genom att betrakta 

omvärlden och sedan dra slutsatser om den förvärvade kunskapen.  Enligt det konstruk-

tivistiska synsättet är kunskap något som skapas genom att den enskilde individen bearbetar 

den givna informationen.  

 

Det konstruktivistiska lärandet, som ofta delas in i en kognitiv del och en social del, har 

påverkat de svenska läroplanernas utformning sedan 1970-talet. Både konstruktivismen och 

Deweys problembaserade lärande har också kommit att starkt påverka synen på 

ämnesintegrerat lärande, både vid utformningen av 1994 års läroplan (Lp 94, Skolverket 

2006) och den nuvarande läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011).  

 

 

3.5 Styrdokument – läroplanen och kursplaner 

 

Läroplanen 

Grundskolans läroplan (Lgr 11) anger de grundläggande värden som skall prägla skolans 

verksamhet och vad som är skolans uppdrag (Skolverket, 2011). Läroplanen anger också vilka 

mål och riktlinjer som skall gälla för skolan och kursplaner för enskilda ämnen.   
 

- I skolans uppdrag ingår det att främja ett lärande där individen stimuleras att själv inhämta 

och utveckla kunskaper och värden.  

- En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem. (Lgr 11, sid 9).  
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I de övergripande målen för elevernas kunskapsinhämtning står det bland annat att: 

 
- Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan både utforska och 

arbeta självständigt och tillsammans med andra.  

- De skall också kunna använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden. (Lgr 11 sid 13). 

 

Det betyder att det redan i skolans uppdrag och övergripande mål slås fast att både 

ämnesöverskridande undervisning och undersökande arbetssätt är viktiga för elevernas 

lärande i skolan. 

 

Av läroplanens mål och riktlinjer framgår det också att både rektorer och lärare har ett särskilt 

ansvar för att elevernas arbete även omfattar ämnesöverskridande undervisning och under-

sökande arbetssätt med samverkan över ämnesgränserna. Rektorn har det övergripande 

ansvaret för att skolans verksamhet uppfyller de nationella målen för kunskapsinhämtning, 

och därmed också ansvar för att en ämnesöverskridande undervisning genomförs .   

 

I Läroplanen står det under rektorns ansvar exempelvis att rektorn har ett särskilt ansvar för 

att: 
- skolans arbetsformer utvecklas så att aktivt elevinflytande gynnas, 

- skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 

kvalitet och annat stöd för att själv kunna söka och utveckla kunskaper, 

- undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet, 

- undervisningen av olika ämnen integrerar ämnesövergripande kunskapsområden exempelvis 

miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, 

alkohol och andra droger. (Lgr 11, sid 18-19). 

 

I riktlinjerna för lärarens arbete i skolan står det exempelvis att läraren skall:  

 
- ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

- samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen, 

- organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, 

- organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den 

egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

- organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick 

och sammanhang och möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Lgr 11, sid 14). 

 

Det är således enligt läroplanen en viktig uppgift för skolan att arbeta ämnesöverskridande 

och ge överblick och sammanhang. Viktiga övergripande perspektiv som skall beaktas i 

undervisningen är; historiska perspektiv, miljöperspektiv, internationella perspektiv och etiska 

perspektiv. Det redovisas dock inte hur arbetet skall genomföras, hur ofta och vilken 

omfattning ämnesintegrerad undervisning skall ske. Vissa kunskapsområden som är lämpliga 

för en integrerad undervisning är dock utpekade i läroplanen. ”Kunskapsområden där 

skolorna bör undervisa ämnesintegrerat är exempelvis områden som miljö, trafik, 

jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och 

andra droger” (Lgr 11, Skolverket 2011).  
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Kursplaner 

NO-läraren har tre kursplaner att ta hänsyn till (fysik, kemi och biologi). Eftersom detta arbete 

omfattar ämnesintegrering mellan fysik och idrott beskriver jag dock här bara kursplanerna 

för fysik, respektive idrott och hälsa. 

 

Kursplanen för fysik i årskurs 7-9: Undervisningen i ämnet fysik på högstadiet syftar till att ge 

eleverna kunskaper om fysikaliska sammanhang och intresse för att undersöka omvärlden. 

Enligt kursplanen skall undervisningen exempelvis: ”bidra till att eleverna utvecklar 

förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i 

samspel med erfarenheter från undersökningar i omvärlden”.  

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att; 
 

- använda kunskaper i fysik för att granska information,, kommunicera och ta ställning i frågor    

som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

- genomföra systematiska undersökningar 

- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska 

samband i naturen och samhället.  (Lgr 11, kursplan i fysik, sid 127). 

  

Kursplanen för högstadiet omfattar fyra centrala områden; fysiken i naturen och samhället, 

fysiken i vardagslivet, fysiken och världsbilden, samt fysikens metoder och arbetssätt.  Av 

dessa är det främst Fysiken i vardagslivet som rör mitt arbete med ämnesintegration mellan 

fysik och idrott eftersom det omfattar undervisning i rörelsemekanik. I rörelsemekaniken 

ingår lärande om krafter, rörelse och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur 

kunskaper om detta kan användas till exempel i frågor om trafiksäkerhet, ergonomi och idrott. 

Ämnesområdet omfattar även undervisning om hävarmar och utväxling i verktyg och redskap.  

 

Kursplanen för idrott och hälsa i årskurs 7-9: Undervisningen i idrott och hälsa på högstadiet 

syftar till att ge eleverna allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. 

Enligt kursplanen skall undervisningen exempelvis ge eleverna ”kunskaper i att planera, 

genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter”. Eleverna skall också få ”kunskaper om 

begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som 

rör idrott, hälsa och livsstil”. 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att; 

 

- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 

- planera, praktiskt genomföra, och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika 

synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 

- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer  på land och i vatten. 

(Lgr 11, kursplan i idrott och hälsa, sid 51). 

 

Kursplanen för högstadiet omfattar tre centrala områden; rörelse, hälsa och livsstil och 

friluftsliv och utevistelse. Av dessa är det främst arbetsområdet Rörelse som rör mitt arbete 

med ämnesintegration mellan fysik och idrott.  Arbetsområdet omfattar undervisning om 

rörelser i lekar, spel och olika idrotter, såväl inomhus som utomhus, samt danser och rörelser 

till musik.  
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4. Motiv för ämnesintegration 

 

Det finns flera olika motiv till att arbeta ämnesintegrerat. Enligt Sjöberg (2005) finns det tre 

huvudkategorier av motiv för den naturvetenskapliga ämnesintegrerade undervisningen; 

ämnesmässiga, pedagogiska och organisatoriska motiv. Persson (2011) har dessutom fört 

fram en fjärde kategori av motiv, det ideologiska motivet. Av de nämnda kategorierna är de 

pedagogiska motiven de viktigaste eftersom de utgår från elevernas lärande och den betydelse 

som de undervisade ämnena har i samhället.  

 

4.1 Ämnesmässiga motiv 

 

De ämnesmässiga motiven utgår från att vissa ämnesgrupper, t ex naturvetenskapliga, 

respektive samhällsvetenskapliga ämnen, utgör en helhet både innehållsmässigt och 

begreppsmässigt (Sjöberg, 2005). För de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi 

är också det systematiska, undersökande arbetssättet gemensamt och begreppen i stort sett de 

samma även om ämnena själva är olika i karaktären (Österlind, 2006; Persson 2011).  

 

4.2 Pedagogiska motiv 

 

De pedagogiska motiven är i huvudsak grundade på konstruktivismen och den rationella 

läroplanskoden, vars centrala principer för lärandet är samhällsnyttan och individen 

(Lundgren, 1979; Svingby, 1986; Österlind, 2006).  Viktiga pedagogiska motiv för ämnes-

integration och ett undersökande arbetssätt är att denna undervisningsform, jämfört med 

ämnesvis undervisning, ger eleverna bättre sammanhang och helhetssyn, en ökad motivation 

och förståelse, en bättre verklighetsförankring och ett bättre tydliggörande av samhällsnyttan. 

Den ger också individen större möjlighet att själv skapa sin kunskap med utgångspunkt från 

uppställda frågeställningar eller teman. 

 

Sammanhang och helhetssyn: Det kanske viktigaste motivet för en ämnesintegrerad 

undervisning är att ge en helhetssyn på kunskapen och skapa röda trådar i undervisningen. 

Uppenbara fördelar med att arbeta ämnesintegrerat är att eleverna lättare ser sambanden och 

har därmed lättare att förstå helheterna, vilket skapar en större förståelse och meningsfullhet i 

inlärningen (Beane, 1993; Österlind, 2006; Persson, 2011). Genom att samordna under-

visningen i ämnen som har en gemensam karaktär kan man skapa en helhetsbild som gör det 

lättare för eleverna att förstå sammanhanget och minnas den förvärvade kunskapen. Elevers 

skapande av sammanhang är en viktig del i elevernas begreppsbildning (Österlind, 2006). 

Begreppsbildningen sker bäst då eleven själv med stöd av flera exempel får se hur allt hänger 

samman (Dahlstrand, 1985). 

 

Ett exempel som belyser vikten av helhetstänkande är Daniel Frölanders artikel i Lärarnas 

Nyheter om elevers svårigheter att upptäcka vilken anknytning ett skolämne har till ett annat 

(Frölander, 2012). Han jobbar som hem- och konsumentkunskapslärare på en skola. De hade 

temavecka och uppgiften var att komponera en veckomeny av måltider för en familj och att 

räkna ut vad en måltid i veckomenyn den skulle kosta. Eleverna blev till en början helt 

frågande och förstod inte vad de skulle göra trots att Frölander gick igenom uppgiften på 

tavlan. Först när en elev räckte upp handen och påpekade för alla att det var matte de höll på 
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med insåg eleverna att de med hjälp av sina mattekunskaper kunde lösa uppgiften. När 

eleverna väl hade insett nyttan sina mattekunskaper tog det dock inte lång tid att lösa 

problemet. Det Frölander ville poängtera var att många elever saknar förmåga att se 

sambanden mellan skolans ämnen på grund av att de bara är vana att tänka ämnesvis. En 

ämnesintegrerad undervisning kan bryta detta mönster då elever får en större överblick av hur 

de kan använda sina ämneskunskaper i olika situationer. 

 

Motivation och förståelse: Även det faktum att ämnesintegrerad undervisning ger eleverna 

en ökad motivation och förståelse för att lära sig stoffet utgör ett starkt motiv för att arbeta 

ämnesintegrerat. Motivation och förståelse är enligt flera författare grunden för en bra 

kunskapsinhämtning (Svingby, 1986; Sjöberg, 2005; Österlind, 2006). Enligt Österlind kan 

eleverna vid en ämnesintegrerad undervisning lättare se kunskapens värde, vilket gör dem mer 

motiverade att lära sig mera och skapa förståelsen för frågeställningen. Genom att eleverna 

inser vilken nytta de har av kunskaperna blir de mera motiverade av att inhämta kunskapen. 

Eleverna framhåller ofta också att ämnesintegrerad undervisning är roligare och att man 

därigenom ägnar mer tid och anstränger sig mer, vilket ger eleverna en bättre motivation och 

möjlighet till lärande (Österlind, 2006). 

 

Verklighetsförankring och tydliggörande av samhällsnyttan: Nyttan är en central princip i 

den rationella läroplanskoden. En ämnesintegrerad undervisning och ett undersökande 

arbetssätt ger skolan bättre möjligheter att lära ut en mer vardagsnära och verklighets-

förankrad kunskap så att eleverna ser samhällsnyttan av kunskapen (Dewey, 1902; Svingby, 

1986; Beane, 1993, 1997; Österlind, 2006). Skolan behöver undervisa så som individen ser 

världen och verkligheten, vilket innebär att samhällsfrågorna skall behandlas utan 

ämnesgränser.  

 

Individen själv integrerar och skapar kunskap: Individen är den andra central principen i 

den rationella läroplanskoden och konstruktivismen. Genom ett aktivt och undersökande 

arbetssätt underlättas det för individen att själv skapa sin egen kunskap och knäcka nöten (det 

uppställda problemet). Elevens bearbetning av iakttagelserna är viktig och utgör grunden för 

att förstå sammanhangen som leder fram till lösningen av problemet. Ett undersökande 

arbetssätt gör att undervisningen blir lättare att individ-anpassa, men det innebär också en 

större risk att elever som behöver mera stöd faller ifrån (Persson, 2011). När eleverna genom 

sina egna aktiviteter och uppställda frågeställningar ser kunskapens värde blir de också mera 

motiverade att lära sig mera. Det aktiva arbetssättet med grupparbeten hjälper dessutom 

eleverna att utveckla sin kommunikationsförmåga och ett resonerande tänkande.    

 

Ämnesintegration ger variation och omväxling i undervisningen: Ämnesintegrerad 

undervisning innebär ett arbetssätt som är roligare för både lärare och elever än den 

traditionella ämnesvisa undervisningen. Arbetet med ämnesintegrerad undervisning betyder 

inte att ämnesundervisningen helt skall ersättas av integrerad undervisning utan att den skall 

användas när det är lämpligt för att öka förståelsen för stoffet och för att variera under-

visningen.  Om man bara använder en metod under längre tid upplevs detta som tråkigt och 

leder till en lägre inlärningsmotivation hos eleverna. Ofta upplever både lärare och elever att 

ämnesintegrerad undervisning är ett mer stimulerande sätt att arbeta på (Persson, 2011). 
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4.3 Organisatoriska motiv 
 

Organisation och struktur: Många skolor har en organisation och struktur (scheman och 

timplaner) som utgår från en ämnesspecifik undervisning. För blockämnen som NO (fysik, 

kemi och biologi) och SO (samhällskunskap, geografis, historia och religion) kan det vara 

lättare att schematekniskt och lokalmässigt planera undervisningen om man redan vid 

schemaläggningen utgår från en ämnesintegrerad undervisning istället för en ämnesvis 

undervisning (Persson, 2011). 

 

Läroplanen: Motiv för en ämnesintegrerad undervisning i skolan utgör också läroplanen (Lgr 

11) som förordar att skolorna skall arbeta ämnesöverskridande och ge överblick och 

sammanhang. Det yttersta ansvaret för att en ämnesintegrerad undervisning genomförs har 

skolans rektor. Enligt läroplanen skall rektor bl. a se till att undervisningen i olika 

ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta helheten, samt att 

ämnesövergripande undervisning genomförs inom vissa utpekade områden (se avsnitt 3.5). 

 

4.4 Ideologiska motiv 

 

Det finns också ideologiska motiv till en ämnesintegrerad undervisning (Beane, 1997, Fraser 

2000; Venville m fl., 2002; Persson, 2011).  Ofta används i dessa fall en ämnesintegrering 

som omfattar hela skolan och en undervisning där ämnesgränserna suddas ut helt (Beane, 

1997; Fraser, 2000). Enligt Venville m fl. (2002) är de ideologiska motiven vid en 

skolövergripande ämnesintegrering förknippade med hur och vilken kunskap som värderas.  

Beane (1997) hävdar dessutom att alla (både lärare och elever) skall delta i planering, beslut 

och vardagsfrågor.   

 

5. Svårigheter och hinder för ämnesintegration 

 

Det finns flera svårigheter och hinder för en ämnesintegrerad undervisning. Enligt Arfwedson 

m. fl. (1989) och Sandström (2005), samt genomförda lärarintervjuer i några examensarbeten 

(Steen, 2010; Jacobsson, 2013) kan följande typer av svårigheter och hinder för att arbeta 

ämnesintegrerat urskiljas; en otydlig definition av begreppet ämnesintegration, bristande 

kunskap och kompetens, skolans organisation, avsaknad av stöd från rektor och andra lärare, 

problem vid betygssättning, samarbetssvårigheter bland lärare och tidsbrist, samt att lämpligt 

undervisningsmaterial ofta saknas.  

 

5.1 Otydlig definition av begreppet ämnesintegration 

 

Det är otydligt vad som avses med ämnesintegrerad undervisning, vilket gör att det är svårt att 

argumentera för integrerad undervisning. En bra definition på begreppet behövs för att bättre 

kunna motivera arbetet med ämnesintegration. Det har också saknats goda exempel på olika 

typer av ämnesöverskridande undervisning (Andersson, 1992).  
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5.2 Bristande kunskap och kompetens 

 

Även bristande kunskap inom de ämnen som skall undervisas kan vara ett hinder för 

ämnesintegrerad undervisning. Goda ämneskunskaper är viktiga vid en ämnesintegrerad 

undervisning eftersom det underlättar genomförandet av den integrerade undervisningen 

(Persson, 2011). Ämneskunskaperna är viktiga för att hitta de gemensamma begreppen och 

för att hantera förklaringar utifrån olika aspekter och organisationsnivåer (Persson, 2011). 

Exempelvis är goda ämneskunskaper viktiga för att kunna förklara vardagliga företeelser ur 

ett naturvetenskapligt perspektiv (Persson, 2011). Betydelsefullt är också goda kunskaper om 

kursplaner och olika undervisningsstrategier. I vissa fall behövs det dessutom en högre 

kompetens för ämnesintegrerad undervisning än för den ämnesvisa undervisningen. Problem 

är också att många lärare har för liten erfarenhet av denna typ av undervisning och att det 

saknas en lämplig vidareutbildning. Enligt Skolverket (2009) behöver lärarna få möjlighet till 

en återkommande kompetensutveckling, dels för att få fördjupade ämneskunskaper och dels 

för att få ökade kunskaper om ämnesintegrerad undervisning.  

 

5.3 Skolans organisation och betygsättning 

 

Skolans organisation med ämnesvisa lärartjänster och sättet att organisera arbetet med 

scheman och timplaner försvårar arbetet med ämnesintegrerad undervisning och skapar 

motsättningar (Sandström, 2005). Flera lärare anger schemaläggningen och timplanerna som 

ett av de viktigaste hindren för ämnesintegrerad undervisning (Arfwedson m.fl., 1989). Om 

schemat inte är lämpligt för ämnesintegrerad undervisning och antalet lektionstimmar i 

berörda ämnen är för få så påverkar det i stor utsträckning möjligheterna att bedriva 

ämnesintegrerad undervisning (Persson, 2011).  Även skolans tradition och struktur med 

ämnesvis undervisning och korta lektionspass utgör hinder för ämnesintegrerad undervisning. 

Trots att läroplanerna har utvecklats mot en mer elevaktiv pedagogik under senare år så är 

undervisningsstoffet fortfarande ämnesindelat, vilket till stor del beror på att betygssystemet 

är ämnesindelat. Med anledning av att dagens läroplan för högstadiet (Lgr 11, Skolverket, 

2011) förordar att eleverna skall få möjlighet att arbeta ämnesövergripande är det viktigt att 

en struktur utvecklas som stödjer både ämnesintegrerad och ämnesvis undervisning (Persson, 

2011). 

 

Det kan i många fall också vara svårt att bedöma och betygsätta eleverna ämnesvis vid en 

ämnesintegrerad undervisning som omfattar flera ämnen. Detta beroende på att ämnes-

kunskaperna riskerar att inte bli tydliga då det vid ämnesintegrerat arbete ofta är fråga om 

grupparbete. Grupparbetet utvecklar elevernas sociala färdigheter men kan försvåra 

bedömningen av ämneskunskaperna (Steen, 2010). Genom att betygssystemet i huvudsak är 

ämnesindelat så signalerar det också att det är ämneskunnandet som är viktigast. Vid en 

nationell undersökning av lärarnas betygsättning i NO-ämnen på högstadiet 1992 angav 20 % 

att de gav betyg i NO som helhet, medan 80 % gav separata betyg för fysik, kemi och biologi 

(Åström, 2008). 
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5.4 Stöd från rektor och andra lärare saknas 

 

I flera skolor finns det inget stöd för ämnesintegrerad undervisning från vare sig skolledning 

eller kollegor.  Ett svagt stöd från skolledning och kollegor verkar hindrande för den 

integrerade undervisningen. För att ämnesintegrerad undervisning skall kunna ske i större 

utsträckning behöver skolledningen, med rektor i spetsen, i större omfattning än nu aktivt 

uppmuntra en ämnesintegration som berör flera ämnen. Även om det enligt läroplanen är 

lärarnas uppdrag att genomföra en ämnesintegrerad undervisning så har skolans rektor det 

yttersta ansvaret för att denna typ av undervisning genomförs. Det är också rektor som har 

möjligheten att skapa bättre förutsättningar för en ämnesintegrerad undervisning genom en 

anpassning av såväl schemaläggning som läromedel.  

 

5.5 Samarbetssvårigheter bland lärare och tidsbrist 

Ofta förekommer det svårigheter för lärarna att samverka fullt ut vid ämnesintegrerad 

undervisning. I en del fall beroende på personlig skäl och vilja, men främst beror 

samarbetssvårigheterna på att det saknas kunskap om varandras ämnen och att det saknas en 

fungerande struktur och arbetsenheter för samarbete (Arfwedson m.fl., 1989). 

 

Ett av de vanligaste skälen till att man inte genomför en ämnesintegrerad undervisning i 

skolorna anges av lärarna vara tidsbrist (Arfwedson m.fl., 1989; Steen, 2010; Persson, 2011). 

Brist på tid är en försvårande faktor eller ett hinder vid genomförande av ämnesintegrerad 

undervisning eftersom en integrerad undervisning, dels ställer krav på samarbete och 

planering med andra berörda lärare, och dels för att den ofta kräver mer tid för egen planering 

än traditionell ämnesvis undervisning. Enligt Skolverkets (2013) kartläggning av 

grundskollärarnas tidanvändning är arbetstiden för en heltidsarbetande grundskollärare i 

genomsnitt nästan 10 timmar per dag. Den genomsnittliga arbetsveckan uppgår till omkring 

48 timmar. De flesta grundskollärare arbetar också en del under helgen. Det innebär att det 

finns mycket liten tid över för en mera tidskrävande ämnesintegrerad undervisning. Den 

ämnesintegrerade undervisningen upplevs i regel som mera tidskrävande framförallt för att 

det saknas rutiner för samarbete över ämnesgränserna (Österlind, 2006).  

 

5.6 Lämpligt undervisningsmaterial och lokaler saknas 

Det kan många gånger vara svårt att hitta lämpligt undervisningsmaterial, vilket kan tvinga 

lärarna att använda material som inte är tillräckligt pedagogiskt eller som inte lever upp till de 

vetenskapliga kriterierna. Det saknas ofta integrerade läromedel (Andersson, 1994). Det kan 

också vara svårt att hitta lämpliga lokaler för ämnesintegrerande undervisning (Arfwedson m 

fl. 1989). 
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6. Metodik – undersökande del 

 

Den undersökande delen av mitt examensarbete handlar specifikt om integration av NO-

ämnet fysik med idrott och hälsa i två klasser i årskurs 7.  Undersökningen syftar främst till 

att utvärdera om en ämnesintegrerad undervisning av fysik och idrott ger eleverna en bättre 

kunskapsinhämtning och en större förståelse inom ämnet fysik i jämförelse med traditionell 

undervisning i fysik.  Många lärare och författare hävdar att en ämnesintegrerad undervisning 

ger en större förståelse till sammanhang, vilket underlättar kunskapsinhämtningen. Under-

sökningen syftar också till att, via elevintervjuer, redovisa elevernas intryck och uppfattning 

om ämnesintegrerad undervisning. 

 

Då undersökningen bara är en enskild fallstudie erhålls inte några allmängiltiga svar enbart 

utgående från resultaten av den aktuella undersökningen utan det krävs också en jämförelse 

med resultat från andra bredare undersökningar. Resultaten av fallstudien skall därför 

relateras till den teoretiska bakgrunden i den beskrivande delen av examensarbetet.  

 

6.1 Urval och beskrivning av undersökningsgrupperna 

 

Undersökningen genomfördes på en grundskola i en mindre ort i mellersta Sverige.  För 

undersökningen valdes två klasser i årskurs 7 ut genom s.k. bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Totalt omfattade de båda klasserna 44 elever. En klass hade 21 elever medan den andra 

hade 23 elever. Könsfördelningen var relativt jämn i båda klasserna. I klassen med 21 elever 

fanns det 12 pojkar och 9 flickor medan det i klassen med 23 elever fanns 11 pojkar och 12 

flickor. Alla hade ungefär samma socioekonomiska bakgrund. 

 

Innan undervisningen påbörjades delades varje klass upp i två halvor.  De två klasshalvor som 

deltog i den ämnesintegrerade undervisningen (försöksgruppen) omfattade totalt 22 elever (11 

tjejer och 11 killar). De andra två halvorna som undervisades ämnesvis på traditionellt sätt 

(kontrollgruppen) omfattade också 22 elever (10 tjejer och 12 killar). 

 

6.2 Genomförande 

 

Undervisning 

Undervisningen i fysik omfattade två laborationer i varje halvklass inom ämnesområdet 

rörelsemekanik (tyngdpunkt, stödyta och friktion). Den första laborationen i varje halvklass 

omfattade undervisning om friktion, acceleration och retardation. Den andra laborationen 

omfattade undervisning om tyngdpunkt och stödyta. Totalt omfattade undervisningen 8 

laborationer i halvklass, varav 4 laborationer var ämnesintegrerad undervisning mellan fysik 

och med idrott, medan de övriga 4 laborationerna genomfördes som ämnesspecifik 

undervisning i fysik på traditionellt sätt. 

 

Vid den första ämnesintegrerade laborationen i halvklass undervisades om friktion, 

acceleration och retardation, samtidigt som eleverna fick genomföra en allmän uppvärmnings-

lek inom idrotten där två lag springer en stafett med vändning på en tjockmatta. En tjockmatta 

har en slät och en skrovlig yta. De båda stafettlagen fick själva välja vilken sida på mattan 

som skulle vara överst. Efter uppvärmningsleken fördes en diskussion med eleverna om 
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varför det ena laget vann. Vid diskussionen behandlades de fysikaliska begreppen 

acceleration, retardation och friktion. Särskilt diskuterades friktionens betydelse för resultatet. 

Därefter fick båda lagen testa den andra sidan av tjockmatta i förhållande till den de hade valt 

från början och testa hur det kändes. Under hela laborationen användes aktuella termer och 

begrepp inom fysikens rörelselära.  

 

Vid den andra ämnesintegrerade laborationen i halvklass undervisades om tyngdpunkt och 

stödyta med hjälp av en brottningslek med olika grepp och utgångsställningar. I under-

visningen användes både brottningstermer och fysikaliska begrepp. Med hjälp av begreppen 

tyngdpunkt och stödyta förklarades bl. a. varför många brottare från partärläge lägger sig ned 

med armar och ben så utsträckt som möjligt åt sidorna. En stor stödyta och låg tyngdpunkt gör 

det svårare att vippa över. Vi diskuterade också varför man ska stå lågt och bredbent i 

utgångspositionen, samt de tyngdpunktsförändringar som sker vid olika brottningsgrepp som 

armgrepp, omvänt livtag och nacksving.  

 

Kunskapsprov 

När laborationsundervisningen med de båda undervisningsformerna inom det aktuella 

ämnesområdet i fysik var genomförd kontrollerades sedan kunskapsinhämtningen med ett 

oförberett prov i fysik i båda klasserna (omfattande båda klasshalvorna). Provet tog upp de 

undervisningsmoment som hade behandlats på laborationerna, d.v.s. tyngdpunkt, stödyta och 

friktion. Provet genomfördes en vecka efter att den sista laborationen hade genomförts. Provet 

omfattade fem frågor som gav totalt 5 poäng.  Provet rättades av en lärare på skolan som 

också undervisade eleverna i fysik utan att veta om hur klasserna var uppdelade. För att kunna 

jämföra resultaten beräknades medelvärden och medianvärden för respektive undervisnings-

form. Dessutom redovisas hur poängen fördelades inom varje grupp (försöksgruppen och 

kontrollgruppen). 

 

Intervjuer 

Efter laborationerna och provet genomfördes också gruppintervjuer med de elever som hade 

deltagit i den ämnesintegrerade undervisningen. Varje grupp omfattade 4-5 elever. 

Intervjufrågorna behandlade elevernas intryck av undervisningen och deras förståelse av de 

begrepp som hade behandlats. Intervjuerna spelades in då det skulle ta för lång tid att hinna 

med att anteckna medan eleverna svarade på frågorna och diskuterade svaren. I intervjuerna 

fick eleverna svara på följande frågor; 

 

1) Vad tyckte ni allmänt om undervisningen med en blandning av två ämnen? 

2) Var det lättare att förstå begreppen med verklighetsanknutna exempel?  

3) Får ni mera kunskap om man vid undervisningen blandar två ämnen? 

4) Skulle ni vilja arbeta mer på det här sättet i skolan? 

5) Har ni blivit undervisade med en blandning av två ämnen tidigare? 

 

6.3 Etiska frågor 

 

Det finns ett antal grundläggande etiska krav som skall följas vid en vetenskaplig 

undersökning (Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2011). Dessa är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Alla dessa krav bedöms ha varit 

uppfyllda i föreliggande undersökning. Innan undersökningen genomfördes kontaktade jag 

både föräldrar och elever och beskrev syftet med min undersökning, samt gav dem tid att 
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fundera på om de ville medverka i undersökningen. De informerades också om att det var 

frivilligt att delta. Eftersom de deltagande eleverna var yngre än 15 år krävdes också 

föräldrarnas samtycke. Samtliga föräldrar och elever lämnade ett positivt medgivande att 

medverka i undersökningen. Provet besvarades anonymt av eleverna och den information som 

samlades in vid både prov och intervjuer har enbart använts till föreliggande examensarbete.  

 

6.4 Reliabilitet och validitet 

 

För att en undersökning skall ha ett vetenskapligt värde krävs, dels att de metoder som 

används för att ta fram resultaten är användbara och tillförlitliga (reliabla), och dels 

metoderna mäter det man vill veta (validitet) (Ejvegård, 1996; Bryman, 2011).   

 

Reliabiliteten betyder noggrannhet eller pålitlighet och beskriver mätmetodernas stabilitet och 

likvärdighet (Stensmo, 2002). Validitet betyder giltighet eller överensstämmelse och utgör ett 

mått på om de observationer som görs är giltiga för den verklighet man avser att belysa 

(Stensmo, 2002; Bryman, 2011).  Förenklat kan man säga att reliabiliteten beskriver risken för 

slumpmässiga fel medan validiteten beskriver risken för systematiska fel. En hög reliabilitet 

innebär låg risk för slumpmässiga fel och en hög validitet innebär en låg risk för systematiska 

fel.  

 

Då det oannonserade provet var utformat på samma sätt som andra ämnesprov inom skolan 

bedöms det ha en hög reliabilitet för att mäta kunskapsinhämtningen inom det aktuella 

ämnesområdet. När det gäller intervjuerna är det dock tveksamt om reliabilitet var tillräckligt 

hög. Genom att eleverna fick svara på frågorna i grupp påverkades tyvärr svarsviljan negativt 

av såväl grupptryck som blyghet inför lärare och kamrater.  För provresultatet bedöms 

validiteten vara hög trots att provet bara omfattade fem frågor. För intervjuundersökningen är 

dock validiteten relativt låg eftersom grupptryck och blyghet kan ha förhindrat eleverna att ge 

ärliga och personliga svar.  

 

7. Resultat och analys – undersökande del 

7.1 Kunskapsprov 

 

Det oförberedda kunskapsprovet gav följande resultat. Försöksgruppen som hade fått 

ämnesintegrerad undervisning fick i medeltal 2,1 poäng (Tabell 1).  För kontroll-gruppen var 

medelvärdet 1,8 poäng.  Den genomsnittliga skillnaden (0,3 poäng) mellan de två grupperna 

var således mycket liten. Vid en jämförelse av medianvärdena för de båda grupperna var 

skillnaden något större (0,5 poäng), men ändå relativt liten. En statistisk analys med en icke 

parametrisk test (Mann-Whitney U-test) visade också att det inte förelåg någon signifikant 

skillnad (p = 0,05) mellan försöksgruppen och kontrollgruppen.  

 

 

 

 

 

 



18 

 

Tabell 1. Resultat vid oförberett prov i fysik (rörelselära) vid ämnesintegrerad undervisning 

(försöksgrupp) och ämnesvis undervisning (kontrollgrupp). 

Grupp Antal elever Medelpoäng +-SD Medianpoäng

Försöksgrupp 22 2,1 1,32 2,0

Kontrollgrupp 22 1,8 1,15 1,5

Totalt 44 2,0 1,24 2,0  
 

Vid en jämförelse av poängfördelningen i de båda grupperna kunde heller ingen större 

skillnad upptäckas (Figur 2 och 3). Huvuddelen av eleverna i båda grupperna svarade rätt på 

endast 1-2 frågor. I försöksgruppen hade 36 % bara ett rätt och 23 % två rätt. Motsvarande 

värden för kontrollgruppen var 41 % och 23 %.  De få rätta svaren och de låga poängtalen 

indikerar tyvärr en relativt låg kunskapsinhämtning i båda grupperna, men det var väntat då 

kunskapsprovet var ett oförberett prov.   

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5

Poäng

A
n

ta
l 
e
le

v
e
r

Försöksgrupp Kontrollgrupp

 
Figur 2. Fördelning av poängen vid oförberett prov i fysik (rörelselära) efter ämnes-

integrerad undervisning (försöksgrupp) och ämnesvis undervisning (kontrollgrupp) inom 

samma ämnesområde. Maximal poäng på provet var 5 poäng. 
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Figur 3. Procentuell fördelning av poäng i a) försöksgruppen och b) kontrollgruppen vid 

oförberett kunskapsprov efter ämnesintegrerad undervisning (försöksgrupp) och ämnesvis 

undervisning (kontrollgrupp) i fysikens rörelselära.  
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De erhållna resultaten med endast en marginell skillnad i kunskapsinhämtning mellan de två 

undervisningsformerna visar dock en överensstämmelse med de resultat som har redovisats 

tidigare av andra författare.  Andersson (1994) redovisar exempelvis resultat som indikerar att 

kunskapsinhämtningen är densamma för de båda undervisnings-formerna om elevunderlaget 

är likvärdigt och rätt läromedel används. Andersson (1994) jämförde undervisning med och 

utan blockbetyg vid undervisning i NO-ämnen i årskurs 9. Analysen utgick från fråge-

formuläret i den nationella utvärdering i NO som gjordes år 1992. NO-provet omfattade tre 

deltester med 10 uppgifter i fysik, 14 uppgifter i kemi och 17 uppgifter i biologi. Enligt 

Anderssons analys fick eleverna med ämnesbetyg signifikant högre poäng på proven i fysik 

och kemi än eleverna med blockbetyg i NO-ämnena. Blockbetygsgruppen omfattade dock 

både klasser med ämnesböcker och klasser med integrerade läromedel. Vid en separat analys 

omfattande enbart eleverna som fick blockbetyg hade dock eleverna med ämnesintegrerade 

läromedel en signifikant högre poäng i kemi och biologi än eleverna som hade ämnesböcker i 

enskilda ämnen. Andersson (1994) jämförde också standardprovsresultaten i matematik och 

textförståelse och kunde där inte påvisa några signifikanta skillnader mellan elever med 

ämnesbetyg och elever med blockbetyg. Resultaten uppvisade dock samma mönster som för 

NO-ämnena, d v s att elever med blockbetyg i klasser med ämnesböcker hade en lägre 

medelpoäng på proven.  Slutsatsen som Andersson kom fram till var att klasserna med 

kombinationen blockbetyg och ämnesböcker drog ned poängen för hela gruppen med 

blockbetyg främst beroende på att dessa klasser hade elever med sämre prestationsförmåga. 

Då skillnaderna mellan de olika grupperna var relativt små, trots en del signifikanta resultat, 

drog Anderson den övergripande slutsatsen att en undervisning med blockbetyg och 

integrerade läromedel inte leder till en sämre kunskapsinhämtning jämfört med en ämnesvis 

undervisning.       

 

Även Åström & Karlsson (2007) har jämfört den vetenskapliga förståelsen vid ämnes-

integrerad undervisning, respektive ämnesvis undervisning i NO-ämnen i årskurs 9. De 

genomförde analysen med hjälp av 2003 års OECD:s PISA-resultat för svenska skolor och 

fann ingen signifikant skillnad mellan de två undervisningsformerna. PISA är en förkortning 

av ”Program for International Student Assessment”. 

 

7.2 Intervjuer  

 

Gruppintervjuerna av de elever som hade deltagit i den ämnesintegrerade undervisningen gav 

tyvärr inte den information som det var tänkt. Man kunde märka att flera av eleverna var 

blyga på grund av gruppen och respekt för läraren och kände sig inte sig bekväma i 

situationen. Det var därför svårt få en bra dialog med de som jag intervjuade.  

 

De åsikter som fördes fram var i stort sett bara att undervisningen hade varit rolig och att de 

tyckte att det var lättare att förstå de begrepp som behandlades när de fick konkreta exempel. 

De hade ingen uppfattning om de skulle lära sig mera med ämnesintegrerad undervisning, 

men ville gärna pröva på fler lektioner/laborationer med ämnesintegrerad undervisning.  På 

grund av elevernas bristande svarsvilja vid intervjuerna är det dock svårt att bedöma hur 

ärliga och personliga svaren var angående inställning till den ämnesintegrerade 

undervisningen.  
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8. Övergripande diskussion och slutsatser 

 

Syftet med detta examensarbete har varit både att öka kunskapen om ämnesintegrerad 

undervisning och att undersöka om ämnesintegrerad undervisning kan fungera när det gäller 

integration av ämnena fysik och idrott. Av intresse har också varit att undersöka om den 

ämnesintegrerade undervisningen ger en bättre kunskapsinhämtning än om undervisningen 

enbart sker ämnesvis.  

Av litteraturgenomgången framgår det att ämnesintegration är ett mångtydigt begrepp och att 

det finns många olika typer av ämnesintegrerad undervisning, från integration av enstaka 

kursmoment i två ämnen till en ämnesintegration som omfattar hela skolan.  Den stora 

variationen i undervisningsformer beror främst på att det inte har fastställts någon entydig 

definition av begreppet ämnesintegration och att man därför har tolkat begreppet och 

undervisningen på olika sätt. Dessutom används det i läroplanerna för grundskolan (Lpo94 

och Lgr 11) flera närliggande begrepp för att beskriva en ämnesintegrerad undervisning.  

De viktigaste motiven för en ämnesintegrerad undervisning är, förutom att vissa ämnes-

grupper (t ex NO-ämnen och SO-ämnen) utgör en helhet innehålls- och begreppsmässigt 

(Sjöberg, 2005), att det finns flera pedagogiska fördelar med en integrerad undervisning 

(Lundgren, 1979; Svingby, 1986; Österlind, 2006; Persson, 2011). Viktiga pedagogiska motiv 

är att ämnesintegrerad undervisning ger en bättre helhetssyn och förståelse av sammanhang, 

en bättre motivation till förståelse, samt en bättre verklighetsförankring och tydliggörande av 

samhällsnyttan än en ämnesvis undervisning.  Vid den ämnesintegrerade undervisningen 

används ofta också ett aktivt och undersökande arbetssätt i mindre grupper där individen själv 

skapar kunskap och sociala kontakter. Andra motiv för en ämnesintegrerad undervisning är att 

den ger variation och omväxling, samt att undervisningen blir roligare för både elever och 

lärare (Persson 2011). Resultaten i Österlinds (2006) avhandling visar att elevens eget 

skapande av sammanhang är en central del av elevernas begreppsbildning. 

Trots att den ämnesintegrerade undervisningen har flera pedagogiska fördelar och dessutom 

förordas i läroplanen för grundskolan är dock inte denna typ av undervisning så vanlig i 

svenska skolor som man skulle förvänta. Enligt en intervjuundersökning av mellanstadielärare 

år 1982 använde då bara ca 40 % av lärarna någon form av ämnesintegrerad undervisning 

(Åström, 2008).  Trots att nya läroplaner har tagits fram sedan dess redovisar Åström & 

Karlsson (2007) ett liknande resultat för år 2003 efter analys av den PISA-undersökning som 

genomfördes i svenska högstadieskolor 2003. Undersökningen visade att 20 % av skolorna 

hade en ämnesintegrerad NO-undervisning och att 20 % av skolorna arbetade både 

ämnesintegrerat och ämnesspecifikt. Det betyder att någon form av ämnesintegrerad 

undervisning förekom på 40 % av skolorna i studien (Åström & Karlsson, 2007).  Observera 

att ovanstående siffror omfattar alla typer av ämnesöverskridande undervisning. Det har inte 

gjorts någon närmare analys av hur vanliga de olika kategorierna av ämnesintegrerad 

undervisning är i den svenska skolan. 

 

De viktigaste orsakerna till att ämnesintegrerad undervisning inte sker mera frekvent i 

svenska skolor är framförallt ett svagt stöd från skolledning och kollegor, samt bristande 

kunskap och kompetens (Arfwedson m.fl., 1989; Sandström, 2005; Persson m.fl., 2009; 

Persson, 2011).  Beträffande kunskap och kompetens behövs det en bättre kunskap både på 

djupet inom det aktuella ämnesområdet och på bredden mellan olika ämnen (Persson, 2011). 
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Det senare gäller särskilt vid en skolövergripande ämnesintegrering. Tidsbrist anges också av 

många lärare som ett viktigt hinder för en ämnesintegrerad undervisning (Steen, 2010; 

Jacobsson, 2013). Ämnessamverkan kräver både erfarenheter och tid. Dessutom utgör 

ämnesvis schemaläggning och ämnesvisa betyg också ett hinder för ämnesintegration och 

samverkan mellan lärare (Steen, 2010; Persson, 2011). Situationen underlättas inte heller av 

att den nya läroplanen (Lgr 11, Skolverket 2011) har en större betoning på enskilda ämnen än 

den föregående läroplanen (Lpo 94, Skolverket 2006) även om det allmänt förordas att 

eleverna skall få möjlighet att arbeta ämnesintegrerat.  

 

Enligt flera enkätundersökningar bland lärare och elever i examensarbeten och avhandlingar 

är dock både lärare och elever överlag positiva till en ökad andel ämnesintegrerad 

undervisning (Arfwedson m.fl., 1989; Furvall & Wedholm-Asplund 2003; Steen, 2010; 

Persson m.fl., 2009; Persson, 2011; Jacobsson, 2013). Enligt Arfwedson m.fl. (1989) var 

eleverna överlag positiva till ämnesintegrerad undervisning och framhöll att integrerat arbete 

gav möjlighet till en bättre helhetssyn och förståelse av sambanden mellan ämnen och att det 

skapade en bättre överblick av en komplex verklighet än en ämnesvis undervisning. Liknande 

erfarenheter redovisar Furvall & Wedholm-Asplund (2003) i sitt examensarbete. De kom 

fram till att eleverna ser fördelar med en ämnesintegrerad undervisning när det gäller både 

kunskapsinlärning och helhetssyn. Enligt eleverna förbättrades inlärningen genom att en viss 

kunskapsmängd redovisades flera gånger på olika sätt. Eleverna framhöll också att det var 

viktigt för helhetssynen att få en bred kunskap.  

Trots flera pedagogiska fördelar och de positiva erfarenheterna som både lärare och elever 

redovisar är det dock inte självklart att en ämnesintegrerad undervisning ger en bättre 

kunskapsinhämtning. De erhållna resultaten vid den egna fallstudien och även flera andra 

undersökningar visar inte på någon bättre kunskapsinhämtning vid ämnesintegrerad 

undervisning än vid en ämnesspecifik undervisning.  Slutsatsen av detta är att det krävs bättre 

organisatoriska förutsättningar för en integrerad undervisning och en ökad kompetens hos 

både rektor och lärare i skolorna för att den ämnesintegrerade undervisningen skall kunna ge 

en bättre kunskapsinhämtning än den traditionella ämnesvisa undervisningen. När det gäller 

de organisatoriska förutsättningarna så krävs exempelvis en anpassad schemaläggning och en 

förbättrad tillgång till integrerade läromedel för att den ämnesintegrerade undervisningen 

skall ge ett bättre resultat. En bra ämnessamverkan kräver både erfarenhet och tid. 

En ämnesintegrerad undervisning kräver en förändring i den traditionella rollen som lärare. 

Undervisningen blir mera interaktiv och nyanserad. Den kräver också att läraren delar 

beslutsfattandet med eleverna. Även om en ämnesintegrerad undervisning i form av 

projektarbeten ger en större frihet för både lärare och elever, så ställs det också höga krav på 

tydliga mål för arbetet, en tydlig information om vilka områden och begrepp som arbetet 

omfattar, samt en noggrann kunskapskontroll vid redovisningen av arbetet. Om denna 

information inte ges är risken stor att elevernas kunskapsinhämtning blir sämre. Även om 

undervisningen genomförs som projektarbeten är det viktigt att följa de grundläggande 

didaktiska momenten, d v s att bygga på iakttagelser och att undervisa steg för steg. För att 

underlätta begreppsbildningen och förståelsen av sammanhangen är det viktigt att arbetet 

följer ett perspektiv från elevens vardag till omvärlden i stort (Dahlstrand, 1985). Det gäller 

skapande av sammanhang både mellan olika nivåer inom en begreppsstruktur och mellan 

olika begreppstrukturer (Österlind, 2006).  Vid en ämnesintegrerad undervisning är det enligt 

Persson (2011) viktigare att ge helhetssyn än att koppla undervisningen till elevernas vardag.  

För eleverna skall förstå nyttan av kunskaperna behöver dock undervisningen, oavsett 
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undervisningsform, vara vardagsnära och användbar (Persson, 2011). Undervisningen skall 

också använda alla naturliga kopplingar som finns mellan de olika ämnena och det är viktigt 

att se varje ämne som värdefullt för inlärningen. 

Den ämnesintegration mellan fysik och idrott som har genomförts i detta examensarbete är ett 

sätt att göra undervisningen i fysik mera intressant och vardagsnära.  Det står i kursplanen för 

fysik att eleverna skall ges förutsättningar att använda fysikens begrepp, modeller och teorier 

för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. Då idrotten utgör 

en viktig del av dagens samhälle utgör integreringen av fysik och idrott ett sätt att ge fysiken 

en bättre verklighetsanknytning. I kursplanen för idrott och hälsa anges det också att eleverna 

skall få kunskaper om begrepp som beskriver olika fysiska aktiviteter. Det gäller såväl 

idrottsliga begrepp som fysikaliska begrepp. De genomförda laborationerna med en 

integration av fysik och idrott visar att en ämnesintegrerad undervisning av fysik och idrott 

fungerar bra, i varje fall inom vissa lämpliga ämnesområden, och att eleverna är positivt 

inställda till denna typ av ämnesintegration. Enligt en undersökning bland fysik- och 

idrottslärare på högstadiet i Luleå kommun är även många lärare positiva till tanken på en 

samverkan mellan fysik och idrott (Fischer, 2003). Även om en integration av fysik och idrott 

är relativt ovanlig uppgav en tredjedel av de intervjuade lärarna att de hade gjort det någon 

enstaka gång.  Det var dock bara ett fåtal lärare som hade gjort det flera gånger. I de flesta fall 

angavs tidsbrist som huvudskäl till att en ämnessamverkan inte hade genomförts mera 

frekvent. Flera lärare ansåg också att fysiken skulle vinna mera på ett samarbete än vad 

idrotten gör eftersom idrotten främst användes för att ge fysikämnet en bättre 

verklighetsanknytning. I idrottssammanhang förknippas fysik ofta bara med fysisk aktivitet, 

men Grimvall (1987) ger flera exempel på att fysiken är avgörande för vad som är möjligt och 

omöjligt att göra inom idrotten. 

 
Studien bör göras om med ett större elevunderlag innehållande olika demografiska grupper (flera 

klasser och fler skolor). Med en gemensam planering av den ämnesintegrerade undervisningen och ett 

anpassat integrerat undervisningsmaterial för laborationerna hade det varit intressant att göra studien 

med ett bredare elevunderlag för att se om ämnesintegrerad undervisning kan vara både rolig för 

eleverna och ge en ökad kunskapsinhämtning. Utvärderingen av elevernas kunskapsinhämtning bör i 

ett sådant fall också omfatta en ämnesintegrering mellan andra ämnen, t ex fysik och biologi eller fysik 

och kemi. Dessutom hade det varit intressant att utvärdera betydelsen av elevernas vana vid ett 

ämnesintegrerat arbetssätt. 
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Bilaga 1. Oannonserat kunskapsprov i rörelselära årskurs 7. 
 

 

1. Vad menas med tyngd punkt? 
 

 
 
 
 
 

2.  Figurerna nedan har klippts ut ur en pappskiva. Markera tyngdpunkten med 
ett kryss. 

 
 
 
 
                                                      

 
 
 
     

 

 

 

 

3.  Rita skuggade ytor som visar vad som är stödyta i figurerna. 

 

 

                                          
 

 

 

4.  Vad är friktion? 
 

 
 
 
 
 

5· Ge exempel på när friktion behövs? 
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