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Sammanfattning 
 
Enligt Skolverket (2003) så har yrkeselever låg motivation och dålig förståelse för 
matematikstudier. Jag vill med detta arbete undersöka hur ett ämnesintegrerat arbete kan 
påverka denna låga motivation och den dåliga förståelsen som finns för ämnet. I flertalet 
styrdokument så påpekas vikten av samverkan på skolorna för att uppnå alla mål. Trots detta 
så förekommer det sällan någon samverkan och jag vill därför se närmare på orsaker till detta. 
Syftet med arbetet är att undersöka några lärares syn på ämnesintegrering gällande matematik 
och yrkesförberedande linjer. Jag vill se om lärarnas uppfattningar skiljer sig åt. Studien 
syftar också till att se hur de lärare som ämnesintegrerar arbetar. Den metod som har använts i 
undersökningen är kvalitativa intervjuer. Urvalet består av åtta lärare på en medelstor 
norrländsk gymnasieskola. Resultatet visar på att inställningen till ett ämnesintegrerande 
arbete är positivt men att det går tungt att införa arbetssättet. Lärarna säger att arbetet 
försvåras på grund av organisatoriska och ekonomiska skäl. Det behövs mer tid för att kunna 
samverka. Det ämnesintegrerande arbete som förekommer handlar mest om ett utbyte av 
räkneuppgifter, att samtala med eleverna om vikten av matematik samt att hämta in fysiska 
föremål till matematiksalen. Resultatet tyder på att de olika lärarkategorierna har olika 
definitioner av ordet ämnesintegrering och detta kan påverka arbetet med integrering. 
Dessutom finns tendenser till att yrkeslärarna vill påverka matematikundervisningens innehåll 
utan att vara insatt i matematikämnets styrdokument och matematiklärarens arbete. 
Matematiklärarna anser att yrkeslärarna måste legitimera matematikämnet inför eleverna men 
förståelsen för detta är sämre hos yrkeslärarna. Yrkeselever har enligt lärarna en nyttoinriktad 
kunskapssyn där de vill se den praktiska användningen av den matematik de läser. Ett 
problem här är den akademiska tradition som matematiklärare oftast har och som kan 
missgynna elevernas inlärning. Matematiklärarna menade att eleverna blir mer motiverade av 
ett ämnesintegrerat arbetssätt. Yrkeslärarna har däremot svårare att se om det har någon 
effekt. De flesta lärare ser ingen fysisk separation mellan matematikundervisningen och 
karaktärsämnesundervisningen, dvs. undervisningen sker i samma lokaler. Däremot finns en 
större separation vad gällande arbetsrum. 
 
 
Nyckelord: helhet, matematikdidaktik, motivation, samverkan. 
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Inledning 
 
Utifrån vad jag har hört från yrkesverksamma gymnasie- och universitetslärare samt vad jag 
bl.a. har läst i Skolverket (2003) så upplevs elever på program med yrkesämnen ha låg 
motivation och förståelse för matematikstudier. Dessa elever har som regel en negativ attityd 
mot de teoretiska kärnämnena, däribland matematik. I samma rapport står det också om 
elevernas åsikter om att kärnämnena borde vara mer inriktade mot karaktärsämnena.   
 
Rudhe (1996) berättar i sin bok gällande samverkan mellan kärnämneslärare och 
karaktärsämneslärare om hur elever på program med yrkesämnen har en nyttoinriktad 
kunskapssyn. Hon skriver att innehållet handlar om att skapa helhet och mening för eleverna. 
Med utgångspunkt i det ovan nämnda så har jag intresserat mig för att undersöka 
gymnasielärares syn på ämnesintegrering vad gällande matematik och yrkesprogram.  
 
Som blivande matematiklärare på gymnasiet blir jag nyfiken på möjligheterna att erbjuda en 
meningsfull och intressant matematikundervisning. Jag vill att eleverna ska känna att de har 
nytta av sina matematikkunskaper. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), 
(Skolverket, 2006) har skolan som uppnåendemål att varje elev som har slutfört en 
yrkesutbildning kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
yrkeslivet. Löwing och Kilborn (2002) talar i sin bok om baskunskaper i matematik om hur 
lärare idag måste samarbeta med andra lärare för att intentionerna och målen i läroplaner och 
kursplaner ska uppnås.  
 
Lpf 94, (Skolverket, 2006) påpekar vikten av ämnesintegrering. I programmålen för 
yrkesprogrammen, (Skolverket, 2000c) står om vikten av samverkan mellan kärnämnen och 
karaktärsämnen. Och i kursplanen för matematikämnet, (Skolverket, 2000b) står att skolan 
ska sträva mot att med hjälp av matematik lösa problem av betydelse för vald 
studieinriktning. Trots detta så framhäver Skolverket (2003) i sin granskning gällande lusten 
att lära matematik att samverkan inte förekommer i någon större utsträckning ute i skolorna.  
 
Skolverket (2000) skriver i sin utvärdering av fem gymnasieprogram 1999 att de flesta 
eleverna vid flera av yrkesprogrammen anser att matematiken är ett viktigt ämne. Jag anser 
det vara viktigt att bygga vidare på dessa positiva tankar och se om ett ämnesintegrerat arbete 
kan utveckla dem. Detta gör det extra intressant att titta på hur lärare arbetar ämnesintegrerat. 
Med detta som underlag känner jag mig ytterligare motiverad att ta reda på lärares 
funderingar runt ett ämnesintegrerat arbete. 
 
Som blivande matematiklärare vill jag öka elevernas intresse för ämnet genom att göra dem 
nyfiken på matematik. Genom att jag tar del av yrkeserfarna lärares tankar om 
ämnesintegrering vill jag också undersöka hur ett sådant arbete kan se ut och därigenom knyta 
an matematiken till karaktärsämnena. Enligt Skolverket (2003) så uppskattar eleverna de 
försök som görs för att anknyta matematiken till yrkesområdet, men eleverna tycker ibland att 
lärarna visar brist på fantasi. Genom att föra samman flera lärares tankar och idéer om hur 
man kan arbeta ämnesintegrerat så hoppas jag kunna utveckla en bättre och fantasifullare 
helhetsbild över hur ett sådant arbete kan se ut vad gällande matematik och de 
yrkesförberedande programmen. Genom att införa ett kreativt tänkande runt 
matematikundervisningens genomförande tror jag att elevernas nyfikenhet på ämnet kan 
väckas vilket kan öka deras motivation och skapa en meningsfull upplevelse av ämnet.  
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Jag tror inte att ett ämnesintegrerat arbete är så lätt att genomföra som man kan tro om man 
läser de läroplaner och kursplaner som finns. Enligt Löwing och Kilborn (2002) så saknas det 
tradition inom matematiklärarkåren att genomföra den här typen av arbete. Jag vill genom att 
skriva detta examensarbete hjälpa till att vända denna trend och därigenom göra 
matematikämnet mer spännande. Jag vill dessutom utveckla debatten kring ett 
ämnesintegrerat arbete i skolan och att omvärlden därigenom ska tycka att arbetet är 
intresseväckande. 
 
 

Bakgrund 
 
Definition av ordet ämnesintegrering 
 
Enligt Nationalencyklopedin (2007) så definieras ordet ämnesintegration som att: ”[…] 
undervisning i besläktade ämnen samordnas för att ge ökade insikter […]”  
 
Rudhes (1996) definition lyder enligt följande: ”Modeller för samverkan mellan kärnämnen 
och karaktärsämnen, mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare […] ” (s.5) 
Författaren beskriver också ordet som att: ”[…] kärnämnet används som redskap i 
karaktärsämnet eller att karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet.” (s.29) 
 
Lundgrens och Thunborgs (2005) förklaring på ordet lyder: ”Vad ordet ämnesintegration 
betyder kan enkelt förklaras med att kärnämnen samspelar med karaktärsämnena och tvärt 
om. Man gör om teori och praktik till något verkligt inte bara något som finns i böckerna” 
(s.18)  
 
Som synes kan ordet ämnesintegrering tolkas och definieras på olika sätt. För att skapa en 
gemensam syn på ordet har jag inför intervjuerna tagit fram en egen definition. Denna 
definition lyder enligt följande: 
 
”Undervisningsform där en eller flera lärare samverkar med två eller fler ämnen, där 
samarbetet skall utgöra en ansenlig del av undervisningen. Lärare ska nyttja varandras 
kunskaper och ämnen för att skapa en helhetssyn hos eleven.” 
 
 
Didaktiska idéer kopplade till ämnesintegrering 
 
Dysthe (2003) skriver i sin bok angående lärande i sampel med andra om hur viljan att lära är 
beroende på den meningsfullhet som erbjuds. Dysthe visar på några centrala aspekter inom 
sociokulturell teori där det bl.a. lyfts fram att lärande är situerat. Detta innebär att lärandet kan 
vara olika beroende på i vilket sammanhang och i vilken miljö det sker. Enligt Dysthe menar 
Vygotskij att det ska finnas ett meningsskapande i centrum av skolundervisningen och att det 
ska finnas ett samband mellan skolan och det verkliga livet. Den sistnämnda uppfattningen 
delas även av Dewey som tycker att skolan ska uppfattas som en minivärld som speglar 
samhället, berättar Dysthe.  
 
I sin bok om didaktikens betydelse för lärarens arbete berättar Uljens (1997) att lärarens 
professionella objekt är att skapa miljöer/situationer där elever lär. Uljens skildrar Martons 
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tankar om hur lärare som grupp måste arrangera lärandesituationer genom att uppmärksamma 
hur elever lär. Marton menar att när lärare lagt märke till hur elever inhämtar kunskap så 
måste de låta detta påverka valet av metod. Uljens berättar också om hur Marton anser att 
traditionell undervisning, t.ex. katederundervisning, har begränsad effekt. 
 
I sin bok presenterar Uljens Englunds utbildningsfilosofiska ”karta”. Denna modell utgörs av 
fyra ytterligheter: Essentialism, Progressivism, Perennialism och Rekonstruktivism. 
Koordinatsystemet syftar till att lärare ska kunna analysera sin undervisning för att kunna 
förstå meningen som erbjuds eleverna. Vad gällande Englunds ”karta” så faller 
ämnesintegreringen in under progressivismen där eleven står i centrum som kunskapare. 
Progressivismen inriktar sig mot att innehållet inte nödvändigtvis struktureras i skolämnen 
utan efter problem och i ”helheter”.  
 
 
Vad kursplaner och läroplaner säger om ämnesintegrering 
 
I strävansmålen i gymnasieskolans kursplan för ämnet matematik (Skolverket, 2000b) står det 
att skolan ska i sin undervisning sträva efter att eleverna ska använda matematik i olika 
situationer. Där står också att eleverna ska sträva mot att utveckla sin förmåga att med hjälp 
av matematik lösa problem på egen hand och i grupp av betydelse för vald studieinriktning.  
 
I kursplanen för A - kursen i matematik (Skolverket, 2000a) står det skrivet att eleverna ska 
ha kunskaper om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i studieinriktningens övriga 
ämnen. Där uttrycks också vikten av att kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler 
och funktioner som krävs för problemlösning i studieinriktningens övriga ämnen.  
 
Om man läser i programmålen för gymnasieskolans yrkesprogram (Skolverket, 2000c) så står 
följande skrivet: ”Genom samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen samt genom att 
praktiska och teoretiska inslag förs samman och integreras i olika ämnen och kurser bildas en 
helhet i utbildningen och utvecklas den kompetens som krävs i arbetslivet.” 
 
Lpf 94 (Skolverket, 2006) påpekar betydelsen av ämnesintegrering. Där står exempelvis att 
det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program kan formulera, 
analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkeslivet. Vidare står det att arbetet 
som eleven deltar i och den tillvaro som eleven möter i skolan ska förbereda för livet efter 
skolan. Läroplanen säger att elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får 
möjlighet att se samband.  
 
I Lpf 94 står det att skolan ska sträva mot att varje elev ska utveckla kunskaper för ett 
föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetslivet. Eleverna ska ges möjligheten att få 
en helhetssyn över sin utbildning trots att skolan är kursutformad.  
 
Enligt läroplanen så krävs det att läraren samverkar med andra lärare för att det 
ämnesintegrerade arbetet ska fungera. Men samtidigt påpekas det i Lpf 94 att det är rektorns 
ansvar att denna samverkan mellan lärare i olika kurser inträffar. 
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Några forskares syn på ämnesintegrering          
 
I en rapport av Skolverket (2003) om lusten att lära matematik visar resultatet att 
ämnesövergripande arbete förhållandevis ofta förekommer i olika ämneskonstellationer i ett 
försök att öka elevernas lust att lära. Matematikämnet ingick dock sällan i en sådan 
samverkan. Rapporten pekar på hur elever med erfarenhet av projekt där matematik har ingått 
säger sig ha ökad förståelse för matematikens användning. Den säger också att lärare som 
anknyter matematiken till verkligheten bättre förmedlar en lust att lära till eleverna.  
 
I en utvärderande rapport av fem yrkesprogram på gymnasiet 1999 gjort av Skolverket (2000) 
så framgår det att försök till ämnesintegrering görs. Men samtidigt visar den att samarbetet 
mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärarna är av mycket liten omfattning. Rapporten 
uppvisar också att eleverna tycker att kärnämnena borde inriktas mer mot karaktärsämnena, 
till skillnad mot idag då detta endast görs i undantagsfall. Eleverna anser att matematiken är 
både viktig och nyttig och ser ämnet som nödvändigt för att klara av sitt framtida yrke. 
Utvärderingen påpekar hur eleverna anser att man i karaktärsämnena kan se nyttan av 
studierna medan man inte gör det i kärnämnena. Enligt Skolverket kan således yrkeselevernas 
attityd mot kärnämnena beskrivas som nyttoinriktad. Även om lärarnas försök att 
ämnesintegrera är få till antalet så uppskattar eleverna dessa. 
 
Enligt rapporten så beror det inte på lärarnas inställning att samverkan inte sker. Anledningen 
till bristande ämnesintegrering beror istället bl.a. på organisatoriska svårigheter. T.ex. så 
inverkar skolans schemaläggning och organisationen av undervisningsgrupperna negativt på 
en samverkan. Ytterligare en orsak till otillräcklig integrering är skillnader mellan 
lärargrupperna. Många lärare talat enligt Skolverket om kulturmöten som uttrycker sig på 
olika sätt. T.ex. känner många kärnämneslärare att det är de som måste ta initiativet till 
ämnesintegrering men att det sedan ska ske på karaktärsämneslärarnas villkor, att kärnämnena 
blir serviceämnen åt karaktärsämnena. Rapporten visar också på att kärnämneslärarna ofta är 
dåligt insatta i yrkesprogrammens inriktningar.  
 
Löwing och Kilborn (2002) skriver i sin bok om matematikens baskunskaper att det är 
yrkesmatematiken som eleverna egentligen är betjänta av. De menar att matematiken idag är 
ett viktigt kommunikationsämne och att man som lärare bör utnyttja behovet av 
matematikkunskaper i andra skolämnen för att motivera eleverna att lära sig mer matematik. 
 
Författarna talar om hur lärare idag måste samarbeta med andra lärare för att intensionerna 
och målen i läroplaner och kursplaner ska uppnås. Men de påpekar samtidigt att dagens lärare 
saknar erfarenhet av denna sorts samverkan. De anger att orsak till detta bl.a. är det faktum att 
matematiklärare och karaktärsämneslärare inte talar samma språk och därför har svårt att 
arbeta mot samma mål. En annan orsak är att matematiklärarna saknar tradition att utföra den 
här sortens arbete.  
 
Berglund (1997) skriver om matematik och byggprogrammet i sin skrift. Där står:  
 

Ett viktigt `verktyg` för dig, utöver penslar, spacklar, roller etc. är matematik. Som målare behöver 
man matematik, när man bl.a. ska räkna ut ytor, löner, materialkostnader etc. Matematiken kan 
diskuteras utifrån väldigt många olika utgångspunkter. I samband med löner och materialkostnader 
etc. så handlar matematik om ekonomi. Men ekonomi är också att kunna planera sitt arbete rätt, 
t.ex. med hänsyn tilluppläggning, torktider, att material finns på plats och att inte slösa på material 
etc. (s.51)   
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I TEMA Nämnaren (2004) står det om hur kursen i matematik - A läses av elever med skilda 
studieinriktningar. Detta gör att kursens upplägg bör vara utformat utifrån dessa inriktningar, 
t.ex. vad gällande val av problem.  
 
Rudhe (1996) skriver i sin bok rörande samverkan mellan kärnämneslärare och 
karaktärsämneslärare om hur många skolor funnit att samarbete mellan dessa lärare gör 
eleverna mer motiverade och engagerade. Det handlar om att skapa en helhet och ge 
undervisningen en mening. Men hon påpekar samtidigt att det är upp till lärare att hittar bra 
samverkansformer för att detta ska fungera. Samverkan med arbetsplatsutbildningen påpekar 
Rudhe också som ett viktigt tema.  
 
Författaren berättar om hur elever på yrkesämnen har en nyttoinriktad kunskapssyn där nyttig 
kunskap är användbar kunskap. För eleverna på yrkesprogrammen är det känslan av det 
riktiga arbetslivet som hägrar och om undervisningen liknar arbetslivet så har den en positiv 
effekt på skoltrötta elever. Om man lyckas med integreringen så kan detta föra in ytterligare 
en meningsskapande dimension.  
 
Rudhe talar om hur bra kommunikation mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare är 
en förutsättning för att arbetet med matematiken ska fungera på yrkesprogrammen. Men 
samtidigt måste det finnas organisatoriska förutsättningar för detta samarbete. Hon säger att 
det idag är brist på gemensam planeringstid och gemensamma arbetsrum där idéer kan fångas 
upp och utvecklas. Författaren visar också på att det trots ämnesintegreringens goda effekter 
finns ett motstånd bland många lärare att samverka. Lärarna frågar sig om det är eleven eller 
ämnet som ska vara i centrum.  
 
Matematikämnet har enligt Rudhe problem med att komma in i tänkandet runt 
ämnesintegrering. Men samtidigt skulle integreringen kunna underlättas om 
karaktärsämneslärarna skulle legitimera matematiken inför yrkeseleverna. Rudhe skriver att 
matematiklärarna känner en trygghet av att veta att man har karaktärsämneslärarna bakom sig. 
Rudhe säger: ”Det handlar om samverkan mellan lärare här och nu och med sikte på 
framtiden.” (s.88) 
 
Gummesson, Flising, Qvarsell och Wener (1992) skriver i sin bok om samverkan för 
utveckling: ”Samverkan innebär att man verkar i samma riktning och med samma 
övergripande syfte.” (s.220) De skriver om hur samverkan växer fram ur vad som lokalt är 
önskvärt på skolan och utifrån vad som är möjligt att göra inom ramarna för tillgängliga 
resurser och andra förutsättningar. Ekonomi är en viktig faktor vad gällande integrering. 
Viktiga skäl till att man från centralt håll vill ämnesintegrera är att minska kostnader och 
effektivisera verksamheten.  
 
Författarna skriver att ett av det mest framträdande begrepp i samband med ämnesintegrering 
är ”helhet”. ”Helhetssynen på kunskap innebär en betoning på att `allt hänger ihop`, att man 
inte ska spalta upp verkligheten i allt för strikta kunskapsämnen, att man för att kunna förstå 
och använda kunskapen måste se till relationer och processer.” (s.223) De säger att detta 
synsätt är ett bra motiv till ett ämnesintegrerat arbetssätt. Dessutom syftar helhetssynen till att 
ge en kontinuitet i elevernas tillvaro.  
 
Gummesson et al. (1992) påpekar att det inte är självklart att samarbetet utvecklas på lika 
villkor överallt. De visar på att det kan finnas statusskillnader mellan olika verksamheter och 
att det på finns olika traditioner på olika skolor. Dessutom kan olika personer inom olika 
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verksamhetsområden lägga olika innebörder i de ord som sägs. Författarna skriver: 
”Sammantaget kan detta innebära att man inte `pratar samma språk`. Det som för den ena 
parten kan te sig så självklart att man inte ens behöver prata om det, kan för den andra parten 
te sig främmande och konstigt.” (s.228) 
 
Fördelarna med samverkan som författarna visar på är att olika roller inom verksamheten kan 
utvecklas när nära kontakter blir en naturlig del av vardagsarbetet. De säger att en integrerad 
verksamhet kan öppna nya möjligheter. Samverkan kan berika verksamheten med ny 
kompetens.  
 
Jag vill med detta arbete komplettera bilden av det ämnesintegrerande arbetet ute i skolorna. 
Arbetet kan jämföras med äldre undersökningar för att analysera bilden av integrering förr 
och nu. Det här arbetet kan ses som en mindre undersökning och kan således fungera som ett 
komplement till en större mer landsomfattande analys av ämnesintegrering. Dessutom vill jag 
med det här arbetet få en egen inblick i om ett ämnesintegrerat arbete genomföras samt hur 
det i så fall genomförs. 
 
 

Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka några lärares tankar om ämnesintegrerad undervisning 
gällande matematik och några av de yrkesförberedande linjerna. Jag vill se om det finns några 
tydliga skillnader mellan matematiklärarnas och yrkeslärarnas syn på ämnesintegrerad 
undervisning. Arbetet syftar även till att studera hur lärare arbetar ämnesintegrerat.  
 
 
Frågeställningar          
 

1. Vilken syn har lärarna på ämnesintegrerad undervisning?  
 

2. Hur anser lärarna som ämnesintegrerar att denna undervisning ser ut?  
 

3. Hur anser lärarna att elevernas inställning är gällande ämnesintegrerad undervisning?  
 

4. Vilken är lärarnas syn på organisationen gällande ämnesintegrering? 
 
 

Metod 
 
När man väljer metod till ett arbete är det viktigt att välja en metod som kan besvara de syften 
och de frågeställningar som finns. Trost (1997) skriver i sin bok om kvalitativa intervjuer att 
val av metod skall ske i samband med val av teoretiska perspektiv och frågeställningar. Mina 
syften och frågeställningar handlar om lärares syn på ämnesintegrering. Syftena och 
frågeställningarna är öppna i sin karaktär vilket gör att kvalitativa intervjuer är den metod som 
känns mest relevant för att besvara dessa. I kvalitativa intervjuer är frågorna av en mer öppen 
karaktär vilket ger den intervjuade möjligheten till uttömmande svar. Trost (1997) skriver: 
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Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa 
enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man efter det att alla 
intervjuer är utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och hårt arbete kan 
finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat. (s.7) 

 
Det blir den intervjuades svar som styr i vilken riktning intervjun leder. Widerberg (2002) 
skriver i sin bok om kvalitativ forskning i praktiken att det som utmärker en kvalitativ intervju 
är att man följer upp de delar av intervjupersonens beskrivning som kan förklara personens 
uppfattning av ämnet ifråga. 
 
 
Urval 
 
När man ska välja hur många intervjupersoner som ska delta i en undersökning bör man tänka 
på hur stort arbetet ska vara. Eftersom detta examensarbete ska skrivas på 10 veckor så gäller 
det att inte välja allt för många intervjupersoner, men för den delen inte heller allt för få. Trost 
(1997) skriver: ”Med många intervjuer blir materialet ohanterligt och kanske mäktar man inte 
att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer.” (s.110) 
Med utgångspunkt i det ovan nämnda så valde jag att utfråga åtta lärare som arbetade i samma 
klasser på yrkesprogrammen, varav fyra var yrkeslärare samt fyra var matematiklärare. 
Anledningen till detta var att kunna undersöka samverkan mellan lärare. Urvalet på åtta lärare 
motiveras av att detta arbete är begränsat av tidsåtgången vid analysen av intervjumaterialet. 
Som jag ser det så genomför jag hellre ett fåtal grundliga analyser och får på så sätt ett bra 
resultat istället för att analysera ett större material och därigenom mista kvalité.  
 
 
Kontakt          
 
Jag tog kontakt med intervjupersonerna genom att maila och ringa två rektorer vid en 
medelstor norrländsk gymnasieskola. När jag väl upprättat kontakt så guidade dessa rektorer 
mig vidare till lärare som jag skulle kunna kontakta med en förfrågan om de kunde tänka sig 
att delta som intervjupersoner i mitt examensarbete. Rektorerna skickade lärarnas mail-
adresser och telefonnummer till mig så att jag kunde kontakta dem. Jag mailade och ringde 
sedan lärarna för att kunna boka in träffar. Jag hade avsatt en vecka för dessa intervjuer. 
Under samtalen och mail - kontakten gav jag nödvändig information till lärarna så att de var 
insatta i vad som gällde. T.ex. så presenterade jag mig själv, vad mitt arbete handlade om 
samt hur lång tid jag beräknade att intervjun skulle ta.  
 
 
Intervjuguide 
 
Innan man åker ut och påbörjar intervjuer så kan det vara bra att konstruera en intervjuguide. 
Efter att ha satt mig in i den litteratur som jag hittade inom området ämnesintegrering samt 
efter att ha formulerat syften och frågeställningar så utformade jag utifrån dessa en 
intervjuguide. Trost (1997) skriver: ”Innan frågeguiden konstrueras är det mer eller mindre 
självklart att den som gör undersökningen skall vara väl inläst på ämnesområdet och skall ha 
formulerat ett klart och tydligt syfte.” (s.48) Intervjuguiden består av några huvudområden 
med ett antal frågor under varje område. Vilka av dessa frågor den intervjuade läraren får 
besvara beror på om denna arbetar ämnesintegrerat eller inte. När man konstruerar frågor 
inför en kvalitativ intervju så gäller det att ha så öppna frågeställningar som möjligt. Genom 
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att ha bearbetat frågorna flertalet gånger samt haft kontinuerlig kontakt med och fått feedback 
av min handledare vid universitetet så tycker jag att jag gjort mina frågeställningar öppna. 
T.ex. så har jag inte använt mig av frågeställningen ”Varför?” eftersom denna kan uppfattas 
som att man misstror den som svarar. Intervjuguiden finns att se i bilagan. 
 
 
Genomförande 
 
När man genomför en kvalitativ intervju gäller det att hålla sig till de ramar som finns för 
denna sorts intervjuer. Johansson och Svedner (2006) skriver i sin bok om examensarbetet i 
lärarutbildningen:  
 

Om man inte tänker sig för kan en kvalitativ intervju glida över i en strukturerad intervju eller  
t o m bli en muntlig genomförd enkät. Det kan inträffa om man inte lyssnar på och försöker förstå 
vad den intervjuade säger, utan är helt inställd på att i tur och ordning ställa de i förväg bestämda 
frågorna. (s.43)  

 
I intervjusituationen försökte jag tänka på att hela tiden lyssna aktivt och sätta mig in i den 
intervjuades situation för att bättre förstå vad personen menar. Jag tror att man som 
intervjuare måsta anpassa sig till den intervjuade på ett naturligt sätt utan för den delen ändra 
på sig själv. Exempel på anpassningar skulle kunna vara att man är tydlig och att man aldrig 
avbryter den intervjuade. Ett typiskt fall av att inte inordna sig som intervjuare är att man 
inverkar på den intervjuade med sina egna åsikter. Johansson och Svedner (2006) skriver om 
just detta och påpekar samtidigt att man genom en inverkan kan påverka den intervjuades 
svar.  
 
En metod som jag använde mig utav i intervjuerna är ”spegling”. Detta tror jag är en bra 
metod för att försöka undgå felaktiga resultat vid intervjuerna. Johansson och Svedner (2006) 
skriver: ”En fråga som uppmuntrar den intervjuade att stanna kvar vid ämnet är `speglingen`, 
som innebär att man som intervjuare svarar `Du menar alltså… `, följt av en sammanfattning 
av vad den intervjuade sagt.” (s.45) Den här metoden tror jag fungerar bra genom att den 
intervjuade i översikten får möjligheten att kommentera och korrigera eventuella missförstånd 
hos intervjuaren. Intervjuaren får samtidigt chansen att ta ut det viktigaste i intervjun vilket 
kan underlätta den kommande analysen.  
 
Dessa intervjuer var planerade att pågå i ungefär en timme. De verkliga intervjuerna varade 
mellan 30 - 70 minuter, vilket var ungefär vad som var planerat. Intervjuerna spelades in på 
band parallellt med att jag förde stödanteckningar. Anledningen till inspelningen var att jag 
efteråt skulle kunna gå igenom banden och komplettera mina anteckningar. Motivet till att jag 
förde stödanteckningar var att jag ville underlätta det efterföljande resultatarbetet vilket 
annars skulle kunna ha blivit ohanterligt, eftersom det tar mycket lång tid att gå igenom och 
skriva ner samtalen. Om fördelarna med inspelning skriver Trost (1997): ”Till fördelarna hör 
att man kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger efteråt, man kan skriva ut 
intervjun och läsa vad som ordagrant sagts.” (s.50) Genom att även lyssna till de intervjuades 
tonfall anser jag att resultatet blir mer intressant eftersom man då kan ”läsa mellan raderna”. 
Innan jag påbörjar inspelningen frågar jag den intervjuade om dennes godkännande. Vikten 
av ett godkännande styrks av Johansson och Svedner (2006) som skriver att intervjuaren alltid 
bör be den intervjuade om tillstånd, att samtidigt försäkra att ingen annan kommer att lyssna 
på banden samt att de kommer att förstöras efter det att intervjun är bearbetad. 
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Som oerfaren intervjuare så kan en oväntad paus i frågestunden kännas obekväm. Man vill ju 
att intervjun ska gå smärtfritt och att den intervjuade inte ska behöva vänta i onödan. Min 
egen inställning är att ett litet andrum här och där under samtalets gång är positivt. Detta ger 
samtliga inblandade chansen till eftertanke och en känsla av att man inte stressar igenom 
utfrågningens innehåll. Johansson och Svedner (2006) anser att tystnaden kan användas som 
frågestund, en naturlig paus, där man kan föra anteckningar samt där den intervjuade ges 
möjligheten att fortsätta och utveckla sitt svar. Eftersom jag förde stödanteckningar under 
intervjuns gång så blev dessa naturliga uppehåll en bra tidpunkt för dessa.  
 
När man skriver ett arbete av detta slag så måste man kunna garantera intervjupersonernas 
anonymitet. Detta för att deltagarna ska känna sig trygga i att säga sin mening vilket i sin tur 
kommer att ge ett bättre och mer tillförlitligt resultat. Johansson och Svedner (2006) skriver 
om detta och säger att man måste kunna försäkra den intervjuade om att resultaten presenteras 
på sådant sätt att det inte går att identifiera vem som sagt vad. För att försäkra mina 
intervjupersoners anonymitet så har jag döpt om dem till förkortningarna Y för yrkeslärare 
och M för matematiklärare. Dessa bokstäver efterföljs också av siffran 1 - 4. T.ex. så har 
matematikläraren nummer 2 förkortningen M2. Dessa siffror har inget att göra med i vilken 
ordning som lärarna intervjuades. Lärarna som deltog i intervjun informerades om detta innan 
intervjun genomfördes.  
 
Vad gällande den miljö i vilket intervjun sker så känner jag att denna ska vara så lugn och 
trygg som möjligt. Detta försökte jag införliva genom att begära att få genomföra intervjun på 
en plats där vi kunde få vara för oss själva. En sådan plats anser jag kunna ge ett bättre 
resultat eftersom den intervjuade inte känner sig granskad av eller blir störd av kollegor.  
 
Människor tänker och tolkar företeelser olika. Därför började jag intervjun med att fråga hur 
de definierade ordet ämnesintegrering. Därefter presenterade jag min definition av ordet och 
gav som önskemål att vi skulle utgå från denna i den fortsatta frågestunden. Här gavs även 
lärarna möjligheten att ställa frågor runt min definition. Min motivering till detta är att jag 
ville att alla lärare skulle tala om samma sak vilket skulle göra en jämförande analys möjlig. 
Tyvärr finns det inget sätt att kontrollera om lärarna verkligen samtalade utifrån min 
definition. Om de inte gjorde det så finns risken att resultat i detta arbete är snedvridet. Men 
eftersom jag presenterade definitionen i början av intervjun jag hoppas att alla utgått från 
denna.  
 
Jag tycket också att man måste påpeka att en intervju i grunden handlar om samverkan mellan 
två olika människor. Widerberg (2002) skriver: ”När det gäller att genomföra intervjuer är det 
viktigt att rent generellt inse att det också handlar om personkemi.” (s.114) Hon påpekar 
samtidigt vikten av en professionell hållning som en hjälp i intervjusituationen.  
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet menas att en mätning ska ge samma resultat oavsett vid vilken tidpunkt den 
utförs. Detta arbete undersöker människors syn på företeelser och eftersom människor är 
föränderliga i sin natur så känns det oväsentlig att diskutera begreppet. Detta bekräftas av 
Trost (1997) när han skriver: ”Det blir därför en smula egendomligt att tala om reliabilitet 
eller tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer.” (s.100)  
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Med validitet menas att frågorna i arbetet ska mäta det som är avsett att mätas. Eftersom 
samma frågor har ställts till samtliga deltagande och att samma person, dvs. jag, har intervjuat 
samtliga lärare så anser jag att validiteten är god. Trost (1997) menar att man i kvalitativa 
intervjuer vanligtvis strävar efter att komma åt hur den intervjuade bl.a. uppfattar en 
företeelse. Och det är ju just detta som det här examensarbetet handlar om. Eftersom 
intervjuerna har genomförts i lugna miljöer under ungefär lika lång tid så tycker jag att det 
ytterligare höjer arbetets validitet.  
 
 

Resultat 
 
Definition av ordet ämnesintegrering 
 
Ingen av lärarna har någon utförlig definition av ordet ämnesintegrering. Matematiklärarna är 
lite mer insatta i ordets innebörd än vad yrkeslärarna är. Y1 och Y2 har ingen definition alls 
av ordet utan hänvisar mer till ämnesintegreringens följder. Y3 säger att ämnesintegrering 
innebär en anpassning av ämnen. Y4 anser att ordet betyder att man tillämpar det praktiska. 
 
M1 definierar ordet ämnesintegrering genom att påpeka att två eller fler kurser drar nytta av 
varandra. M2 anger att det handlar om att man kan konkretisera och integrera. Att 
ämnesintegration är en fördjupning av ämnet. M3 säger att ordet betyder att man ska se 
beröringspunkter, hur ämnena hänger ihop. Att man ska visa användningen av ämnen. M4 
definierar ämnesintegrering genom att säga att de handlar om att integrera ämnen med 
programmet eleven valt. Se fråga 1 i intervjuguiden, bilagan. 
 
 
Lärarnas syn på ämnesintegrering 
 
Lärarnas inställning  
 
Samtliga lärare som deltar i intervjuerna har en positiv inställning till ämnesintegrerad 
undervisning. Y1, Y3 och Y4 förklarar sin positiva inställning med vikten av att ge eleverna 
en helhetssyn i sin utbildning, att matematiken sammankopplas med valet av yrke. M2 och 
M4 säger att ett ämnesintegrerat arbetssätt behövs för att motivera eleverna samt att göra 
matematiken intressant. Y2 berättar hur ett samarbete kan göra så att matematiklärarna får en 
bättre förståelse för yrkeslärarnas beroende av matematiken i sin undervisning, en förståelse 
som sedan underlättar ett ämnesintegrerat arbete.  
 
Samtliga medverkande utom Y4 anser att inställningen bland andra lärare rörande ett 
ämnesintegrerat arbete är bra. Y2 upplyser om hur det tidigare funnits motsättningar mellan 
lärare men att det har vänt på grund av att de har börjat arbeta i arbetslag. Samma lärare säger 
också att klimatet mellan yrkes- och kärnämneslärarna samtidigt har blivit bättre och att det 
nu är lättare att samarbeta. Y2 säger att viljan finns hos lärare att ämnesintegrera med att det 
går tungt att införa något nytt, att det inte görs många framsteg. Läraren påvisar att ingen kan 
bortse från att det är viktigt att samverka, men sedan vad som händer är en annan sak. M3 
informerar om att det på skolan finns vissa tendenser till motsättningar gällande ett 
ämnesintegrerat arbete. Y4 säger att inställningen bland andra lärare har blivit bättre allt 
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eftersom nytt folk har kommit in i verksamheten men att det fortfarande finns motsättningar. 
Y4 tycker att vissa lärare har fastnat i sitt tänkande vad gällande sina ämnen. 
 
Majoriteten av de medverkande lärarna anser sig kunna uppnå alla målen i styrdokumenten 
för respektive ämne utan att samverka. Y1 säger att det blir svårare att uppnå målen men att 
det går. Y2 tycker sig kunna uppnå alla målen för sitt yrkesämne utifrån de kunskaper denne 
besitter. M3 säger sig inte ha läst styrdokumenten för sitt ämne så noga men påstår att man 
kan uppnå målen utan samverkan. M2 och M4 tror inte att man till fullo kan uppnå målen i 
styrdokumenten om man inte samverkar.  
 
Nästan alla lärare i undersökningen tycker att det är oproblematiskt att arbeta ämnesintegrerat 
gällande matematiken. Med oproblematiskt menas här att ämnet som sådant inte ger upphov 
till några speciella problem med avseende på ett ämnesintegrerat arbete. M2 tycker däremot 
att det kan vara problematiskt. Läraren påpekade det faktum att det för ett ämnesintegrerat 
arbete krävs att eleverna har med sig sina grundkunskaper i matematik från grundskolan. Men 
så är oftast inte är fallet antyder läraren. Y3 ser inga problem med att arbeta ämnesintegrerat 
vad gällande matematiken, men påpekar samtidigt att eleverna själva klagar över att de har 
fått för dåliga matematikkunskaper i grundskolan.  
 
Av de lärare som arbetar ämnesintegrerat så tycker Y3, Y4 och M4 att detta arbetssätt inte är 
mer tidskrävande jämfört med traditionell undervisning. Y3 och Y4 påpekar emellertid att 
matematikläraren kanske behöver mer tid för att kunna arbeta ämnesintegrerat. M3 anser att 
tidsåtgången beror på hur man ämnesintegrerar. Om man ämnesintegrerar med sig själv så 
behöver inte det arbetet vara mer tidskrävande, men om man samverkar med någon annan 
lärare så tar det lite mer tid eftersom man måste prata ihop sig.  
 
M1 och Y1 menar att ett ämnesintegrerat arbete är mer tidskrävande än traditionell 
undervisning. Båda lärarna tycker att det är själva samverkan mellan lärare som tar tid utöver 
det vanliga. Y1 påpekar dock att man får igen denna extra tid som man lägger ut eftersom det 
i slutändan blir mindre problem.  
 
 
Karaktärsämneslärarnas syn  
 
Alla yrkeslärarna anser att matematiken behövs för att kommunikationen på karaktärsämnet 
ska kunna fungera. Y1 säger att matematiken går in i allt fast man inte tänker på det. Y1, Y3 
och Y4 tror att yrkeseleverna är medvetna om att de pratar matematik i yrkesundervisningen, 
åtminstone i vissa lägen tillägger Y4. Y2 anser att eleverna inte är medvetna om att de pratar 
matematik. Y1, Y2 samt Y3 säger att de i sin undervisning drar paralleller till 
matematiklektionerna och dess innehåll. Y1 nämner att denne brukar påpeka för eleverna att 
de har användning för matematiken i allting. Y4 säger sig inte dra kopplingar till matematiken 
i sin undervisning av den anledning att eleverna själva ser denna koppling.  
 
Samtliga yrkeslärare menar att yrkeseleverna inte kommer att kunna klara av sina framtida 
yrken utan att läsa matematik. Y2 säger att om man inte kan räkna så kan man inte vara 
verksam inom mitt yrke. Läraren säger att man måste ha kunskaper i matematik för att kunna 
arbeta med de redskap som yrket kräver. Y3 nämner att yrkeseleverna tror att de kommer att 
klara av sina framtida yrken utan att läsa matematik. Läraren påpekar också vikten av 
kringkunskaper i bland annat matematik så att eleverna kan se saker ur olika vyer.  
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Att matematiklärarna är för ”akademiska” kan t.ex. visa sig genom att de har svårt att anpassa 
sin undervisning till karaktärsämnena. I denna undersökning ansåg inte Y1, Y2 och Y3 att 
matematiklärarna var för akademiska. Y2 tycker att matematiklärarna förr var för 
”akademiska” men att det nu börjar bli bättre eftersom det kommer nya generationer 
matematiklärare till skolorna. Läraren säger att de gamla lärarna var mycket sämre på att 
ämnesintegrera än vad de yngre är. Y2 påpekar samtidigt att yrkeslärarna, som har en karriär 
där man samarbetar i arbetslag bakom sig, har lättare för att samverka och anpassa sig än vad 
matematiklärarna har. Y4 tycker att äldre matematiklärare är för ”akademiska” och bara slår 
ifrån sig när de tillfrågas att anpassa sin undervisning till karaktärsämnena.  
 
Y1 känner att matematiklärarna till viss del är dåligt insatta i eller är ointresserade av 
yrkesdelen i yrkesprogrammen. Läraren säger att detta kan bero på att matematiklärarna inte 
är en del av arbetslaget utan tillhör flera olika arbetslag. Men det kan också grunda sig i hur 
pass intresserad matematikläraren är att ta kontakt, säger Y1. Y2 och Y3 tycker inte att 
matematiklärarna är dåligt insatta i eller är ointresserade av yrkesdelen i yrkesprogrammen. 
Y2 känner att det har varit så förr men att det inte är så nu för tiden.  
 
Y3 och Y4 uppfattar det som att det både finns matematiklärare som är mycket intresserade 
av yrkesdelen i yrkesprogrammen och matematiklärare som inte är intresserade. Lärarna säger 
att de för närvarande samverkar med matematiklärare som är intresserad och insatt.  
 
 
Matematiklärarnas syn  
 
Ingen av matematiklärarna tycker att matematiken endast ska vara ett instrument med 
yrkesutbildningen som främsta mål. M1 anser att matematiken har många andra viktiga 
områden. Läraren känner att denne är beredd att stötta yrkesdelen i elevernas utbildning till 
viss del, men påpekar samtidigt att matematiken även syftar till att förbereda eleverna inför ett 
vardagsliv där de kan ta ställning. M1 pekar också på värdet av att ge eleverna en bredd i sin 
utbildning så att de i framtiden har möjligheten att byta yrke. Dessutom tar läraren upp det 
faktum att det nationella provet styr vilket innehåll en viss kurs måste ha. M2 tycker att 
matematiken ska ha ett allmänt innehåll. Läraren motiverar detta med att eleverna senare ska 
ha möjligheten att byta utbildning eller yrke. M3 säger att matematiken ska motiveras mot 
yrket men att den inte bara ska vara ett instrument. Läraren säger att matematikämnet då 
tappar sin själ. Om ämnet bara riktas mot yrkesutbildningen så missar man viktiga delar, säger 
läraren. M3 påpekar att matematiken är ett viktigt analytiskt verktyg. M4 tycker att 
matematiken både ska vara ett instrument med yrkesutbildningen som mål och att den inte ska 
vara det. Läraren understryker att man i matematikämnet ska arbeta utifrån kursplanen och att 
det där står att man ska arbeta ämnesintegrerat, men att matematikundervisningen också 
innehåller andra områden som är viktiga.  M4 påpekar att man använder matematiken 
överallt, också i vardagslivet, och man då inte bara kan inrikta sig mot yrkesmatematiken. 
Läraren säger att man måste hitta en balans i matematikundervisningen så att eleverna efter 
utbildningen fortfarande har chansen att byta yrke eller studera vidare.  
 
M1 tycker att frånvaron på matematiklektionerna generellt är för hög för yrkeseleverna. 
Läraren säger sig få uppfattningen att elever idag inte ser det som något viktigt att klara en 
utbildning. Eleverna har inställningen att det kommer att ordna sig ändå, menar M1. En annan 
bidragande faktor till hög frånvaro som läraren tar upp är det faktum att många elever inte har 
klarat av matematiken i grundskolan. M2 tycker att närvaron är bra på vissa yrkesprogram 
men säger samtidigt att den är dålig på vissa andra yrkesprogram. M3 bedömer inte att 
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närvaron för yrkeseleverna skiljer sig från övriga program som denne lärare undervisar 
matematik i. M4 ser ingen skillnad i frånvaron hos yrkeseleverna mot övriga program på 
skolan. Läraren säger att om det skulle vara någon skillnad mellan olika program så beror det 
på vilken kontroll lärarna har på eleverna. M4 säger att denne och de övriga inblandade 
lärarna har bra koll på sina elever eftersom de huserar i samma byggnad som eleverna och att 
alla därigenom känner varandra.  
 
Ingen av de matematiklärare som deltar i undersökningen arbetar på något sätt 
ämnesintegrerat med elevernas APU - platser.  
 
M1 och M3 tycker inte att traditionen vad gällande matematiklärare och ämnesintegrering ser 
så positiv ut. M1 säger att det finns en positiv trend som går åt rätt håll gällande 
matematiklärare och ämnesintegrering med anser samtidigt att det går långsamt. M3 påpekar 
att man förr talade mycket om att arbeta ämnesintegrerat men att inte blev så mycket av det. 
M2 och M4 säger sig inte ha någon uppfattning om hur traditionen ser ut gällande 
matematiklärare och ämnesintegrering. M2 säger att denne alltid har försökt att arbeta 
ämnesintegrerat eftersom eleverna då bättre tar till sig undervisningen. 
 
 
Effekter på eleverna enligt lärarna 
 
Alla lärarna anser att eleverna på yrkesprogrammen har en nyttoinriktad syn men de säger sig 
inte kunna göra någon jämförelse med elever på de teoretiska programmen eftersom de inte 
undervisar dem. Men nyttoinriktad syn menas här elevernas möjlighet att använda 
matematiken i den praktiska verkligheten. Lärarna förklarar att yrkeseleverna ofta ifrågasätter 
varför de ska läsa något. De säger att eleverna vill se nyttan av sina studier i den 
yrkesinriktning de valt. M4 säger att man som matematiklärare hela tiden måste motivera 
eleverna och förklara varför de ska kunna det de läser. M2 påpekar att detta är ett problem 
men att problemet inte skulle uppstå om yrkeslärarna påvisar för eleverna vikten av att ha 
matematikkunskaper. M1 berättar att detta generellt var ett större problem förr men att det nu 
håller på att ändras.  
 
Y1, Y2 och M2 tror att ett ämnesintegrerat arbetssätt fungerar positivt vad gällande skoltrötta 
elever. Y1 motiverar detta genom att säga att eleverna blir mer motiverade när de ser att 
lärarna är intresserar sig i vad de gör. M1 har en förhoppning om att ämnesintegration ska ge 
en ny dimension i skolan, att det ska väcka intresse och motivation hos både skoltrötta och 
icke skoltrötta eleverna. Läraren påpekar dock att det i längden kan bli svårt som lärare att 
hela tiden komma med något nytt och överraska eleverna. M3 anser att det beror på hur 
skoltrött eleven är om ämnesintegreringen ska fungera eller inte. Om eleven bara är lite 
skoltrött tror läraren att ämnesintegreringen kan fungera som en stimulans i lärandet. Men om 
eleven är riktigt skoltrött anser M3 att ett ämnesintegrerat arbetssätt inte fungerar bättre 
jämfört med traditionell undervisning, eftersom skoltrötthet beror på så mycket mer än bara 
skolan. Y3 samstämmer med M3 om att ämnesintegrering inte verkar bättre på riktigt 
skoltrötta elever jämfört med traditionell undervisning. Y4 är inte så säker på att ett det blir så 
mycket bättre av ett ämnesintegrerat arbetssätt.  
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Sammanfattning 
 
Samtliga lärare har en positiv inställning till ämnesintegrering. Nästan alla lärare anser också 
att inställningen bland andra lärare är positiv. Trots en tillmötesgående inställning gällande 
integrering så går det tungt att införa arbetssättet. Majoriteten av lärarna säger sig kunna 
uppnå alla målen i styrdokumenten utan att samverka. Flera lärare säger sig samtidigt inte 
vara så insatta i styrdokumenten. Tidsmässigt anser de flesta att ett ämnesintegrerat arbetssätt 
inte är mer krävande än traditionell undervisning. Några säger att matematikläraren kan 
behöva mer tid för att kunna integrera. Se fråga 2, 3, 6, 8 och 10 i intervjuguiden, bilagan. 
 
Yrkeslärarna anser att matematiken behövs för att man ska kunna kommunicera på 
karaktärsämnena. Flera av dem menar att eleverna inte kommer att klara av sina framtida 
yrken om de inte läser matematik. De flesta yrkeslärarna tycker inte att matematiklärarna har 
svårt att anpassa sin undervisning till yrkesämnena. Någon påpekar också att yrkeslärare har 
en yrkeskarriär bakom sig där de arbetat i arbetslag, vilket underlättar en samverkan för deras 
del. Se fråga 27 - 30 i intervjuguiden, bilagan. 
 
Ingen av matematiklärarna tycker att matematikämnet endast ska vara ett instrument med 
yrkesutbildningen som främsta mål. Samtliga menar att ämnet har fler områden som är 
viktiga. Två matematiklärare anser att frånvaron på yrkesprogrammen inte skiljer sig något 
från de teoretiska programmen. En lärare anser att den gör det. Ingen av matematiklärarna 
samverkar med elevernas arbetsplatsutbildning (APU). Hälften av dem tycker att traditionen 
gällande matematiklärare och ämnesintegrering inte ser positiv ut, men att arbetet går åt rätt 
håll, fastän det går långsamt. Se fråga 23 - 26 i intervjuguiden, bilagan. 
 
Alla lärare anser att eleverna på yrkesprogrammen har en nyttoinriktad kunskapssyn. De flesta 
lärarna tror att ett ämnesintegrerat arbetssätt fungerat positivt gällande skoltrötta elever. Se 
fråga 7 och fråga 11 i intervjuguiden, bilagan. 
 
 
Lärarnas arbetssätt  
 
Alla lärare utom Y2 och M4 ämnesintegrerar till viss del, om man utgår från min definition av 
vad ämnesintegrering är. Dessa lärare samverkar genom att yrkesläraren ger matematikläraren 
räkneuppgifter som yrkeseleverna bör träna på. Viss dialog mellan lärarna sker gällande dessa 
uppgifter. Utöver detta så pratar Y4 med eleverna om när och varför man använder 
matematiken i fråga samt att denne försöker påverka matematiklärarna att använda 
matematikböcker speciellt utformade för yrkeselever. M1 lägger tyngdpunkt på den 
matematik eleverna behöver. M2 hämtar in fysiska föremål in till matematikundervisningen 
som eleverna får arbeta med och göra beräkningar på. Och M3 griper tag i stunden och hittar 
matematik i det man upplever i det praktiska. M3 fortsätter med att berätta om hur denne 
framöver i högre grad vill in i undervisningen på de praktiska delarna av yrkesprogrammen 
för att sedan kunna dra paralleller med dessa i matematikundervisningen. M2 vill också 
framföra problematiken med att vissa yrkesberäkningar ligger på för hög nivå för den 
matematikkurs yrkeseleverna läser.  
 
Varken Y2 eller M4 samarbetar med matematik-/karaktärsämnesläraren vad gällande 
ämnesintegrering, om man utgår ifrån min definition av ämnesintegrering. Informationsutbyte 
sker kontinuerligt enligt Y2 vid fikaraster och luncher, men något praktiskt arbete sker inte.  
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Yrkeslärarna är inte alls eller mycket lite insatta i matematiklärarnas arbetssituation eller 
matematikens kursplaner. Y3 anser inte att ett ämnesintegrerat arbete skulle underlättas av att 
detta gjordes. Y1 och Y2 bedömer att arbetet skulle underlättas om detta gjordes. Y1 säger att 
denne inte har någon förståelse för hur matematiklärarna lägger upp sitt arbete. Y2 säger: 
”Dom har sitt och vi har vårat.”  
 
M2 och M3 framför att de är insatta i karaktärsämneslärarnas arbetssituation och 
karaktärsämnenas kursplaner. M2 säger sig bli insatta i dessa eftersom denne är stationerad på 
yrkesprogrammen och sitter därigenom med på arbetslagsmöten. Dessutom säger sig M2 vara 
intresserad av arbetet som görs på yrkeslinjerna vilket gör att denne rör sig ute i den praktiska 
verksamheten. M3 framför att denne konkretiserar yrkesämnenas kursplaner. Både M2 och 
M3 poängterar att det ämnesintegrerade arbetet har underlättats genom att de varit insatta. M4 
anser sig vara lite insatta i karaktärsämneslärarnas arbetssituation eller karaktärsämnenas 
kursplaner. Läraren anser sig ha för lite yrkeskunskaper för att kunna vara insatt. Denne anser 
dock att ett ämnesintegrerade arbetet skulle underlättas om man var mer insatt. M1 säger sig 
inte vara insatt. Denne framhäver att denna sorts information kommer upp i samtal med 
yrkeslärare. M1 säger sig få känslan av att det inte skulle ge någon mer information att vara 
insatt eftersom läraren litar på att karaktärsämnesläraren kan sina kursplaner och samtalat 
utifrån dessa. 
 
En majoritet av lärarna anser att karaktärsämneslärarna måste legitimera matematiken inför 
klassen. Y3, M1 och M3 säger att detta också görs. Y1 tillhör de som tycker att 
karaktärsämneslärarna måste legitimera matematiken men säger samtidigt att denne inte 
tänker på att göra det, att det bara görs någon gång ibland. M2 anser att yrkeslärarna har en 
avgörande roll att legitimera matematiken, att det är väsentlig för att matematikläraren ska 
lyckas med sin matematikundervisning. Läraren säger att matematiken i allmänhet legitimeras 
men att det hänger på om yrkesläraren besitter goda matematikkunskaper eller inte. 
Matematikläraren framför dock att alla yrkeslärare inte har denna kunskap. M4 tycker att 
karaktärsämneslärarna till viss del måste legitimera matematiken inför klassen eftersom 
eleverna inte tar matematikläraren på samma allvar. Läraren framhåller att det finns en 
separation mellan kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna i eleverna ögon.  
 
Y2 och Y4 anser inte att karaktärsämneslärarna måste legitimera matematiken inför eleverna. 
De menar att eleverna själva redan vet hur viktig matematiken är för deras framtida yrke. De 
vet dock inte var denna inställning kommer ifrån.  
 
Samtliga lärare som ämnesintegrerar tydliggör det ämnesintegrerade arbetet inför eleverna. 
Y1 brukar besöka matematiklektioner och berättar då om vikten av matematikkunskaper för 
eleverna. Y3 tydliggör värdet av matematik genom att prata med eleverna i undervisningen. 
M1 förklarar för eleverna varför man läser de områden man läser inom matematiken och 
påpekar där vikten av en bredd i sina studier. M2 har på föräldramöten i början av 
utbildningen lyft fram vikten av matematik. M2 säger att effekterna av att tydliggöra det 
ämnesintegrerade arbetet inför eleverna är att de blir mer förstående för att de behöver 
matematik i sitt blivande yrke. M3 säger att intresset hos eleverna ökar om man tydliggöra det 
ämnesintegrerade arbetet. 
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Sammanfattning 
 
Nästan alla lärare arbetar till viss del ämnesintegrerat enligt min definition. Detta sker t.ex. 
genom att yrkesläraren ger matematikläraren räkneuppgifter, att lärarna pratar med eleverna 
om vikten av matematikkunskaper och att läraren hämtar in fysiska föremål till 
matematiksalen. Yrkeslärarna säger sig vara dåligt insatta i matematiklärarnas arbete medan 
matematiklärarna säger sig vara mer eller mindre insatta i yrkeslärarnas arbete. En majoritet 
av lärarna anser att karaktärsämneslärarna måste legitimera matematiken inför eleverna. 
Yrkeslärarna har sämre förståelse för varför de ska legitimera matematikämnet. Någon lärare 
säger att det finns en separation mellan karaktärsämneslärarna och matematiklärarna i 
elevernas ögon. Se fråga 4, 5, 9 och 12 i intervjuguiden, bilagan. 
 
 
Lärarnas syn på elevernas inställning  
  
Y2, Y3, M1 och M2 säger att elevernas attityd gällande matematik eller räknande i allmänhet 
varierar beroende på individen och dess matematikförkunskaper. M2 framför att eleverna 
numera har en mer positiv inställning till matematikämnet än de hade för några år sedan. 
Läraren säger att detta beror på att intagningspoängen till yrkesprogrammen de senaste åren 
har ökat. M3 känner att eleverna tycker matematiken är ett viktigt ämne. Y1 och Y4 tycker att 
eleverna har en negativ inställning gällande matematik eller räknande i allmänhet. Y1 anser 
att detta beror på bristande förkunskaper. M4 säger att en majoritet av eleverna har en negativ 
inställning till matematiken, de tycker att matematik inte är nödvändigt.  
 
Yrkeslärarna har svårt att avgöra om eleverna blir mer motiverade av ett ämnesintegrerat 
arbete eller inte, men samtliga tror att de borde bli det. M1, M2 och M3 tycker att eleverna 
blir mer motiverade inför matematiken av ett ämnesintegrerat arbete. M3 menar att elevernas 
motivation ökar genom ämnesintegreringen och tror att eleverna får det tyngre med 
matematiken om ett sådant arbete inte görs. M4, som inte samverkar, tror att det blir en stor 
skillnad på elevernas motivation om man ämnesintegrerar eftersom eleverna ser matematiken 
i de praktiska ämnena.  
 
Y1, Y3, M2 och M3 tycker att det märks på eleverna att de uppskattar de försök som görs för 
att knyta an matematiken till yrkesområdet. Y3 tycker att eleverna visar det på attityden till 
matematiken, M2 anser att eleverna blir mer motiverade och visar mer entusiasm när de ser 
vad de kan använda matematiken till och M3 säger sig se ett större intresse och engagemang 
hos eleverna. Y4 och M1 kan inte se om eleverna uppskattar ämnesintegreringen, de säger att 
eleverna aldrig uttrycker sig verbalt om de sätter något värde på försöken till samverkan eller 
inte.  
 
 
Sammanfattning 
 
De flesta av lärarna anser att elevernas attityd mot matematikämnet beror på deras 
förkunskaper. Matematiklärarna tycket att eleverna blir mer motiverade av ett ämnesintegrerat 
arbetssätt medan yrkeslärarna har svårt att avgöra om det har någon effekt. Majoriteten av 
lärarna menar att det märks på eleverna att de uppskattar de försök som görs vad gällande 
integrering. Se fråga 13 - 17 i intervjuguiden, bilagan. 
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Lärarnas syn på organisationen  
 
Alla lärare som deltar i undersökningen arbetar i arbetslag där både matematiklärare och 
karaktärsämneslärare mer eller mindre deltar. Y1, Y4 samt alla matematiklärarna anser att 
valet att arbeta ämnesintegrerat påverkas av om man arbeta i arbetslag eller inte. Y1 säger att 
det blir bättre kommunikation om man arbetar i arbetslag. Ett problem som denne lärare dock 
ser är att matematikläraren hoppar mellan olika program och därmed också mellan olika 
arbetslag. Läraren tycker att det vore bättre om matematikläraren bara hade arbetat med ett 
arbetslag. Y4 anser att arbete i arbetslag är en förutsättning för att ett ämnesintegrerat arbete 
ska fungera. Alla matematiklärarna tycker att arbete i arbetslag ger en bättre kontakt mellan 
lärare, vilket de tycker är en förutsättning för samverkan. M2 anser att det blir lättare att dra åt 
samma håll om man arbetar i arbetslag, men att det samtidigt beror på vilka personer som 
jobbar i arbetslaget om det ska bli någon samverkan eller inte. Y2 och Y3 tycker inte att valet 
att arbeta i arbetslag påverkar beslutet att ämnesintegrera eller inte. Y2 tycker att 
matematiklärarna inte deltar så mycket i arbetslaget men anser att om arbetslaget bestämmer 
något så blir det så och matematiklärarna får anpassa sig, vilket de också gör.  
 
Y2, Y4 och alla matematiklärarna ser organisatoriska svårigheter med att arbeta 
ämnesintegrerat. Y2 påpekar att schemat inte alltid fungerar vad gällande ett 
ämnesintegrerande arbete. Läraren kommenterar också avsaknaden av en matematiklärare i 
deras arbetslag. Y4 tycker att det är på den organisatoriska delen det ämnesintegrerade arbetet 
faller. Läraren påpekar att t.ex. schema och för stora klasser inta möjliggör en bra samverkan. 
Y4 pekar ut ekonomiska grunder till att detta inte fungerar. M1 ser problem i att tid till 
gemensam planering inte finns. Läraren påpekar också att de arbetar med identiska 
undervisningsgrupper, vilket är en fördel för ett ämnesintegrerat arbete. M2 anser att tiden är 
en begränsning som påverkar ett ämnesintegrerat arbete. Läraren säger att bland annat 
tidsbrist hindrar lärare från att följa upp det arbete som utförs gällande samverkan över 
ämnena. M2 påpekar att storleken på klasserna påverkar möjligheten att ämnesintegrera 
eftersom det kan vara svårt att ta med en hel klass ut i den praktiska delen av 
yrkesutbildningen när man vill ämnesintegrera. M3 ser det som ett hinder att man som 
matematiklärare flackar kring på skolan och har matematiklektioner istället för att hålla sig på 
ett ställe. M4 tycker att det är svårt att hitta gemensam tid för att kunna planera en samverkan. 
Läraren säger att det är lärarna själva som måste hitta denna tid och schemaläggningen 
försvårar möjligheten att finna en sådan. Y1 och Y3 ser inga organisatoriska problem vad 
gällande ämnesintegrering på denna skola.  
 
Av de lärare som arbetar ämnesintegrerat så tyckte alla utom Y3 att kommunikationen mellan 
matematiklärarna och karaktärsämneslärarna fungerar bra gällande ämnesintegrering. Y1 
tycker kommunikationen med matematiklärarna fungerar bra, men att den skulle kunna 
fungera bättre. Y1 påpekar vikten av att göra roliga saker tillsammans med andra lärare för att 
därigenom få bättre kontakt med dem. Läraren säger att denne fått en mycket bra kontakt med 
andra kärnämneslärare genom gemensamma aktiviteter och att bekantskapen har förbättrats 
på grund av att man fått ett ansikte på personen man samverkar med istället för att bara ha ett 
namn. Y1 tror att samarbetet med matematiklärarna också skulle vara bättre om dessa hade 
deltagit i dessa aktiviteter. Y4 tycker att kommunikationen med matematiklärarna förr inte 
fungerade men att den de senaste åren fungerat bra. M1 anser att kommunikationen med 
karaktärsämneslärarna fungerar bra för dennes del men att det generellt på skolan inte 
fungerar så bra på grund av att lärarna rör sig i olika delar av skolan. M2 tycker att 
kommunikationen fungerar bra och tycker sig oftast se att den sker spontant t.ex. på 
fikaraster. M3 tycker att det är viktigt att alla lärare talar ”samma språk”, läraren påpekar att 
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de för tillfället arbetar mot detta. Y3 anser att kommunikationen mellan matematiklärarna och 
yrkeslärarna inte fungerar bra gällande ämnesintegrering.  
 
Y4, M2 och M3 tycker att kommunikationen mellan lärare och ledning gällande 
ämnesintegrering fungerar bra. M2 säger att det märks på ledningen att man vill att lärarna 
arbetar ämnesintegrerat. M3 påpekar att ledningen har samma positiva inställning till 
ämnesintegrerat arbete som vi lärare har. Y1 anser att kommunikationen med ledningen inte 
fungerar så bra men fortsätter med att berätta att detta troligtvis beror på att man ännu inte 
riktigt kommit igång med det ämnesintegrerade arbetet. Y3 tycket inte att denna 
kommunikation fungerar så bra. M1 säger att kommunikationen mellan lärare och ledning 
gällande ämnesintegrering inte finns. Läraren tycker att ledningen bara pratar om pedagogiska 
idéer men att detta inte påverkar det vardagliga arbetet. Se fråga 18 - 21 i intervjuguiden, 
bilagan. 
 
 
Sammanfattning 
 
Flertalet lärare anser att det är lättare att arbeta ämnesintegrerat när man arbetar i arbetslag 
eftersom det är enklare att finna tid för samtal. Ett problem är dock att matematiklärarna 
hoppar mellan olika arbetslag vilket inte ger någon kontinuitet. Majoriteten av lärarna säger 
sig se organisatoriska svårigheter med att arbeta ämnesintegrerat. Det mesta handlar om 
ekonomiska faktorer vilket resulterar i för stora klasser, tidsbrist mm. De flesta lärarna tycker 
att kommunikationen mellan matematiklärarna och karaktärsämneslärarna fungerar bra 
gällande ämnesintegrering. Av de lärare som samverkar så anser hälften att kommunikationen 
mellan lärare och ledning fungerar bra gällande ämnesintegrering. 
 
 
Lärarnas syn på de fysiska faktorerna 
 
Med fysiska faktorer menas i detta arbete lektionssalar och lärarnas arbetsrum. Y1, Y2 och 
Y3 anser att det finns en fysisk separation mellan matematikundervisningen och 
karaktärsämnesundervisningen. Y1 säger att det finns dåliga förutsättningar för att kunna föra 
dem samman. Läraren säger sig sakna ett särskilt elevklassrum där eleverna får vara och ha 
alla sina lektioner, dvs. att det ska vara lärarna som ska gå runt till eleverna och inte tvärt om. 
Som det ser ut idag så kommer andra kärnämneslärare till eleverna och har sina lektioner men 
detta gäller inte för matematiken, säger Y1. Y2 tycker att det skulle underlätta om 
matematiklärarna satt i samma lokal som yrkeslärarna eller att det fanns en matematiklärare 
som bara hade matematik med oss på detta yrkesämne. Läraren påpekar att det i nuläget är så 
att matematiklärarna sitter i huvudbyggnaden och yrkeslärarna sitter isolerade i utkanten av 
skolområdet. Y4 ser en fysisk separation genom att matematiklärarna inte sitter i samma 
arbetsrum som yrkeslärarna. Läraren påpekar dock att matematikundervisningen sker i 
närliggande lokaler. Y3 samt alla matematiklärare ser ingen fysisk separation mellan 
matematikundervisningen och karaktärsämnesundervisningen. Y3 ser en separation i 
kärnämnena men inte i matematiken, eftersom matematikläraren sitter i samma lokal. M1 ser 
att det på skolan finns en separation men ser sig själv som ett undantag eftersom denne är 
placerad i samma byggnad, dock inte i samma arbetsrum som yrkeslärarna eftersom det är 
fullt där. Läraren säger att rektorn vill att kärnämneslärarna ska sitta i samma lokaler som 
karaktärsämneslärarna. M2 har haft sitt arbetsrum bland yrkeslärarna men är nu bara 
stationerad på olika yrkesprogram och är alltså nu fysiskt separerad. Att ha varit placerad 
bland yrkeslärarna och att nu vara stationerad på olika yrkesprogram har enligt läraren hjälpt 
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denne att bättre sätta sig in i yrkeslärarnas arbete eftersom ett deltagande i arbetslagsmöten 
blivit mer naturligt. Läraren ser emellertid att en fysisk separation ibland kan vara bättre för 
eleverna eftersom de då får ett miljöombyte vilket t.ex. kan ge ordning och reda i stökiga 
klasser. M3 och M4 sitter i närheten av karaktärsämneslärarna men inte i samma arbetsrum. 
M3 säger dock att det verkar vara en trend att kärnämnes- och karaktärsämneslärarna är 
fysiskt separerade men att det inte borde vara så. 
 
 
Sammanfattning 
 
De flesta lärare ser ingen separation mellan matematikundervisningen och 
karaktärsämnesundervisningen gällande lektionssalar. Däremot finns en större separation vad 
gällande lärarnas arbetsrum. Se fråga 22 i intervjuguiden, bilagan. 
 
 

Diskussion 
 
Definition av ordet ämnesintegrering  
 
Resultatet visar på att ingen av lärarna egentligen har någon ordentlig definition av ordet 
ämnesintegrering. Matematiklärarna har en lite mer detaljerad definition av ordet än vad 
yrkeslärarna har. Rudhe (1996) säger att varje skola har sin egen kultur. Jag skulle vilja dra 
detta lite längre och säga att varje lärarkategori har sin egen kultur, dvs. kärnämneslärare och 
karaktärsämneslärare har olika kulturer. Detta skulle kunna förklara svarsskillnaderna bland 
lärarna gällande definitionen av ordet ämnesintegrering. Att matematiklärarna har en mer 
omfattande definition anser jag beror på en längre akademisk bakgrund där man är mer van att 
sätta ord på ting, till skillnad från yrkeslärarnas mer yrkesrelaterade bakgrund. Det här styrks 
av Berggren, Henriksson, Maerker och Kilborn (2007) som i sin artikel om matematikämnet 
och verkligheten skriver att den klassiska matematikläraren kommer från en akademisk 
tradition.  
 
Denna skillnad i definitionen av ordet ämnesintegrering tror jag kan påverka resultatet i den 
här undersökningen på grund av att olika lärarkategorier kan tala om olika saker trots att man 
ställer samma frågor, man kan tala ”olika språk”. Dessutom kan det vara svårt för de 
intervjuade att ta till sig allt i min definition av ordet som jag presenterade i början av 
intervjun och ha detta i åtanke under hela samtalet.  
 
Om man jämför min definition med vad lärarna själva har sagt så är det framförallt hur stor 
del av undervisningen som samarbetet ska utgöra och att lärare ska nyttja varandras 
kunskaper som skiljer.  
 
Min egen akademiska bakgrund kan också påverka arbetets resultat genom att jag talade ett 
”akademiskt språk” när jag intervjuade yrkeslärarna. Jag försökte utifrån min förmåga att 
anpassa mig till den person jag intervjuade men givetvis så går det bara att anpassa sig till en 
viss gräns. Trost (1997) har samma åsikter som jag och skriver att det alltid inte är så lätt att 
tala så att den intervjuade förstår.  
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Skillnader i språk tror jag också påverkar det praktiska arbetet med ämnesintegrering som 
sker ute på skolan. Detta bekräftas av en lärare som just påpekar vikten av att tala ”samma 
språk”. Genom att yrkeslärarna och matematiklärarna inte talar ”samma språk” och 
därigenom inte har samma definition av ordet ämnesintegrering så kan det vara svårt att sträva 
mot samma mål i ett samarbete.  
 
 
Lärarnas syn på ämnesintegrering 
 
Samtliga lärare som deltog i undersökningen hade en positiv inställning till ämnesintegrering. 
Flera lärare uppmärksammade vikten av att ge eleverna en helhetsbild i utbildningen. Jag tror 
dessa lärare är helt rätt ute. Genom att visa på användningen av matematiken tror jag att man 
bättre kan väcka elevernas intresse för ämnet. Här instämmer Skolverket (2003) när man 
skriver att de nationella målen talar om att skolans arbete ska ske på ett sådant sätt att eleverna 
uppfattar helheten i undervisningen. De flesta lärare ansåg också att inställningen bland andra 
lärare var positiv.  
 
Enligt Skolverket (2000) så förekommer samverkan inte i någon större omfattning på skolor 
trots att viljan finns. Det här ligger i linje med det resultat som jag fått i mitt arbete där lärarna 
tycker att det går tungt att införa ett ämnesintegrerat arbetssätt trots en stor vilja. Jag tror att 
det ofta går tungt att införa något nytt i verksamheter. En orsak till detta som jag ser det är att 
man lätt fastnar i sina egna tankebanor om man arbetar med samma sak en längre tid. Just 
detta påpekade en av lärarna i undersökningen. Berggren et al. (2007) visar på att det 
ämnesintegrerade arbetet inte fungerar i dagens skola när de på DN:s hemsida skriver:  
 

I dag läser alla elever på gymnasiet enligt samma kursplan i matematik, kurser som i realiteten har 
fokus på en akademisk karriär och som saknar koppling till karaktärsämnenas innehåll. Man han 
inte tagit i beaktande att den traditionella gymnasiematematiken och en för karaktärsämnena 
(yrkesämnena) funktionell matematik skiljer sig åt i vilken typ av matematik som skall ställas i 
centrum trots drygt en tredjedel av all undervisning i den grundläggande matematikkursen på 
gymnasiet sker på de yrkesinriktade programmen.  

 
Jag tycker att lärare i framtiden måste arbeta för att återinföra inslag av yrkesmatematik i 
gymnasieskolans matematikundervisning. Om matematiken även fortsättningsvis lärs ut på 
traditionellt sätt, t.ex. katederundervisning utan inslag av integrering, så tror jag att elevernas 
intresse för ämnet kommer att sjunka ännu djupare. Detta styrks av Berggren et al. (2007) 
som skriver att om inget görs är risken stor att intresset för kärnämnena ytterligare försvagas 
vilket kan påverka kvalitén på yrkesprogrammen.  
 
Majoriteten av lärarna ansåg sig kunna uppnå målen i styrdokumenten för respektive ämne 
utan att samverka. Några matematiklärare ansåg att man inte kan uppnå målen. Jag tycker det 
är märkligt att man tror sig kunna uppnå målen utan samverkan eftersom det både i Lpf 94 
och i programmålen för yrkesprogrammen står att lärare ska samverka för att nå 
utbildningsmålen. En förklaring som jag ser det, och som lyftes fram av en lärare i 
undersökningen, kan vara att lärare bara till viss del är insatta i styrdokumenten. Som jag ser 
det kan detta också vara en orsak till att ämnesintegrerat arbete inte förekommer i någon stor 
utsträckning ute bland skolorna. Om lärare vet att styrdokumenten påpekar vikten av 
samverkan kanske det också skulle försiggå mer samarbete. Men ytterligare en förklaring som 
både jag och flera av de intervjuade lärarna ser är tidsbristen. Denna tidsbrist kan i och för sig 
bero på hur man väljer att ämnesintegrera. Ju mer omfattande integrering, desto mer tid krävs. 
Och som jag ser det så är det själva kontakten lärare emellan som tar tid. En av lärarna i 
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undersökningen påpekade dock att man efteråt får igen denna extra tid som man lägger ut, 
eftersom det i slutändan blir mindre problem. 
 
Några lärare framhäver i intervjun ett problem där de visar på att elever har fått för dåliga 
förkunskaper i matematik. Det här stämmer med Skolverket (2000) som visar på att eleverna 
på vissa yrkesprogram ofta börjar med för dåliga förkunskaper i ämnet.  En av lärarna säger 
att ett ämnesintegrerat arbete försvåras på grund av detta. Jag kan förstå problematiken runt 
dåliga förkunskaper och ämnesintegrering. Jag har själv försökt lära ut A - kursen i matematik 
till elever som inte har de kunskaper som behövs. Att då dessutom försöka ämnesintegrera 
utifrån dessa förkunskaper känns som ett stort problem. Skolverket (2003) instämmer här med 
mig när de visar på att lärare tycker att det är svårt att träna basfärdigheter med ett 
ämnesintegrerat arbetssätt. 
 
Yrkeslärarna anser enligt undersökningen att matematiken behövs för att kommunikationen 
på yrkesämnena ska kunna fungera samt att eleverna i framtiden ska klara av sitt yrke. Jag 
menar att matematiken finns överallt i vårat samhälle, på våra arbetsplatser och på vår fritid. 
Min åsikt går alltså här ihop med yrkeslärarnas tankar. Den bekräftas dessutom av Berggren 
et al. (2007) som skriver att goda matematikkunskaper är en nödvändighet för att klara sig på 
framtidens arbetsmarknad. Jag tycker med andra ord att matematiken är ett nödvändigt 
verktyg för att klara sig i vardagen.  
 
Enligt Skolverket (2000) anses vissa kärnämneslärare vara för ”akademiska” vilket kan visa 
sig i att de inte lyckas anpassa sin undervisning till eleverna på yrkesprogrammen. I motsats 
till detta så tyckte karaktärsämneslärarna i min undersökning att matematiklärarna inte hade 
svårt att anpassa sin undervisning till yrkesämnena. Jag tror att det är mycket viktigt att som 
matematiklärare kunna anpassa sin undervisning till de elever som man undervisar. Att 
anpassa sin undervisning behöver dock inte betyda att man måste göra om hela sitt upplägg 
utan handlar snarare om att kunna rätta sig efter de förhållanden som råder.  
 
Ingen av matematiklärarna anser att matematiken bara ska vara ett instrument med 
yrkesutbildningen som främsta mål. Det tycker inte jag heller. Precis som de matematiklärare 
jag intervjuade så anser jag att matematiken har fler viktiga områden än att bara vara till för 
elevernas programinriktning. Som jag nämnde ovan så är matematiken även ett verktyg i 
vardagen och detta får enligt min mening inte glömmas bort i ett ämnesintegrerande arbete. 
Tyvärr kan det vara svårt för eleverna att se behovet av matematikkunskaper när de går i 
skolan. Det är väl först senare när de påbörjat sitt arbetsliv och när de blir äldre och behöver 
mer matematik i sin vardag som de ser behovet. Min ståndpunkt överensstämmer här med 
Skolverket (2000) som skriver att matematiken kanske inte är meningsfull för eleven i dess 
nuvarande situation.  
 
Skolverket (2000) visar på att flera av yrkesprogrammen redovisar hög frånvaro på 
kärnämneslektionerna. I denna undersökning påvisade de flesta matematiklärarna inte någon 
speciellt hög frånvaro på just yrkesprogrammen. Kanske kan det faktum att viss 
ämnesintegrering sker, ha påverkat närvaron på denna skola.  
 
Att ämnesintegrera matematiken med elevernas APU - platser anser jag vara ett bra tillfälle att 
visa på matematikens användning. Genom att besöka APU - platserna och diskutera 
matematik med eleverna och de yrkesverksamma handledarna så ser jag en utmärkt möjlighet 
att kunna påvisa en helhetsbild vilket troligtvis kommer att motivera eleverna och skapa ett 
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intresse för ämnet. Ingen av matematiklärarna samverkade dock med APU - platserna på den 
skola jag utförde min undersökning.  
 
Hälften av matematiklärarna tyckte inte att traditionen gällande matematiklärare och 
ämnesintegrering såg positiv ut medan de övriga inte sade sig ha någon uppfattning om saken. 
Enligt Löwing och Kilborn (2002) så saknas det tradition för matematiklärare att genomföra 
ett ämnesintegrerat arbete. Om man ser till det ovan nämnda så ser det inte så hoppfullt ut 
gällande ett ämnesintegrerat arbete. Men jag tror ändå på en ljusning i och med att en ny och 
yngre lärarkår börjat komma in på arbetsmarknaden. Jag anser att anledningen till detta är att 
diskussionen runt en ämnesintegrerad undervisning är mer omfattande nu, både i samhället, i 
skolan och i matematiklärarutbildningen, än vad den var för några decennier sedan. Självklart 
gäller inte denna tradition alla äldre matematiklärare. Några av de intervjuade 
matematiklärarna instämde i dessa tankar.     
 
 
Lärarnas arbetssätt  
 
Nästan alla lärare i min undersökning ämnesintegrerar till viss del enligt min definition. 
Arbetet sker bl.a. genom att yrkeslärarna ger matematiklärarna räkneuppgifter som eleverna 
har användning för i praktiken, att lärarna samtalar med eleverna om vikten av matematik 
samt att fysiska föremål hämtas in på matematiklektioner. Samtliga dessa metoder tycker jag 
fungerar bra när man vill arbeta ämnesintegrerat. Att man plockar in fysiska föremål in i 
matematikundervisningen som har relevans för elevernas utbildning anser jag vara mycket 
bra. Detta tror jag kan motivera eleverna och skapa en förståelse för användningen av 
matematik i det praktiska. Enligt Löwing och Kilborn (2002) så handlar ämnesintegrering om 
att skapa förutsättningar för lärande genom att planera miljöer där eleverna kan använda 
matematiken. Jag känner att just det uppnås när man tar in fysiska föremål in i 
matematikundervisningen.  
 
Att tala med eleverna om matematik anser jag vara mycket viktigt. Genom att både 
matematiklärare och karaktärsämneslärare påvisar vikten av matematik genom samtal i sin 
undervisning tror jag att intresset för ämnet kan öka. Och om karaktärsämnesläraren dessutom 
i den praktiska undervisningen kan återkoppla till matematiken så anser jag att detta 
ytterligare kan öka elevernas motivation till matematikstudier.  
 
Jag har en delad uppfattning när det kommer till att yrkeslärarna ger matematiklärarna 
räkneuppgifter. Självklart är yrkesläraren bättre insatt i vilken sorts matematik som används i 
det praktiska och om lärarna tillsammans kan samtala om vilka sorts uppgifter som är 
betydelsefulla så är det bara positivt. Nackdelen är när karaktärsämneslärare i för stor 
utsträckning vill påverka innehållet på matematiklektionerna. Jag såg under denna 
undersökning vissa tendenser till just ett sådant beteende. Påverkan var inte stor, men den 
fanns där. Eftersom yrkeslärarna dessutom säger sig vara dåligt insatta i både 
matematiklärarnas arbete och matematikämnet så bör deras påverkan inte vara allt för stor. 
Naturligtvis så kan jag vara färgad eftersom jag läser till matematiklärare men samtidigt så 
har mina studier gjort mig insatt i matematikämnets innehåll och vad man bör bearbeta. Enligt 
Skolverket (2000) kan kärnämnena riskera bli instrument i yrkesutbildningen och då riskera 
att missa gymnasieskolans övriga mål om de helt inriktas mot karaktärsämnet. Det är just den 
här faran jag ser med att yrkeslärarna allt för starkt försöker påverka innehållet i 
matematikundervisningen. Det får inte bli så att ämnesintegreringen sker på 
karaktärsämneslärarna villkor medan det är matematiklärarna som ska göra jobbet.  
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Matematiken har också möjligheter att stärka yrkesmatematiken och eftersom yrkeslärarnas 
matematikkunskaper är begränsade så bör de inte ha en allt för stark påverkan på 
matematikundervisningen. Det bekräftas av Berggren et al. (2007) som skriver att många 
karaktärsämneslärare är utan den kunskap som krävs för att utveckla en matematik som kan 
stärka och förnya deras yrkeskunskaper. 
 
Matematiklärarna säger sig vara mer insatta i yrkeslärarnas arbete och deras ämnen. Om ett 
ämnesintegrerat arbete ska fungera så anser jag att samtliga lärare bör vara insatta i varandras 
arbete. Detta tror jag skulle underlätta en samverkan. Lärarna kan då bättre förstå varandras 
argument och situation vilket kan göra att man snabbare kan nå målen med integreringen. 
Rudhe (1996) bekräftar i sin bok företeelsen med att matematiklärare oftast är mer insatta i 
yrkeslärarnas situation än vad yrkeslärarna är i matematiklärarnas situation. 
 
De flesta lärare anser att karaktärsämnesläraren måste legitimera matematiken inför eleverna. 
Däremot har hälften av yrkeslärarna ingen större förståelse för varför de ska legitimera 
matematiken. Som blivande matematiklärare ser jag ett behov av att ämnes legitimeras av 
karaktärsämneslärarna. Yrkeselever brukar enligt min mening se upp till yrkeslärarna 
eftersom de är kunniga inom det område eleverna själva är intresserade av. En av 
matematiklärarna i undersökningen bekräftar min uppfattning genom att säga att det finns 
separation mellan karaktärsämneslärarna och matematiklärarna i elevernas ögon. Av denna 
anledning ser jag det som mycket viktigt att yrkeslärarna legitimerar matematikämnet. En 
anledning till att de inte gör det kan vara att de inte ser denna separation.  
 
För att ytterligare motivera eleverna att läsa matematik så kan man tydliggöra 
ämnesintegreringen inför dem. Genom att visa eleverna att lärarna samverkar och bryr sig om 
utbildningens helhet så kan det sporra eleverna till ett större engagemang. Rudhe (1996) 
skriver om vikten av det här och påpekar att ett tydliggörande kan skapa ett lugn hos eleverna 
och att de inte får möjligheten att spela ut lärare mot varandra. Samtliga samverkande lärare 
som jag intervjuade tydliggjorde det ämnesintegrerade arbetet inför eleverna. 
 
Alla lärare ansåg att yrkeseleverna har en nyttoinriktad kunskapssyn där de vill se den 
praktiska användningen av den matematik de läser. Ett problem här som belyses av Berggren 
et al. (2007) är att den klassiska matematikläraren kommer från en tradition där 
matematikkunskaper har ett egenvärde. Detta menar jag är ett problem när man ska undervisa 
elever som inte ser något egenvärde i matematiken. Genom en samverkan med yrkeslärarna 
tror jag att matematiklärare bättre kan anpassa sin undervisning vilket gynnar yrkeselevernas 
inlärning.  
 
De flesta lärarna trodde att ett ämnesintegrerat arbete skulle fungera positivt gällande 
skoltrötta elever. Det tror jag också. Vissa lärare påpekade samtidigt att det kan beror på hur 
skoltrötta de är. De pekade på att det finns så många fler orsaker än bara ointressant 
undervisning till att elever inte tar till sig matematikkunskaperna. Jag menar att många elever 
kan behöva annan sorts stöd först för att t.ex. klara upp sin sociala situation innan man kan 
titta på alternativa undervisningsformer. Men ett ämnesintegrerat arbete menar jag absolut kan 
hjälpa de elever som bara har motivationsproblem och tycker att matematikämnet är tråkigt. 
Rudhe (1996) skriver att en undervisning som liknar det framtida yrket kan ha positiva 
effekter på skoltrötta elever. Jag tror att det är just detta en stor del av 
matematikundervisningen handlar om. Att kunna undervisa en matematik som påminner om 
den yrkesinriktning eleverna har valt att studera.   
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Lärarnas syn på elevernas inställning  
 
De flesta av lärarna ansåg att elevernas attityd gentemot matematik mestadels beror på deras 
förkunskaper. Och det måste jag nog hålla med om. Enligt min mening så brukar man väl 
oftast tycka om att utöva de saker man är bra på. På så sätt borde alltså elever som fått med 
sig bra matematikkunskaper från grundskolan tycka att matematik är roligt medan de elever 
som inte har fått med sig tillräckliga kunskaper borde tycka att ämnet är arbetsamt och 
därigenom även tråkigt. Skolverket (2000) berättar om hur elevers låga motivation beror på 
att de fått negativa erfarenheter från grundskolan och därigenom byggt upp en bristande 
förvilja gentemot matematikämnet. Detta ligger i linje med mina tankar ovan.  
 
Matematiklärarna menade att eleverna blir mer motiverade av ett ämnesintegrerat arbetssätt. 
Yrkeslärarna hade däremot svårt att se om det hade någon effekt. Matematiklärarnas 
inställning styrks av Skolverket (2003) som skriver att elever på t.ex. yrkeslinjer har svårt att 
förstå värdet av matematiskt tänkande om de inte ser meningen med det. Jag tror inte heller 
att eleverna känner sig så motiverade och intresserade av matematikämnet om de inte ser 
användningen av det. Som blivande matematiklärare på gymnasiet så känner jag att jag vill 
erbjuda eleverna en meningsfull undervisning som de kan ha nytta av i framtiden. Detta 
menar jag att man kan ge genom att arbeta ämnesintegrerat. Men jag tycker inte att 
integrering är den enda arbetsformen som en lärare ska använda sig utav. En blandning är 
alltid bäst. Rudhe (1996) berättar att högpresterande elever ofta vill ha katederundervisning. 
Detta visar på att en variation behövs. Fast katederundervisning kan ju även den till viss del 
vara ämnesintegrerad.  
 
Att karaktärsämneslärarna inte kan avgöra om ämnesintegreringen har något effekt anser jag 
troligtvis beror på dålig kommunikation mellan lärarkategorierna. Yrkeslärarna var ju positivt 
inställda till ett ämnesintegrerat arbete så jag tror inte att de menar att arbetsformen inte har 
någon effekt. Men å andra sidan är det ju yrkeslärarens ansvar att sätta sig in i 
matematiklärarens arbete precis som matematiklärarna enligt undersökningen hade gjort med 
yrkeslärarnas arbete. För intervjuerna visade ju på att karaktärsämneslärarna var dåligt insatta 
i matematiklärarnas arbete. Jag skulle alltså vilja påpeka vikten av att samtliga lärare är insatta 
i varandras arbete för att ett ämnesintegrerat arbete ska fungera bra.  
 
Majoriteten av lärarna ansåg att yrkeseleverna uppskattar de försök som görs gällande ett 
integrerat arbete. Det tror jag också att de gör. Om undervisningen kan motivera eleverna att 
lära sig så menar jag att eleverna också värdesätter den sortens kunskapsförmedling.  
 
 
Lärarnas syn på organisationen  
 
De lärare som intervjuades ansåg att införandet av arbetslag har underlättat ett 
ämnesintegrerat arbete på grund av att det då är lättare att finna tid för samtal. Jag anser att 
samtalet är mycket viktigt i en integrerad arbetsform så arbetslaget är nog en förutsättning för 
att man ska kunna genomföra en god ämnesintegrering. Förutsatt att man inte ämnesintegrerar 
med sig själv i något ämne man själv undervisar i. Vikten av dialog påpekar Rudhe (1996) då 
hon skriver att god kommunikation mellan lärarkategorier är en förutsättning för allt arbete 
med kärnämnen på yrkesprogram.  
 
En anledning till att samverkan går lite trögt för de flesta lärare i min undersökning kan vara 
att kommunikationen inte fungerar så bra som den borde göra. De flesta lärarna jag 
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intervjuade tyckte dock att kommunikationen mellan matematiklärarna och 
karaktärsämneslärarna fungerar bra. Men samtidigt så påpekade flera yrkeslärare ett problem 
med att matematiklärarna hoppade runt mellan olika arbetslag. Detta anser jag borde påverka 
den tid som finns till förfogande för samtal gällande ämnesintegrering. Så kommunikationen 
mellan lärarkategorierna fungerar säkert bra men frågan är ju hur pass ofta denna 
kommunikation sker.  
 
En yrkeslärare påpekade betydelsen av att göra roliga saker tillsammans. Denne lärare hade 
tillsammans med några kärnämneslärare och elever åkt iväg och haft roligt tillsammans. 
Läraren sade sig nu ha bättre kontakt med både eleverna och de närvarande lärarna. Denne 
sade att det nu var lättare att samverka med dessa karaktärsämneslärare eftersom man nu hade 
ett ansikte på personen man skulle samverka med, istället för att bara ha ett namn på en lista. 
Tyvärr var inte matematikläraren med på denna resa vilket annars skulle ha kunnat resultera i 
ett bättre samarbete anser jag. Jag tycker att denna lärare har rätt i sin åsikt. Att göra andra 
saker tillsammans och på så sätt lära känna varandra bättre tror jag har en positiv effekt på ett 
integrerat arbete där kommunikationen är så pass viktig. Detta bekräftas av Rudhe (1996) som 
i sin bok pekar på betydelsen av att lära känna varandra. 
 
Hälften av de intervjuade lärarna tyckte att kommunikationen mellan lärare och ledning 
fungerade bra gällande ämnesintegrering. Detta är också en viktig kontakt för lärare som 
ämnesintegrerar anser jag. Att känna ett stöd från ledningen känns för mig som ett måste för 
att arbetet ska ge några goda resultat. Att bara hälften av lärarna kände att kommunikationen 
med ledningen fungerade bra kan också vara en orsak till att det ämnesintegrerade arbetet går 
sakta framåt bland de flesta lärare. 
 
Majoriteten av lärarna som deltog i min undersökning sade sig se organisatoriska svårigheter 
med att arbeta ämnesintegrerat. Exempel på problem de såg var att schemat inte fungerade 
gällande ämnesintegrering. Det här eftersom det inte fanns tid för samtal, att klasserna var för 
stora samt att matematiklärarna flackar kring på skolan vilket inte ger någon kontinuitet och 
gör dem svåra att få tag i. En av lärarna påpekade att allt detta grundade sig i skolans 
ekonomi, och det måste jag väl hålla med om. Enligt Berggren et al. (2007) är regeringens 
stöd till både yrkeslärare och matematiklärare bristfällig. Författarna berättar om hur det 
behövs tydliga signaler från både regering och berörda myndigheter för att 
matematikundervisningen ska kunna utvecklas i riktning mot yrkeslinjerna. Att stödet är för 
litet syns hos dessa lärare genom att tiden inte räcker till. Lärarna sade att de själva måste 
finna tid till samtal och att detta inte är det lättaste. Denna tid sade de sig lättast finna vid 
fikaraster och luncher. Själv tycker jag att det inte borde få fungera på detta sätt. Den enda tid 
på dagen då en annars så stressad lärare ska finna lite lugn och ro så måste den planera för ett 
ämnesintegrerat arbete. Med detta som grund så är det är väl kanske inte så konstigt att det 
integrerade arbetet bland lärare inte är så omfattande. För jag menar ju att tid ges ju inte för 
det arbete som förväntas av lärare.  
 
 
Lärarnas syn på de fysiska faktorerna 
 
Många av de intervjuade lärarna såg ingen fysisk separation mellan matematikundervisningen 
och karaktärsämnesundervisningen. Dvs. lektionssalarna ligger i nära anslutning till varandra. 
Det här talar emot Skolverket (2000) som framhåller att en uppdelning är vanlig. Resultatet 
visar på en positiv inställning i skolans ledning att satsa på kärnämnesundervisningen på 
yrkesprogrammen.  
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Däremot påpekade fler lärare att separationen är större vad gällande arbetsrum. Ett problem 
som lärarna tog upp var att det inte fanns någon plats över där kärnämneslärarna kunde sitta. 
Återigen så kommer den ekonomiska faktorn in vilket visar på vikten av ett stöd från de 
berörda politikerna som jag nämnde tidigare.  
 
Rudhe (1996) visar i sin bok på vikten av gemensamma arbetsrum. Jag anser att det är 
betydelsefullt att även kärnämneslärarna är placerade nära yrkeseleverna. Anledningen till 
detta är att dessa lärare då lättare kan skapa kontakt med eleverna då man oftare ser dem i 
korridorerna. Dessutom kommer mer tid att finnas till samtal med yrkeslärare om 
ämnesintegrering eftersom det kommer att ske fler naturliga och spontana möten.  
 
 

Avslutande ord 
 
I inledningen skrev jag om hur jag blir nyfiken på möjligheterna att erbjuda en meningsfull 
och intressant matematikundervisning. En undervisning där eleverna känner att de har nytta 
av sina matematikkunskaper. Jag tror att ett ämnesintegrerat arbetssätt kan vara en metod för 
att uppnå detta mål. Jag anser att man i den traditionella matematiken även måste finna en 
yrkesmatematik som kan motivera och intressera yrkeseleverna att läsa matematik. För enligt 
karaktärsämneslärarna i denna undersökning så behövs ju matematiken som ett verktyg för att 
klara av det framtida yrkeslivet.  
 
Lärarna i denna undersökning tycker att det går tungt att införa ett ämnesintegrerat arbetssätt 
trots en stor vilja. Jag tror att anledningen till detta ligger i lärarkategoriers olikheter samt 
organisationen. Detta arbete har visat på att matematiklärare och yrkeslärare inte talar ”samma 
språk”. Detta menar jag är en viktig orsak till att integreringen går trögt. Samtalet anser jag 
vara ett mycket viktig verktyg för att kunna arbeta ämnesintegrerat. Ekonomi styr det mesta 
här i livet, och då även ämnesintegreringen. För att kunna samverka krävs tid för bl.a. samtal. 
Om denna tid inte finns blir det svårt att kunna integrera.  
 
Att visa för eleverna att lärarna samverkar och ser en helhet i deras utbildning anser jag skapa 
en nyfikenhet i undervisningen. Som jag skrev i inledningen så menar jag att ett förtydligande 
av ämnesintegreringen kan frambringa en meningsfull upplevelse av ämnen. Eftersom 
yrkeseleverna har en nyttoinriktad kunskapssyn så tycker jag även att deras 
arbetsplatsutbildning (APU) bör inordnas i ämnesintegreringen. Eleverna vill se 
användningen av matematiken, och på vilken plats är det bättre att visa denna användning än 
ute i det verkliga arbetslivet.  
 
Avslutningsvis skulle jag bara vilja instämma med Berggren et al. (2007) som skriver om 
regeringens bristande stöd till både matematiklärare och yrkeslärare. Politikerna måste ta sitt 
ansvar genom att ge lärarna de resurser som behövs för att kunna genomföra en motiverande 
och intresseväckande undervisning.  
 
Min undersökning ger ingen uttömmande bild av gymnasieskolors ämnesintegrering, men 
tillsammans med andra liknande undersökningar skulle man kunna ge en bättre bild av 
arbetsformen. I vidare studier skulle det vara intressant att titta på de språkliga skillnader 
mellan lärarkategorier som detta arbete uppmärksammat. Ytterligare områden av intresse att 
studera vidare är skolors organisation gällande ämnesintegrering. 
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Bilaga – Intervjuguide 
 
Definition av ordet ämnesintegrering 
 

1) Vilken är din definition av ordet ämnesintegration? 
 
Min definition: Undervisningsform där en eller flera lärare samverkar med två eller fler 
ämnen, där samarbetet skall utgöra en ansenlig del av undervisningen. Lärare ska nyttja 
varandras kunskaper och ämnen för att skapa en helhetssyn hos eleven.  
 
 
Lärarfrågor 
 

2) Vilken är din inställning till ämnesintegrerad undervisning? 
– Förklara! 

 
3) Hur är inställningen bland andra lärare gällande ett ämnesintegrerat arbetssätt? 

– Positiva/negativa? Finns det motsättningar/enighet? 
 

4) Arbetar du ämnesintegrerat med karaktärsämnena/matematiken? 
– Om ja, hur ser då detta samarbete ut? 

 
5) Har du satt dig in i matematiklärarens/karaktärsämneslärarens arbete, arbetssätt, 

arbetssituation, kursplaner etc.? 
– Om inte, skulle detta kunna underlätta ett ämnesintegrerande arbete? 
– Om ja, har detta underlättat det ämnesintegrerade arbetet? 

 
6) Kan man uppnå alla målen i styrdokumenten om man inte samverkar? 

 
7) Har eleverna på yrkesprogrammen en mer nyttoinriktad kunskapssyn än elever på 

teoretiska program? 
 

8) Är det problematiskt att arbeta ämnesintegrerat vad gällande matematiken? 
 

9) Måste karaktärsämneslärarna legitimera matematiken ( tematikion:opplingar till 
matematikundervisningen?ämnesintegrerat 
arbetssätt?��������������������������������������
�����������kärnämnena) inför klassen?  

– Om ja, gör de det?  
 
Om ämnesintegrerat arbete förekommer: 
 

10) Är ett ämnesintegrerat arbetssätt mer tidskrävande än traditionell undervisning? 
  

11) Hur tror du ett ämnesintegrerat arbetssätt fungerar vad gällande skoltrötta elever 
jämfört med traditionell undervisning? 

 
12) Tydliggör ni det ämnesintegrerade arbetet inför eleverna? 

– Om ja, vad tror du effekterna blir av detta? 



   

 

– Om inte, vad tror du effekterna skulle bli om ni gjorde det? 
 
 
Lärares syn om elevernas inställning 
 
Om ämnesintegrerat arbete inte förekommer: 
 

13) Vilken attityd känner du att eleverna har till matematik/räknande i allmänhet?  
 

14) Hur tror du elevernas motivation påverkas av ett ämnesintegrerat arbetssätt? 
 

Om ämnesintegrerat arbete förekommer: 
 

15) Vilken attityd känner du att eleverna har till matematik/räknande i allmänhet?  
 

16) Blir eleverna mer motiverande inför matematiken av ett ämnesintegrerat arbetssätt? 
 

17) Tycker du att eleverna uppskattar de försök som görs för att anknyta kärnämnena till 
yrkesområdet? 

 
 
Organisation  
 

18) Arbetar ni i arbetslag?  
– Påverkar detta valet att arbeta ämnesintegrerat eller inte? 

 
19) Finns det organisatoriska svårigheter/förutsättningar för att arbeta ämnesintegrerat 

på eran skola? 
– Schemaläggning 
– Undervisningsgrupper 
– Gemensam planeringstid 
– Tid 

 
Om ämnesintegrerat arbete förekommer: 
 

20) Hur är kommunikationen mellan kärnämnes- och karaktärsämneslärarna gällande 
ämnesintegrering? 

 
21) Hur är kommunikationen mellan lärare och ledning gällande ämnesintegrering? 

 
 
Fysiska faktorer 
 

22) Finns det en fysisk separation mellan kärn- och karaktärsämnesundervisningen? 
– Gemensamma/närliggande arbetsrum 
– Gemensamma/närliggande undervisningslokaler 

 
 
Matematiklärarfrågor 



   

 

 
23) Ska matematiken vara instrumentell med yrkesutbildningen som främsta mål? 

 
24) Hur ser frånvaron ut för yrkeselever på matematiklektionerna?  

– Skiljer den sig från elever på övriga program, och i så fall varför?  
 

25) Finns det någon samverkan matematiken och APU-platserna? 
 

26) Hur ser traditionen ut vad gällande matematiklärare och ämnesintegration? 
 
 
Karaktärsämneslärarfrågor 
 

27) Anser du att matematiken behövs för att kommunikationen på karaktärsämnet ska 
fungera? 

– Om ja, tror du eleverna är medvetna om att de pratar matematik? 
– Om ja, drar ni kopplingar till matematikundervisningen? 

 
28) Tror du att eleverna kan klara av sina framtida yrken utan att läsa matematik?  

 
29) Tycker du att matematiklärarna är för ”akademiska”, t.ex. att de inte kan anpassa sin 

undervisning till karaktärsämnena? 
 

30) Känns det som att matematiklärarna är dåligt insatta i eller ointresserade av 
yrkesdelen i yrkesprogrammen. 

– Hur visar sig detta? 
 

 


