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Abstrakt/Abstract 
Studiens syfte är att undersöka ämnes- och yrkeslärare syn på ämnesintegrering gällande RL-programmet och det 

gymnesiegemensamma ämnet matematik. Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer, där urvalet består av åtta 

lärare från två norrländska gymnasieskolor. En tidigare undersökning visar att yrkeselever i överlag har låg motivation och en dålig 

förståelse för matematiken. Aktuella styrdokument påpekar vikten av samverkan mellan ämnena till fördel för elevens 

kunskapsutveckling. Dock visar en del forskning kring området att det sällan förekommer någon samverkan med 

matematikämnet. Resultatet visar att de flesta av lärarna har en positiv syn på ämnesintegrerad undervisning, men att det 

förekommer i olika utsträckning på de berörda skolorna. De flesta av lärarna är överens om att deras yrkeselever har låg 

motivation och förståelse för matematikämnet. Lärarna upplever att tidsbristen och ämneslagskonstellationerna bidrar till 

svårigheter för ett fungerande ämnesintegrerat arbetssätt. 

 

Nyckelord/Keywords: ämnesintegrering, sociokulturell, matematik, Restaurang- och 

Livsmedelsprogrammet, motivation, samverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Förord  

Först och främst vill vi ge ett stort tack till de matematiklärare och yrkeslärare som ställt upp och hjälpt 

oss i vårt arbete genom deras deltagande i våra intervjuer. 

 

Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Göran Widding som hjälpt oss med konstruktiv kritik och 

att se sådant som vi själva inte har upptäckt.  
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1. INLEDNING 

Skolverket (2003) skriver i sin rapport nr. 221 Lusten att lära – med fokus på matematik, att elever på 

yrkesprogram upplevs ha låg motivation och förståelse för det gymnasiegemensamma ämnet matematik. 

Vidare nämns i rapporten att dessa elever ofta har en negativ attityd till de gymnasiegemensamma ämnena, 

bland dessa matematik. Dessa resultat från Skolverkets rapport, kan vi koppla till våra egna erfarenheter 

från våra år på Restaurang- och livsmedelsprogrammet som yrkesverksamma lärare. Många av våra elever 

har låg motivation för de gymnasiegemensamma ämnena. Våren 2012 hade bara en tredjedel av våra elever 

i årskurs 1 ett godkänt betyg i kursen Matematik 1. En fråga vi ställer oss är vad orsaken kan vara till att så 

många elever inte uppnådde ett godkänt betyg? En orsak som kan diskuteras är om lärarens sätt att lära ut 

matematikkunskaperna inte överensstämmer med elevernas olika sätt att lära in eller att den inte är 

tillräckligt motiverande. Medan en annan orsak kan vara elevens egen motivation och eget intresse för 

matematikämnet. 

 

Det vi som yrkesverksamma lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet har sett tendenser till är att 

våra elever har svårigheter att kunna se sambandet mellan yrkesämnena och de gymnasiegemensamma 

ämnenas innehåll. Vårt resonemang kan kopplas till Rudhe (1996) som skriver i sin bok Ur nöd – i lust, att 

yrkeselever ofta har en nyttoinriktad kunskapssyn. Vilket innebär att när eleverna inte ser nyttan med ett 

ämne eller har en förståelse för användandet av det för sin kommande framtid, anses ämnet vara onödigt 

och jobbigt. (Rudhe, 1996, s. 25) Skolverket (1998) skriver i sin rapport nr. 149 att betygsstatistiken under 

de senaste åren visat på en negativ utveckling vad gäller icke godkända betyg, främst inom 

gymnasiegemensamma ämnena. Det är däremot inte själva ämnet som är problematiskt, utan själva 

arbetssättet lärarna använder när de undervisar. Vilket även skulle kunna ligga bakom det höga antalet icke 

godkända betyg i kursen Matematik 1, bland våra elever.  Det är väsentligt att eleverna förstår möjligheten 

och vikten av att använda matematikkunskaper kopplat till deras valda studieinriktning. Gör eleverna inte 

det, uppstår problematik när eleverna ställs inför vissa problemlösningar både i det verkliga arbetslivet 

men också i de praktiska momenten under utbildningens gång. Exempel på sådana problemlösningar är 

receptomvandling, matsedelsplanering, råvarukalkylering m.m. Dessa är viktiga inslag i utbildningen och 

en stor del av betygssättningen. 

 

Vi tror nämligen att ett ämnesintegrerat arbetssätt mellan yrkesämnen och de gymnesiegemensamma 

ämnena skulle höja elevernas motivation till matematikämnet, i detta avseende. Eleverna skulle 

förhoppningsvis få en vidare förståelse för vikten av att skaffa sig kunskaper inom ämnet för sitt framtida 

yrkesliv. Vi tror att eleverna får en större chans att se helheten av sin utbildning med ett sådant arbetssätt, 

och därigenom ett ökat intresse för ämnet matematik. Om det stämmer överens med det Rudhe (1996) 

skriver i sin bok, att många elever på ett yrkesförberedande program besitter en nyttoinriktad kunskapssyn, 

är helhetsbilden under elevernas utbildning en förutsättning för deras kunskapsinhämtning. 

 

Vårt antagande om ett ökat behov av integration mellan yrkesämnen och det gymnesiegemensamma 

ämnet matematik på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, är utgångspunkten för vår studie. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ämneslärare och yrkeslärare i två yrkesförberedande program 

ser på ämnesintegrerat arbete inom Restaurang- och Livsmedelsprogrammet med avseende på det 

gymnasiegemensamma ämnet matematik. 

 
 

Frågeställningar 

 

1. Vilken syn har yrkeslärare respektive ämneslärare på ämnesintegrerad undervisning i den 

undersökta skolan? 

2. I vilken utsträckning upplever lärarna att ämnesintegrerad undervisning förekommer? 

3. Hur upplever lärarna elevernas inställning till det gymnasiegemensamma ämnet matematik? 

4. Hur uppfattar de två lärargrupperna den rådande organisationen gällande ämnesintegrering inom 

de två programmen? 

 

3. BAKGRUND 

2011 trädde den nya reformen GY11 i kraft, i och med den har begreppen karaktärsämneslärare och 

karaktärsämne samt kärnämneslärare och kärnämne ändrats. Numera heter karaktärsämnen, 

programgemensamma ämnen och kärnämne kallas gymnesiegemensamma ämnen. Vi har i denna studie 

därför valt att använda oss av dessa nya benämningar, men valt att benämna de programgemensamma 

ämnena för yrkesämnen. 

 

De ämnen som ingår i de gymnasiegemensamma ämnena är nio stycken: engelska, matematik, historia, 

idrott och hälsa, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andra språk. 

 

3.1 Definition av ordet ämnesintegrering 

Ordet ämnesintegrering och dess innebörd är inte självklar för alla. Det råder olika åsikter kring 

definitionen av de begrepp som är centrala i uppsatsen t.ex. ´ämnesövergripande´ och ´ämnesintegrering´. 

 

Behövs en tydligare definition? Är det därför det inte riktigt slagit igenom och utövas i verkligheten? Vi 

börjar med att definiera ordet ämnesintegration. Vad innebär då integrering och integrerad undervisning? 

 

Begreppet integrering behandlas i flera rapporter skrivna av Björn Andersson för tidning NA-spektrum. I 

dessa rapporter går Andersson in på djupet av begreppet integrering och försöker reda ut vad det innebär i 

förhållande till de naturvetenskapliga ämnena. Även om hans rapport har en tydlig koppling till just de 

naturvetenskapliga ämnena så menar vi att det finns en generaliserbarhet som gör att resonemangen går att 

applicera på andra kunskapande situationer. Definitionen enligt Andersson är helt enkelt:  

 

“Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att sammanfoga skilda delar till ett 
helt. Det är underförstått att det är individen som integrerar. Det finns med andra ord ingen integration i sig. 
Integration är alltid någons integration. I undervisningen är det fråga om att stimulera eleven att integrera, dvs. själv 
konstruera helheter av delar.” (Andersson, 1994, s. 3)  
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Anderssons definition av begreppet integration handlar inte nödvändigtvis om att arbeta över 

ämnesgränserna utan kan bara fungera som stimuli som får eleverna att kognitivt sammanfoga delar från 

olika fenomen och områden i undervisningen. Integration kan även leda till att en elevs kunskaper i ett 

ämne kan fördjupas och leda till en utökad förståelse genom integration eftersom det befästs i elevens 

tidigare förståelse av detta ämne, vi tycker här att det finns en koppling till en hermeneutisk syn på lärande. 

Hermeneutik är en form av tolkning som går ut på att skapa en djupare förståelse för den kunskap och 

mening som redan finns genom att sätta det i ett främmande forum och sedan kunna göra en omtolkning 

av de kunskaper som man redan ägde (Gustavsson, 2002). Det vi vill uppmärksamma med denna koppling 

till den hermeneutiska kunskapssynen är att integrering inte nödvändigtvis handla om integrering över 

ämnesgränserna i en konstruerad uppgift av lärare. Utan det kan lika gärna vara individens egna personliga 

integrering av olika ämnesområden som samtidigt leder till en integrering av ny kunskap i en sedan tidigare 

existerande kunskap som genom integrering får chansen att expandera och befästas på nytt. 

 

Andersson (1994) anser att integrering inte har skett förrän eleven har förstått sambanden mellan de olika 

delar som integrerats. Han menar att det krävs mer kunskap om vad integrering egentligen innebär då 

många lärare idag handlar av god vilja och har ambition men där eleven själv inte har möjligheten att själv 

integrera vilket blir meningslöst ur ett individuellt perspektiv. Om elever och lärare förstår innebörden av 

detta perspektiv på integrering skulle det eventuellt kunna öka förståelsen för undervisningen och 

kunskapandet. Hans förhoppningar är att om det skulle satsas mer på kunskap inom detta område så 

skulle skolarbetet kunna präglas av ett större intresse och djupare förståelse av ämnesområden, 

förhållandet mellan olika ämnesområden och sitt eget kunskapande.  Ämnesintegration enligt Andersson:  

“Då två eller flera ämnen presenteras i ett gemensamt sammanhang. Det betyder att de olika delarna i ämnena sammanfogas 

till en större helhet.” (Andersson, 1994, s.15) 

 
Rudhe (1996) tar upp problematiken kring att motivera elever på yrkeslinjer i sin bok Ur nöd I lust och 

beskriver arbetet med att ämnesintegrera med: ”Modeller för samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen, 

mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare […] ” (Rudhe, 1996, s. 5) Författaren beskriver också 

ämnesintegrering som att: ”[…] kärnämnet används som redskap i karaktärsämnet eller att karaktärsämnet används 

som stoff i kärnämnet.” (Ibid, s. 29) 

 

Vidare vill vi även nämna Lundgrens och Thunborgs (2005) förklaring på ordet i deras studie om 

Infärgning - Matematik i byggprogrammet, den 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  

(Lundgren & Thunborg 2005, s.18) 

 
Som synes kan begreppen ämnesintegrering och ämnesövergripande tolkas och definieras på olika sätt. Så 

inför våra intervjuer så tog vi tillsammans fram en definition som skulle genomsyra hela vår studie, för att 

skapa en gemensam syn på begreppen. Den lyder enligt följande: 

 

Elevnivå: Ämnesintegrering är när en elev kan se delarna och helheten av ett eller flera ämnen och förstår 

förhållandet dem emellan och därmed kan koppla dem till sitt tidigare kunnande. 

 

Lärarnivå: Ämnesintegrering är när en eller flera lärare samverkar med två eller flera ämnen som en 

praktisk pedagogisk följd av önskemålet att vilja stimulera eleverna till integrering, där samarbetet över 

ämnesgränserna är central i undervisningen. Lärarna ska utnyttja varandras kunskaper och ämnen för att 

skapa en helhetsyn hos eleven. 
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Denna definition är självklart inget försök från vår sida till att skapa en allmängiltig definition men en 

definition för denna studie kändes nödvändig. Därför gör vi, med stöd av den litteratur vi redovisar i detta 

arbete, den definition du läst ovan. 

 

3.2 Ämnesintegrering enligt styrdokumenten 

Vad säger styrdokumenten om ämnesintegrering i gymnasieskolan? 

 
I vårt uppdrag som pedagoger och professionella lärare inom gymnasieskolan är vi styrda till att följa de 

styrdokument som är fastställda av riksdagen och utformade av Skolverket. Redan i Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94), d.v.s. den gamla läroplanen för gymnasieskolan, betonades vikten av 

ämnesövergripande undervisning för elever. Det finns ingen direkt formulering rörande ämnesintegrering 

varken i Lpf94 eller i den nya upplagan av Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

(Gy11). Däremot presenteras formuleringar vars innebörd överensstämmer med begreppet 

ämnesintegrering såsom samband, samverkan och överblick. Detta gäller också för de styrdokument 

tillhörande kursen Matematik 1a samt för Restaurang- och Livsmedelsprogrammets programmål vilket det 

redogörs för längre ner. 

”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna 
möjligheter att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola.” 
(Lpf 94, s. 6) 

”Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och specialutformade program /.../ kan 
överblicka större kunskapsfält och utvecklar en analytisk förmåga.”(ibid, s. 9) 

“Läraren skall samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen”. (Ibid, s. 12) 

“Rektorn har ett särskilt ansvar för att det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att 
eleverna får ett sammanhang i sina studier”. (Ibid, s. 17) 

”Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och att krav 
ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och 
organisation.” (Ibid, s. 5) 

 
Den nya gymnasiereformen (Gy11) som infördes 2011 medförde en ny läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen. Den nya skollagen ger utrymme för att bedriva ämnesövergripande 

undervisning i större utsträckning i jämförelse med Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Detta 

är något som även några lärare uppmärksammat i en studie gjord av Määttä och Wenström (2012). 

 

“Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna 
möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 
tillämpa sina kunskaper.” (Skolverket, 2011, s. 8) 

“Läraren ska /.../ i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 
främjar elevernas lärande, /.../ samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen.” (Ibid, s. 10) 

“Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och 
sammanhang, /.../ upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, /.../ 
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får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, /.../ får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.” 
(Ibid, s. 11) 

“Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för 
skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att(:)? /.../ lärarna anpassar undervisningens 
uppläggning, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar,” (ibid, s. 15) /.../ lärare 
och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra 
sina uppgifter, /.../ samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får ett sammanhang i 
sina studier.” (ibid, s.16) 

 
I Restaurang- och Livsmedelsprogrammets programmål står bland annat: 

“Utbildningen ska även utveckla elevernas förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi.” (Ibid, s. 
35) 

I målen för de gymnasiegemensamma ämnena står det bland annat att undervisningen inom 

matematikämnet: 

“Ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt 
ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med 
olika uttrycksformer. /.../ Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel. I undervisningen ska eleverna 
dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg 
som kan förekomma inom karaktärsämnena.” (Ibid, s. 90) 

“Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: /.../ relatera 
matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt 
sammanhang.” (Ibid, s. 91) 

Undervisningen i kursen Matematik 1a, 100 poäng ska behandla följande centrala innehåll som i sig är 

exempel på kunskap att: 

 
Taluppfattning, aritmetik och algebra 

“Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive 
överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg. Strategier för att 
använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och 
handböcker. Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa 
linjära ekvationer.”  (Ibid, s. 92) 

Geometri 

“ /.../ Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, 
kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier. Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala 
för karaktärsämnena. Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt 
hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.” (Ibid, s. 92) 

Problemlösning 

“ /.../ Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i 
karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer. Matematiska problem av 
betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.” (Ibid, s. 93) 
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3.3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

3.3.1 Teoretiska utgångspunkter med sociokulturell teorianknytning 

 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för de teoretiska utgångspunkterna som vår studie grundar sig på 

som i huvudsak vilar på den sociokulturella kunskapssynen. 

Vi kommer här nedan redogöra för bl.a. John Dewey, Olga Dysthe, Lev Vygotskij och Roger Säljö. 

 

Helena Korp presenterar i en publikation för myndigheten för skolutveckling en översikt av forskning 

inom området kunskapsbedömning. I boken nämns de tre olika kunskapsteorierna, behaviorismen, 

kognitivsmen och den sociokulturella teorin i fallande ordning. Hon redogör för den sociokulturella teorin 

som mer och mer under 90-talet ersätter den tidigare kunskapssynen kognitivismen som var aktuell i den 

svenska skolan under 1970-talet, som i sin tur ersatte den behavioristiska kunskapssynen. De tre mest 

aktuella företrädare för ett sociokulturellt perspektiv enligt Helena Korp är Jean Lave, Lauren Resnick och 

Barbara Rogoff. Där bl. a Lauren Resnick har studerat hur barn räknar i och utanför skolan och funnit 

stora skillnader där elever hanterar exempelvis matematiska problem helt annorlunda i skolan jämfört med 

hur de gör när de ställs inför motsvarande problem i vardagagen. (Korp, 2003) 

 
Dysthe (2003) skriver att enligt den sociokulturella kunskapssynen så har lärprocessen en inre och yttre 

sida. De individuella mentala processerna och samspelsprocesserna mellan individen och omgivningen är 

beroende av varandra. Från ett sociokulturellt perspektiv betonar man den motivation som finns inbyggd i 

samhällets och kulturens förväntningar på sina barn och ungdomar. När de upplever att de olika platserna 

där de verkar hänger samman blir det de lär sig meningsfullt och motiverande. Motivationen är beroende 

av den mån att skolan lyckas skapa en god lärmiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. 

Individen bör känna sig accepterad och miljön ska bidra till att på ett positivt sätt kunna forma den 

lärandes identitet. Den sociokulturella synen fokuserar på lärande som deltagande i social praktik, en 

kollektivt deltagande process med tyngdpunkten på helhet och samverkan. Dysthe nämner några centrala 

begrepp inom den sociokulturella kunskapssynen där en av dessa står för att lärande är situerat. Vilket 

menas med att lärandet kan vara olika beroende på i vilket sammanhang och i vilken miljö det sker.  

 

Åtskilliga tankar av Dewey (2004) kan återfinnas i senare års läroplaner för den svenska skolan. Det kan 

tyckas förlegat att ta upp teorier som skrevs för över 100 år sedan men i och med att hans pedagogiska 

filosofi poängterar vikten av att samhälle, skola och individ utgör en helhet om undervisningen ska få ett 

gott resultat så känns den väldigt aktuell i vår tid. 

 
“Learning by doing” är väl det begrepp som man oftast förknippar med Dewey och hans lära. Han betonade 

även väldigt stark hur viktigt det är att skolan inte fungerar som en isolerad cell utan kontakt med 

omvärlden. Han sa bland annat följande om skolans uppgift: 

“I dagens utbildning... negligeras den grundläggande principen om att skolan skulle vara samhällsliv. Skolan 
betraktas idag som en plats där viss information skall meddelas, där vissa ämnen skall läras ut och där vissa vanor 
skall övas in. Värdet av detta uppfattas som något som i det stora hela blir uppenbart först långt senare... Som ett 
resultat därav blir [Skolans innehåll] inte en del av barnets livserfarenhet och därför inte ett verkligt bildande eller 
uppfostrande.“ (Dewey, 1897 i Strømnes, 1995, s. 195) 

Enligt Dewey (2004) var den viktigaste kunskapen den funktionella, den som kunde användas till något. 

Han ansåg att man skulle studera individens intellekt i kunskapsutveckling samt hur man använde denna 

kunskapsutveckling för problemlösning genom handlande. Fick problemet en tillfredsställande lösning, 

om man kunde identifiera de faktorer och som medverkat till lösningen, då hade man funnit den kunskap 
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som visat sig vara funktionell. Han ansåg även att skolan hade gett för få tillfällen för eleverna att utveckla 

dessa funktionella kunskaper då de sällan fick hantera material, ta initiativ, visa ansvar och själva få 

chansen att upptäcka och rätta de fel som de själva begått. Därför menade han att elevernas förmåga att 

tänka enbart utvecklades i begränsad omfattning. För att få rätsida på detta tyckte Dewey att man skulle 

införa en typ av undervisning han kallade intellektuell och den innebar i korta drag att undervisningen 

skulle växa fram ur barnens behov. Information som ska ges till barnen måste anknyta till och utvecklas ur 

de aktiviteter de håller på med. “Barnen måste förstå att alla idéer, sanningar, teorier etc. till sin natur är 

arbetshypoteser.” (Strømnes, 1995, s. 197) Förutom denna syn att kunskap skulle fylla en funktion, hävdade 

han att den var flyktig och relativ. Kunskap måste erövras av varje enskild individ och var ingen kollektiv 

egendom, “därför borde skolan lägga stor tonvikt på problemlösning och arbetsprojekt där varje elev fick söka sig fram till 

egna insikter och egen förståelse.” (Ibid, s. 122) 

 
Qvarsell (1978) nämner i sin bok att den traditionella undervisningsformen och skolans slutna system får 

kritik från många pedagoger. De kända alternativpedagogerna Paulo Freire och Célestin Freinet betonar 

också vikten av att öppna skolan mot verkligheten. Qvarsell påpekar att båda dessa arbetat med Bruners 

generativa inlärning som innebär att man måste gå utöver den från början givna informationen. Qvarsell 

menar att problemet i motivationen kanske inte alltid ligger hos eleverna. Hur ofta ställer sig lärare och 

skolledare frågan: Varför ska eleverna lära sig detta? I stället för att, vilket är vanligast, fråga eleverna: 

Varför vill du inte lära dig detta? Vad är det för fel på dig? 

 

Forsell (2005) skriver att Dewey utgår ifrån två kategorier som är centrala i hans budskap och som även 

tydligt kan kopplas till den sociokulturella utgångspunkten vilket är individen och det sociala 

sammanhanget. Han menar att relationen mellan individ och omvärld är en dialektisk process med 

innebörden av att kunna se två sidor av samma mynt där utveckling möjliggörs hos individen genom 

samspel med sin omgivning. Individen lär sig då sociala regler och att förstå olika sammanhang. Dewey 

hävdar att teori och praktik inte är varandras motsats, utan att det istället kan vara en förutsättning för 

lärande. Vidare berör Dewey (2004) hur nödvändigt det är att skolan överger ämnesindelat lärostoff och 

förs närmare samhället eftersom det handlar om elevernas framtid. Han kritiserar uppdelningen mellan 

teori och praktik och yrkar på samspel mellan dem. Denna uppfattning delas även av Vygotskij. Dysthe 

(2003) menar att han anser att det ska finnas ett meningsskapande i centrum av skolundervisningen och att 

det ska finnas ett samband mellan skolan och det verkliga livet.  

 
I Sverige är Roger Säljö en stark företrädare för sociokulturell teoribildning kring lärande och i hans 

forskning fokuseras språkets betydelse för barns kognitiva utveckling och språket som bärare av kognitiva, 

sociala och kulturella strukturer. I sin bok “Lärande i praktiken”, menar Säljö med hänvisning till Dewey 

och Vygotskij, att praktik och teori går hand i hand (Säljö, 2002). Som ett exempel nämner han situationen 

när ett hus ska byggas. Det är inte bara att börja spika och såga utan det krävs även information om hur 

det skall byggas, hur trädgården ska anläggas och hur markarbetet ska gå till. Även myndigheter måste 

kontaktas och det måste samlas information. Med detta menar Säljö att användandet av intellektuella och 

manuella redskap är totalt sammanflätade med varandra och även han använder sig av liknelsen av 

lärandet som två sidor av samma mynt. 

 

3.3.2 Argument för ämnesintegration 

 

Svårigheten för en ämneslärare att intressera eleven för de gymnasiegemensamma ämnena verkar inte ligga 

i att motivera elever på högskoleförberedande program utan att motivera elever på yrkesprogram att känna 

sig motiverad att läsa dessa ämnen. Detta framgår i flera studier kring hur ämneslärare som tidigare 

undervisat elever på högskoleförberedande program upplever det svårare när de nu skall undervisa elever 
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på yrkesprogram. Elever som kanske helst vill arbeta med sina yrkesämnen, elever som valt programmet 

för dess yrkesinriktnings skull. (Rudhe, 1996) 

 

Rudhe kommenterar bland annat detta själv i ett fall som handlar om Strömbackaskolan i Piteå som är en 

av landets största gymnasieskolor med 2000 elever och 200 lärare. I detta fall är det ett reportage från 

Fordonsprogrammet där lärarna har svårt att motivera eleverna i engelska och de får som förslag att låta 

undervisningen i engelska börja i elevernas intresse för bilar. Redskapet blev en instruktionsbok på 

engelska och att lärarna samverkade för att nå det gemensamma målet. Rhude om hur viktigt det är att 

lärarna samarbetar: 

“De sju lärarnas utveckling karakteriseras av att gå från kris över lära-känna-varandra fas och vidare till mera 
utvecklad samverkan. En ganska typisk gång, kan man anta. Det verkar som om just det gemensamma samtalet 
mellan lärarna och tydliggörandet av det inför eleverna har en central roll i samverkan. Eleverna upplever att lärarna 
känner dem och att lärarna har en gemensam uppfattning om målen för undervisningen. Och eleverna känner att de 
har ansvar. Lärarna finner trygghet i samarbetet och får en gemensam helhetsbild av eleverna. Inte minst framstår det 
hur viktigt det är att karaktärsämneslärarna legitimerar kärnämnena eftersom det är karaktärsämneslärarna som 
är elevernas auktoriteter. När karaktärsämneslärarna förklarar varför kärnämnena är viktiga och frågar eleverna 
om hur det går i kärnämnena så stärker det kärnämnenas ställning hos eleverna.”(Rhude, 1996, s. 13) 

 
Här framgår det tydligt hur viktigt det är med kommunikation och att inte se de olika ämnena som 

separata när det kommer till att nå ett gemensamt mål. Det handlar om att skapa helhet och mening för 

eleverna menar Elisabet Rhude. Hon beskriver vidare att en orsak till problemenen med kärnämnena är att 

de upplevs som främmande och meningslösa av elever som dessutom ofta har dåliga förkunskaper. Vidare 

ser hon även en trend i att eleverna på programmen med yrkesämnen har en nyttoinriktad kunskapssyn 

där det med nyttig kunskap menas den yrkeskunskap som är användbar och där kunskap som man inte 

förstår vad man ska ha den till blir onödig och jobbig (Rhude, 1996).  

 
Liksom Rudhe (1996) nämner även Johnson (2007)  i sin studie den nyttoinriktade kunskapssynen som 

många yrkeselever har. På den skola där han har bedrivit sin undersökning, visade det sig att alla lärare 

som ingick i studien ansåg att eleverna på deras skola vill se den praktiska användningen av den matematik 

de läser och på så sätt har en nyttoinriktad kunskapssyn. 

 

Göran Linde (2006) redogör för olika koder för ämnesorganisationen. I de traditionella läroverken, 

undervisade akademiska lärare och principerna för ämnesorganisationen var hämtad ur den akademiska 

ämnesindelningen. Den progressivistiska rörelsens idéer, vars förgrundsgestalt i USA var John Dewey 

(1859-1952), fick genom tillsättandet av skolkommissionen 1946 i Sverige fäste i svensk utbildningspolitik, 

då de mesta i den moderna grundskolans utveckling tog sin början,. Skolan blev mer demokratisk och 

icke-auktoritär. Tematisk ämnessamverkan, samarbetsformer i undervisningen, helhetssyn och 

verklighetsnära innehåll är innehåll i den progressivistiska tanketraditionen som har fortsätter att 

debatteras i svenska läroplanssammanhang.  

Rudhe (1996) nämner i sin bok om vikten av att inte se de olika ämnena som separata. De två koder för 

ämnesorganisationen som kan urskiljas ur den svenska skolans utveckling, benämner Basil Bernstein 

(1917), engelsk pedagog, som collection code och integrative code. (Linde, 2006) 

 

Collection code står för separation av ämnen. Att ämnena efterliknar de akademiska disciplinerna. Eleverna 

utsätts för kunskapsprov med avsikt att mäta deras ämneskunskaper. Lärarna i sin tur ser sig själva som 

ämnesrepresentanter än som pedagoger. Lärarna arbetar självständigt och har ett personligt ansvar för 

eleverna. Med detta menas att ämnen inte beblandas med andra ämnen. Integrative code innebär däremot att 

istället för att se ämnena som separata, är det andra helheter än ämnet som hålls samman som exempelvis 
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skolklassen, lärarlaget och ämnesövergripande teman för inlärning. Alla ämnen integreras till en helhet. 

(Linde, 2006) 

 

Bernstein påpekar att det två olika koderna innebär skillnader i skolans organisation och ledning, samt i 

lärarnas statusförhållanden sinsemellan. Vid collection code har lärarna självbestämmande rätt över sitt arbete 

som de förväntas kunna som professionella lärare. Skolledningen lägger sig inte i deras arbete. Den status 

läraren får utgår från vilken typ av utbildning läraren har i sitt ämne. Det uppstår inte så mycket konflikter 

då lärarna inte samarbetar med varandra, vilket inte heller behövs då varje enskild lärare har ansvar över 

sitt ämne. Vid integrative code bestäms statusordningen utefter de uppdrag läraren får i förtroende av 

skolledningen. Skolledningen har en starkare ledningsroll. Lärarna samarbetar i arbetslag med planering av 

undervisning, och konflikter kan uppstå om lärarna har olika åsikter. (Linde, 2006) 

”Bernstein avslöjar inte i sin essä på vilken sida han står, men texten andas om inte en kritik så åtminstone en 
problematisering av den integrativa kod, vilken i allt offentligt tal om skolan förutsätts vara den som bör gälla och 
som det propageras för i lärarpressen.” (Linde, 2006, s. 40) 

 

3.3.3 Ämnesintegrering gällande matematik 

 

I kvalitetsgranskningarna ur Skolverkets rapport nr. 221 “Lusten att lära - med fokus på matematik” (2003), 

som gjorts i 40 kommuner runt om i Sverige, visar det sig att skillnaderna i uppfattningen om skolämnet 

matematik är stor bland gymnasieeleverna. De flesta elever på exempelvis Naturvetarprogrammet och 

Teknikprogrammet har en “naturlig” positiv inställning till matematik och intresserar sig och satsar på 

ämnet. Orsakerna till detta är för att dessa elever kan se en koppling mellan ämnet och deras valda 

studieinriktning samt för fortsatta studier på högskolenivå. Däremot upplever elever på bl.a. 

Samhällsprogrammet och yrkesprogrammen att de “sitter och läser siffror”, de kan inte se relevansen av 

matematikämnet. Skolverket menar att när innehållet inte upplevs meningsfullt och eleverna inte förstår 

det de arbetar med är det svårt att bibehålla intresse och motivation. En del av de deltagande eleverna i 

Skolverkets kvalitetsgranskningar hävdar att matematik måste ha något med livet utanför skolan att göra, 

vilket skulle underlätta förståelsen för ämnet.  

 
Skolverket (1998) skriver i sin rapport nr. 149, att betygsstatistiken under de senaste åren visat på en 

negativ utveckling vad gäller icke godkända betyg, främst inom de gymnasiegemensamma ämnena. Det är 

däremot inte själva ämnet som är problematiskt utan arbetssättet lärarna förmedlar. Detta problem 

uppdagades även redan 1997 i en stickprovsundersökning utförd av Skolverket, att andelen gymnasielever 

med Icke Godkänt i ämnet Matematik varierar stort mellan de olika programmen. Som exempel nämns 

Matematik A och Fordonsyrkesteknik på fordonsprogrammet där andelen elever med IG i matematik 

uppgick till 24 procent medan andelen med IG i Fordonsyrkesteknik endast var 2 procent. En orsak kan 

vara att intresset för det teoretiska yrkesämnet varit större än för matematiken. En annan kan vara att 

undervisningen i matematik är mer teoretiskt upplagd och i fordonsämnet mer praktiskt. Flera skolor har 

insett detta och börjat arbeta med samverkan mellan de gymnasiegemensamma ämnena och yrkesämnena 

för att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. (Skolverket, 1997) 
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Enligt Skolverket (2003) uppstår svårigheter med matematik då arbetssättet endast sker på ett teoretiskt 

plan. De menar att det behövs praktiska tillämpningar och konkreta upplevelser för att en del elever ska få 

en förståelse och se glädjen med den abstrakta matematiken. Illeris (2007) menar att om undervisningen 

ska bedrivas så att elevens identitetsutveckling och därmed elevens kunskapsinhämtning blir gynnsam 

måste lärandets innehåll, elevens drivkraft och samverkan mellan elev/elev och elev/lärare tas i beaktande. 

Berggren, Henriksson, Maerker och Kilborn (2007-03-05) är övertygade om att goda matematikkunskaper 

är nödvändiga för att klara sig på morgondagens arbetsmarknad. Men menar att det krävs ett nytänkande 

inom matematikundervisningen, utveckling av nya matematiska verktyg, omarbetning av kursplaner och 

riktat stöd till såväl matematiklärare som yrkeslärare. “Framför allt krävs en tydlig signal från regering och berörda 

myndigheter att matematikundervisningen, yrkeskurserna och det arbetsplatsförlagda lärandet på yrkesprogrammen måste 

utvecklas i samverkan.” (Ibid, 2007-03-05) 

 

En framträdande bild från Skolverkets granskning är att många elever ofta känner till mål och 

betygskriterier i andra ämnen än i matematik. Skolverket (2003) anser att det finns anledning till att 

fundera över varför läroplans- och kursplanemål i matematik inte ofta diskuteras med eleverna, då det är 

desto vanligare i andra ämnen. En orsak tros vara att uppfattningen om matematikämnets undervisning av 

arbetsformer och innehåll mer präglas av tradition än av lärarnas gemensamma tolkning av läroplans- och 

kursplansmål, forskning och utvecklingsarbete inom matematikdidaktik.  

 

I Skolverkets rapport nr. 221 säger de nationella målen “att skolans arbete ska ske på ett sådant sätt att eleverna 

uppfattar helheten i undervisningen" (Skolverket, 2003, s. 40). Granskningen som Skolverket gjort visar att 

ämnesövergripande arbeten ganska ofta förekommer inom olika ämneskonstellationer i hopp om att skapa 

helhet och sammanhang och på så sätt öka elevernas lust att lära. Däremot ingår sällan matematik i sådana 

ämnessamarbeten. I rapporten nämns att elever med erfarenhet av projekt där matematik har ingått i 

ämnesintegrerade arbetssätt, anser att det bidragit till att öka deras motivation för ämnet när de förstår vad 

matematik kan användas till.  
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I en debattartikel i DN. Debatt (2007-03-05) skriver Berggren, Henriksson, Maerker och Kilborn att 

“gymnasieskolan måste anpassa matteämnet till verkligheten” (Berggren m.fl., 2007-03-05). I artikeln kan man läsa 

att när skolminister Jan Björklund presenterade direktiven för utformning och inriktning av den nya 

svenska gymnasieskolan, antydde han att gymnasiet är ensam om så många akuta problem jämfört med 

andra skolformer. Inom yrkesprogrammen, som står för uppemot hälften av gymnasieskolans elever, 

pekar han på problem som elevavhopp, många underkända elever och utbildningar med låg kvalitet. 

Berggren m.fl. (2007-03-05) menar att problemet är ändå inte att gymnasiegemensamma ämnen saknar 

relevans i utbildningen. Problemet är snarare att dagens undervisning i teoretiska ämnen saknar relevans i 

yrkesutbildningen. Bristande motivation och kunskaper inom de gymnasiegemensamma ämnena hänger 

ihop med att undervisningen inte är kopplad till hur de teoretiska kunskaperna kan tillämpas inom 

respektive yrkesområde.  

“Situationen är särskilt allvarlig inom matematikämnet. Undersökningar visar att sextio till sjuttio procent av 
eleverna på de yrkesförberedande programmen visar dålig tillit till sin förmåga. De förstår varken värdet av 
matematikkunskaper eller hur de kan använda sig av matematik i sitt blivande yrke.” (Ibid, 2007-03-05) 

Ämnesintegrering och samverkan kan vara ett sätt att bedriva undervisning för att öka elevernas 

motivation för sina studier på gymnasiet då de lättare kan se sambandet mellan lärandet och sitt 

kommande yrke. Det finns idag enligt Giota (2002) en mängd forskning som visar på en koppling mellan 

elevernas motivation och deras skolprestationer. Graden av motivation i skolan har också betydelse för 

elevens fortsatta utbildning, yrkesval samt sysselsättning på arbetsmarknaden. Vidare nämner Giota (2002) 

att elever som har svårigheter i skolan ger upp sin egen motivation att lära i skolan för att skydda sin 

självkänsla och anammar istället ett självdestruktivt lärande som exempelvis att inte läsa till prov. 

Misslyckandet kan då enkelt förklaras. Giota kallar detta fenomen för “coping” eller “bemästrande”. Illeris 

(2007) hävdar att i moderna samhällen, som definierar sig som fria och demokratiska, förväntar sig de 

flesta, och inte minst de unga, att själva få bestämma vad de ska lära sig och inte lära sig. Det gör att det 

upplevs som ett övergrepp när så inte är fallet.  

 

3.3.4 Hinder och möjligheter för ämnesintegrering 

 

Enligt Howard Gardner (2000) så använder vi oss av flera olika intelligenser när vi bearbetar olika 

kunskapsområden. Han menar att dessa olika intelligenser kan vara ingångar till olika 

undervisningsinnehåll och lärande vilket i sin tur kan ge idéer för hur skolan kan hantera de olikheter och 

variationer som kan finnas inom elevgrupper och ger inspiration till variationer i metoderna för lärandet. 

En av de intelligenser som Gardner nämner är den visuella/spatiala dvs. förmågan att skapa och tolka 

bilder. 

 
Sandström (2005) nämner i sin bok “När olikhet föder likhet” där hennes forskningsprojekt presenteras, att i 

utredningen “SOU 1992:94, Skola för bildning” finns en önskan att komma bort från ett strikt 

ämnestänkande och istället använda ett tvärvetenskapligt ämnestänkande. 

 
I alla berättelser från olika lärare som Sandström (2005) skriver om i sin bok, kan man urskilja att det 

pågår en kamp om makten över hur kunskap bildas, vilken kunskap som räknas men också på vilket sätt 

man organiserar arbetet. Det sker en förändring från kurs- och ämnestänkande till att istället rikta 

uppmärksamheten på vilka förmågor och kvalitéer som eleverna ska utveckla. I hennes intervjuer är det 

många som poängterar vikten av ämnesövergripande kunskapsområden. Samtidigt känner lärarna av alla 

de krav som faktiskt finns att förmedla goda baskunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna. 

Detta kan kopplas till lärarnas uppfattningar i en rapport från Skolverket (2003) i nästa stycke.  
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Skolverket (2003) nämner i rapporten “Lusten att lära - med fokus på matematik”, att kursen Matematik A 

i gymnasieskolan ska befästa vissa baskunskaper samtidigt som kursplanen säger att uppläggningen ska 

anpassas och problem väljas med hänsyn till elevers valda studieinriktning.  En del lärare upplever vissa 

målkonflikter i den statliga styrningen. Lärarna anser att läroplanen uppmanar till problembaserad, 

verklighetsanknuten undervisning, medan kursplanerna säger något annat. Dessutom har tiden för 

matematik minskat, undervisningsgruppens storlek upplevs begränsande för vad som är möjligt att göra 

och de nationella proven styr inte åt rätt håll. Lärarna i rapporten menar att Staten och Skolverket 

uppmanar till infärgning mot program, men de nationella proven är däremot inte programanpassade. 

(Skolverket, 2005)  

 
I Birgitta Sandströms bok “När olikhet föder likhet” ser lärarna med en positiv inställning till 

ämnesintegration, ämnesförespråkarna som oflexibla bakåtsträvare som inte ser till elevernas behov av att 

utvecklas till ansvarsfulla medborgare. De lärare som är mot ämnesintegrering, de s.k. 

“ämnesförespråkarna”, använder kraven på goda baskunskaper som ger möjlighet till ett gott 

medborgarskap och högre akademiska studier som argument för sina åsikter. Intressant är dock att 

Sandström (2005) skriver att en central politisk diskurs är målsättningen att bryta upp ett traditionellt 

ämnestänkande samtidigt som kravet på goda färdigheter i basämnena finns kvar. Sandström menar “att 

striden handlar egentligen om hur dessa färdigheter nås.” (Sandström, 2005, s. 63). Trots att styrdokumenten 

förespråkar ämnesintegration, är det ingen lätt process. Några av lärarnas tankar från Sandströms 

intervjuer, där de menar att man är fast i gamla tankemönster: 

 

“Vi försöker nu att organisera även det här programmet på skolan på ett annorlunda sätt. Att bryta ned en 
verksamhet i arbetslag, så att varje lärare ska jobba med ett mindre antal elever. Och där finns ju den 
ämnesövergripande strukturen i botten. Vi vill införa fler och fler sådana projekt. För att kunna ge och ta av 
varandras kompetens på ett ganska naturligt sätt. Men där är vi inte alls ännu. Utan vi är fortfarande kvar i ett 
ganska konservativt tänkande, med ämnet för sig.” (Sandström, 2005, s. 63) 

 
I lärarnas berättelser ur Sandströms bok, är föreställningen att naturvetarna bildar en homogen grupp som 

gör motstånd mot andra ämnen och ämnesintegration, vanlig. De menar att det finns starka skiljelinjer 

mellan naturvetenskapliga skolämnen, som bidrar till att arbetet att bortse från ämnestänkandet blir svårt.  

 
Flera uttalanden ur intervjuerna med olika lärare visar att det finns en kamp och en statusstrid mellan vad 

som uppfattas som hård - mjuk, praktisk - teoretisk kunskap och mellan individuellt - kollektivt tänkande. 

Sandström menar att företrädare från “lågstatus-program” som exempelvis barn och fritid, omvårdnad, 

fordonsteknik etc. är rustade för att bjuda in andra ämneslärare från exempelvis svenska och engelska. 

Däremot är dessa ämneslärare i överlag tveksamma. Det uppfattar ämnesintegration som, vad än 

innehållet är, betydelselöst för deras eget ämne och snarare tar tid och energi.  

 

Sandström nämner också statusstriden ur ett elevperspektiv. Eleverna uppfattar statusskillnaden mellan de 

teoretiska/praktiska kunskaperna och de mjuka/hårda. Från olika programinriktningar konstaterar 

eleverna att det anses “bättre” att gå ett högskoleförberedande program. De konstaterar även att de 

tillbringar sin tid i skolan märkbart åtskilda. 

 
Denna tydliga sortering kan vara en orsak till att lärare på högskoleförberedande program bedömer att 

integration sänker statusen på ämnet. Ämnen med lägre status har däremot fördelar att färga sina 

skolämnen med högstatusfyllda inslag, menar Sandström. Denna maktfråga är intressant med tanke på att 
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läroplanen Gy11 förespråkar ämnesövergripande kunskapsområden. “Men vad ska integreras med vad?” (Ibid, 

s. 66), är frågan som Sandström ställer sig. Många av de intervjuade lärarna återkommer till att arbetet med 

att bedriva ämnesövergripande arbetssätt kräver förnyelse mer än bevarande av gamla traditioner. I denna 

studie återfanns motståndet mot arbetslag och ämnesintegration i mycket högre utsträckning bland 

ämneslärare på gymnasiet än bland yrkeslärare och lärare som undervisade de yngre barnen. 

 
Sandström (2005) sammanfattar sin studie med att de som är positiva till ämnesövergripande arbetssätt 

och arbetslagsidén får flest röster och förespråkare för ämneslag med föreställningen om ämnet som 

avgränsat och fast, får däremot inte lika många. En fortsatt utveckling kommer sannolikt att innebära att 

ämnesövergripande kunskapsområden i större omfattning än idag integreras i skolans praktik. Mycket 

tyder på att det kommer förverkligas i skolans verksamhet, vilket i sin tur, torde innebära att dagens 

skolämnen måste omformuleras. Samtidigt vittnar många om sega strukturer och föreställningar som 

förefaller i motsatt riktning där ämnen hålls isär och lärare arbetar en och en som ämnesexperter. Det 

dominerande resonemanget hindrar dem som tänker i andra banor än arbetslag och ämnesintegration, att 

få sina röster hörda för tillfället. Men styrkeförhållandena kan komma att ändras. Båda systemen fungerar 

parallellt idag och det som binder dem samman är ambitionen att utgå från elevens bästa. Dessa två 

system som Sandström skriver om, har samma innebörd som de två koder för ämnesorganisation som 

Bernstein (1917) kallar för collection code och integrative code, som tidigare nämnts.   

 
I två olika studier av Johnson (2007) och Gustavsson och Johansson (2007), har de i sina examensarbeten 

undersökt gymnasielärares syn på ämnesintegrering gällande matematik och yrkesprogram. Likheter i deras 

resultat av studierna återfinns och visar att både ämneslärare och yrkeslärare har en positiv bild av 

ämnesintegrering. Trots den positiva inställningen visade det sig i Johnsons studie att det går det tungt att 

införa ett ämnesintegrerat arbetssätt. Detta beror enligt Johnson (2007) på att yrkeslärarna vill påverka 

matematikundervisningens innehåll utan att vara insatt i ämnets styrdokument. Matematiklärarna å andra 

sidan anser att yrkeslärarna måste legitimera matematikämnet inför eleverna, en åsikt yrkeslärarna inte 

riktigt delar. Dessutom bidrar lärarnas skilda arbetsrum till att svårigheter att arbeta integrerat, samt bristen 

på tid. De ämnesintegrerade arbete som förekommer består mest av ett utbyte av räkneuppgifter, att 

samtala med elever om vikten av matematik samt att inhämta fysiska föremål till matematiksalen. I 

Gustavsson och Johnssons (2007) studie visade det sig att både yrkes- och ämneslärare ville koppla ihop 

yrkesämnena med de gymnasiegemensamma ämnena för att eleverna skulle få en helhet i och kunna förstå 

sambandet av sin utbildning. De flesta lärarna i deras studie arbetar integrerat i olika utsträckning och vill 

gärna fortsätta med det, eftersom de anser att ett sådant arbetssätt både är utvecklande, intressant, ökar 

samarbetet mellan lärarna och ger eleverna helhet i sin utbildning.   

 
I en annan studie gjord av Määttä och Wenström (2012) var fokus riktat mot lärares och skolledares syn 

på ämnesövergripande undervisning på två olika skolor. Resultatet av deras studie visar att de flesta lärare 

är positiva till ämnesövergripande undervisning och ser ett behov av det. Skolledarna var också positiva, 

men där var åsikterna kring behovet av det, olika. Båda skolorna ansåg att synen på förutsättningarna var 

viktiga. En organisation med fungerande arbetslag, flexibla scheman och tid för planering och 

genomförande var faktorer som måste finnas för att kunna arbeta med ämnesövergripande undervisning. 

Lärarna på en av skolorna ansåg att den nya läroplanen Gy11 innehåller ett tydligare skrivsätt som talar för 

ämnesintegrering och ämnesövergripande undervisning.  
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4. METOD 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie då detta ger oss möjlighet att få svar på vårt syfte och 

frågeställningar som är av öppen karaktär. Då vårt arbete utgår från ett lärarperspektiv har vi valt att 

genomföra denna typ av intervjuer i samband med att vi bestämde vår teoretiska utgångspunkt och 

formulerade våra frågeställningar. Våra intervjufrågor formulerade vi med utgångspunkt i våra fyra 

frågeställningar, för att få svar på syftet med vår studie. Dimenäs (2007) skriver: “när intervjufrågorna ska 

skrivas är det frågeställningarna som är utgångs- punkten.” (Dimenäs, 2007, s. 50). Den kvalitativa studien 

möjliggör för intervjuaren att få mer uttömmande svar av sin forskningsperson. Anledningen till att vi valt 

att intervjua lärare är för att vi är intresserade av lärarnas egna tankar och uppfattningar om 

ämnesintegrering. Eftersom vår studie haft en relativt kort tidsram, hade vi ingen möjlighet att även titta 

ur ett elevperspektiv och intervjua elever.  

 

Dimenäs ger en utförlig beskrivning kring viktiga aspekter att beakta vid utförandet av en intervju. En 

kvalitativ intervju liknar strukturen av ett vanligt samtal, där skillnaden är att intervjun har ett bestämt 

fokus. Det viktiga är att frågorna inte är ledande och personen som intervjuar inte styr intervjun. Han 

förklarar att det är respondentens åsikter och föreställningar som är intressant. Han menar: “alla tänker 

olika beroende på vad de varit med om eller erfarit och dessa olika sätt att tänka försöker intervjun finna 

ut” (Dimenäs, 2007, s. 48). Därav vårt val att använda “öppna frågor”, vilket innebär att frågorna har svag 

struktur och att man med följdfrågor försöker följa respondentens tankar. På så sätt låter man intervjun 

röra sig i olika riktningar. 

 

Vi utformade våra intervjufrågor utifrån Dimenäs metodbok och tillämpade kvalitativa aspekter på urval 

av forskningspersoner, vårt syfte samt de frågeställningar som vi arbetat fram. Intervjuguiden 

konstruerades med utgångspunkt i lärarnas egna synpunkter kring ämnesintegrerat arbetssätt och för att 

klargöra och ge så utförliga svar av vårt syfte och våra frågeställningar som möjligt. För vår intervjuguide, 

se bilaga. Vi försökte formulera öppna frågor för att få lärarna att prata så fritt som möjligt utan att 

påverka för mycket. Avsikten var även att försöka skapa så mycket information som möjligt och ge 

intervjuerna karaktären av dialoger. Vi valde även att modifiera frågorna utifrån vilken grupp av lärare de 

riktade sig till.  

 

4.1 Urval 

Vi valde att intervjua totalt åtta lärare, fyra yrkeslärare och fyra matematiklärare fördelat på två medelstora 

norrländska skolor. Vi var intresserade av att få reda på i vilken utsträckning ämnesintegrerat arbetssätt 

förekommer mellan Restaurang- och livsmedelsprogrammet och matematikämnet och hur dessa lärare ser 

på ämnesintegrering. Vi anser att för många forskningspersoner kan medföra att vi mister kvalité eftersom 

vi inte hinner analysera ett för stort material inom ramarna av vårt examensarbete. 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.” (Trost, 1997, s. 110) Vi valde att utföra våra intervjuer på två 

skolor för att få en större spridning på våra svar och vi valde även att begränsa oss till två skolor eftersom 

vi ville ha reda på om det sker något samspel lärare emellan. 
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4.2 Presentation av skolorna 

Skola nr. 1: En medelstor norrländsk kommunägd gymnasieskola belägen i en medelstor stad, antal elever 

ca 900 st. 

 

Skola nr. 2: En medelstor norrländsk kommunägd gymnasieskola belägen i en mindre stad, antal elever ca 

900 st. 

 

5.3 Presentation av lärarna 

För att främja anonymiteten har vi valt att benämna våra forskningspersoner som lyder nedan: 

 

Yrkeslärare A: Behörig restauranglärare på skolan nr.1. Kvinna mellan 45-50 år. 

Yrkeslärare B: Behörig restauranglärare på skola nr.1. Kvinna mellan 30-35 år. 

Yrkeslärare C: Behörig restauranglärare på skola nr. 2. Kvinna mellan 50-55 år. 

Yrkeslärare D: Behörig restauranglärare på skola nr 2. Man mellan 55-60 år 

Ämneslärare A: Behörig ämneslärare inom matematik på skola nr 1. Kvinna mellan 40-45 år. 

Ämneslärare B: Behörig ämneslärare inom matematik på skola nr.1. Man mellan 60-65 år. 

Ämneslärare C: Behörig ämneslärare inom matematik på skola nr. 2. Man mellan 50-55 år. 

Ämneslärare D: Behörig ämneslärare inom matematik på skola nr. 2. Kvinna mellan 50-55 år. 

 

4.4 Genomförande 

I urvalet av lärare sökte vi på de två undersökta skolornas hemsida för att få information om deras 

personal och inom vilka ämnen de undervisar. När vi valt ut dessa, tog vi kontakt med dem via mail och 

genom att ringa respektive rektor för Restaurang- och Livsmedelsprogrammet på skolorna. Rektorerna i 

sin tur hjälpte oss att få kontakt med de lärare vi behövde för att utföra vår undersökning genom att 

förmedla mailadress samt telefonnummer till de berörda lärarna. Detta eftersom vi inte fann information 

om detta på skolans hemsida. Vi inledde samtalen med att presentera oss och vår studie, samt fråga om de 

kunde tänkas ställa upp på en intervju. Vi beskrev vårt syfte och gav information om intervjuns tänkta 

längd och lärarnas anonymitet. I nästa steg bokade vi in en träff för intervjun via telefon för skola nr. 2 

som ligger en bit ifrån och via personlig kontakt på skola nr. 1. Vi avsatte två veckor för vår undersökning. 

 
Intervjuerna genomfördes på bestämt datum i ostörda grupprum på olika delar av skolorna eftersom de 

olika lärarnas arbetsrum finns i olika byggnader. Enligt Dimenäs (2007) är det viktigt att intervjun 

genomförs på en lugn och avskild plats. Vid intervjun hade vi med oss en stödmall med våra 

intervjufrågor som vi använde som grund i vår intervju. Vi beräknade maximalt en timme för varje 

intervju och vid genomförandet låg intervjulängden på 45-60 minuter. Dimenäs menar att en intervju helst 

inte ska överstiga en timme, för att risken för att trötthet infinner sig är stor. 

 
Vi informerade för var och en om intervjuns uppläggning och klargjorde att det är helt okej med tystnad 

för funderingar, samt deras rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Intervjufrågorna ställdes efter 

varandra och alla forskningspersoner fick vid varje tillfälle gott om tid på sig att svara på våra frågor. Vi 

ställde även följdfrågor till intervjufrågorna för att få utförligare svar. För att på ett fullständigt sätt få med 

alla svar från intervjuerna av våra respondenter, spelade vi in intervjuerna med en diktafon. På så sätt 
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kunde vi koncentrera oss på intervjun och samtidigt fanns möjlighet till att skriva ner stödord som dök 

upp under tiden. Efteråt avlyssnade vi alla intervjuerna och sammanställde intervjufrågorna till en 

berättelse som återfinns i vårt resultat. 

 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Med validitet menas att frågorna i arbetet ska mäta det som är avsett att mätas (Dimenäs, 2007). Vi har 

valt en kvalitativ intervju eftersom det möjliggör för uttömmande svar. Validiteten i vår studie kan 

påverkas av att vi är två olika intervjuare som genomfört och bearbetat informationen från våra 

forskningspersoner. Den kan även påverkas av att den personliga relation som eventuellt finns mellan 

intervjuare och forskningspersonen. Validiteten kan också skilja sig mellan olika skolor. Följdfrågorna på 

intervjusvaren kan även skilja då det inte är samma person som genomför alla intervjuer. Eftersom vi 

utfört intervjuerna i lugna miljöer under ungefär lika lång tid så tycker vi det höjer vår studies validitet. 

 

För att en intervju ska ha en god reliabilitet så menas det att samma resultat ska uppnås oavsett vilken 

tidpunkt den utförs. Då detta arbete undersöker olika lärares syn på företeelser och eftersom människor är 

föränderliga i sin natur så är det enligt oss svårt att värdera reliabiliteten i denna studie. Detta nämner även 

Dimenäs som menar att det är svårt, nästan omöjligt, att diskutera vetenskapliga kriterier för kvalitativ 

forskning. 

 

Resultatet av undersökningen kanske hade sett annorlunda ut med ett större antal forskningspersoner och 

därmed även ökat reliabiliteten i undersökningen. 

 
För att få en så bra reliabilitet som möjligt i vår undersökning så har vi även gemensamt bearbetat och 

analyserat våra ljudupptagningar och den transkribering vi utfört av intervjuerna. 

 

4.6 Etik 

Redan när vi skickade ut förfrågningarna till alla lärare, upplyste vi om de forskningsetiska principerna, 

enligt Dimenäs (2007).  Samma information gavs till de åtta forskningspersonerna innan intervjuerna 

startade, för att påminna dem. Vi redogjorde för de fyra kraven inom de forskningsetiska principerna; 

Samtyckekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi berättade om 

intervjuns innehåll, vårt syfte med vår studie, dennes uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

dennes deltagande. Forskningspersonerna informerades om att deltagandet är frivilligt. Vi var tydliga om 

att uppgifterna inte kommer användas för något annat än till vår undersökning, samt att 

personuppgifterna kommer att behandlas på ett konfidentiellt sätt. Även att dessa kommer offentliggöras 

inom pedagogiska institutionen på Umeå Universitet. De åtta lärarna accepterade att medverka i vår 

undersökning. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel redogör vi för resultatet av vår studie och vi kommer nedan att presentera det genom att 

använda oss av underrubriker i form av våra frågeställningar för att skapa struktur för läsaren. Svaren 

kommer att presenteras med hjälp av en sammanställning och illustreras med ett antal citat. 

 

5.1 Vilken syn har yrkeslärare respektive ämneslärare på ämnesintegrerad 

undervisning i den undersökta skolan? 

 

Ämneslärare: 

Samtliga ämneslärare delar samma åsikt och anser sammanfattningsvis att ämnesintegrerad undervisning 

innebär att man ska knyta an kunskaperna i den tänkta framtida yrkesroll som eleverna siktar mot. Att 

man exempelvis jobbar mot ett tema som överensstämmer med den yrkesinriktning eleverna studerar 

inom. Ämneslärare A ställer sig positivt till ämnesintegrerad undervisning och menar på att många elever 

faktiskt blir förvånade när det visar sig att matematikkunskaperna går att använda i yrket. Ämneslärare A 

upplever dock att trovärdigheten blir större när denna “nyhet” kommer från yrkesläraren än från 

ämneslärarna. Ämneslärare B är samtidigt skeptisk till om ämnesövergripande undervisning skulle höja 

elevers motivation till matematikämnet och anser att ämnet samtidigt inte ska beblandas med andra ämnen 

allt för mycket. 

“Matematik har alltid varit matematik och har fungerat i undervisningen under alla mina år som lärare, utan att 
jag blandat in andra ämnen. Jag tror det har skett en förändring av inställningen till skolan hos dagens elever, 
jämfört med hur det var förr. Eleverna är inte lika motiverade till att lära sig saker idag.” (Ämneslärare B) 

Några av lärarna uttrycker att de från en början inte var speciellt positiva till att arbeta med 

ämnesintegrering. Ämneslärare C och D som arbetar på samma skola säger också att de på senare år pratar 

mycket mer om integration inom arbetslaget. Samtidigt uttrycker ämneslärare D att hon har en ambition 

att i framtiden arbeta ännu mer programinriktat eftersom den kan ge henne ännu mer kunskap och inblick 

i vad som är bra för eleverna. En av lärarna säger: “Vi har haft några lärare i arbetslaget som varit väldigt positiva 

och drivande till att arbeta integrerat. De har på så vis fått med oss matematiklärare som till en början var skeptiska.” 

 
Ämneslärare A tycker att det är svårt rent praktiskt att som matematiklärare, med helklasser, jobba i kök 

när det är rätt tid för det i avsnittet. Hon upplever även att det upplevs skilt från det praktiska arbetet i 

utbildningen, bara att man bytt lokal. Ämneslärare B ser svårigheter i att jobba ämnesintegrerat då han inte 

alltid varit kopplad till samma program. Han menar: “Det måste finnas en vilja hos ledningen för att få till ett 

ämnesintegrerat arbetssätt, genom att knyta an en matematiklärare till ett och samma program under en längre tid om ett 

sådant arbete ska bli verklighet”.  

 
Alla forskningspersoner upplever inställningen från kollegor som positiv till ämnesintegration. Däremot 

upplever Ämneslärare A att inställningen är positiv men kanske inte till den grad att man har tid eller 

intresse till att samplanera och samarbeta.  

 
Yrkeslärares: 
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Alla yrkeslärare anser sammanfattningsvis att ämnesintegrerad undervisning är ett arbetssätt som ger 

eleverna en bättre helhetssyn på innehållet och att den kunskap de befäster blir mer verklighetstrogen 

genom att arbeta ämnesintegrerat. Två av yrkeslärarna ser även en vinning i att väva in olika faktorer och 

ämnen i sin undervisning genom att det stimulerar och ökar intresset hos eleven. Yrkeslärare A anser att 

det även är nyttigt ur lärarsynpunkt. Yrkeslärare C och D anser att ämnesintegrerad undervisning även 

innebär att lärare inom olika ämnen gör gemensamma uppgifter som sedan bedöms gemensamt. 

Yrkeslärare D är mycket positiv till ett sådant arbetssätt men Yrkeslärare C menar: “ibland kan det vara svårt 

att få till denna typ av arbetssätt rent schemamässigt, även fast jag tycker att själva arbetssättet är jättebra”.   

 
Yrkeslärare B säger att de länge har försökt få till ett samarbete med matematiklärarna men att det tyvärr 

inte har fungerat vidare bra. 

5.2 I vilken utsträckning upplever lärarna att ämnesintegrerad undervisning 

förekommer? 

Ämneslärare: 

Ämneslärare A har integrerat det praktiska ämnet i matematikämnet genom att eleverna har fått räkna om 

recept, enhetsomvandlat samt jobbat praktiskt med att uppleva en volym genom att faktiskt lägga samman 

dl och msk etc. i köket, samt vägt olika volymer. Hon nämner även att hon fått fri tillgång till lokaler och 

material för att kunna arbeta med vissa saker men att hon inte satt sig in i uppbyggnaden av 

yrkeslektionerna. För tillfället så ingår hon inte i RL-programmets arbetslag men upplevde att det var till 

stor hjälp att ingå i detta arbetslag samt sitta med på arbetslagsträffar under den tiden. 

 
Det som många ämneslärare har gemensamt är att de undervisar i många olika program och upplever att 

det är svårt att vara uppdaterad i dem alla. Ämneslärare B har inte i någon större utsträckning jobbat 

ämnesintegrerat. Han förklarar att han upplever att denna typ av arbetssätt har blivit mer omtalat på 

senare år. Då han började jobba som lärare, blandade man aldrig in andra ämnen med matematik. Han 

säger: “Jag tillhör den äldre lärarkategorin och är inte lika insatt i nya inlärningssätt som de yngre lärarna. Det är lätt att 

man gör som man alltid har gjort. Vilket kan vara en nackdel ibland” 

 
Ämneslärare C och D upplever i dagsläget att det förekommer en hel del ämnesintegrerad undervisning. 

Men båda är eniga om att det skulle underlätta betydligt för ett sådant arbete om de vore insatt i RL-

programmets kursplaner i större utsträckning. Ämneslärare D som har ambitionen att komma igång med 

ett ämnesintegrerat arbetssätt ännu mer om det bara kunde ges mer tid till att tillsammans sätt sig ner och 

planera hur ämnena kan integreras i varandra skulle hon kunna komma igång och att fler matematiklärare 

skulle våga sig på det. 

 
Yrkeslärare: 

Alla yrkeslärare arbetar ämnesintegrerat inom yrkesämnena. Yrkeslärare A och B nämner att de under 

serveringslektionerna ämnesintegrerar genom att de först arbetar teoretiskt med vissa grundläggande delar 

som de sen praktiskt får utöva när de har öppet i restaurangen. Där blandas teori med praktik, samt 

ekonomi och kassakunskap med övriga arbetsuppgifter. Yrkeslärare A nämner även att eleverna i 

serveringen har nytta av både svenska, matematik och engelska eftersom de kalkylerar, portions beräknar 

och skriver och översätter menyer. Yrkeslärare C och D berättar att de utför samarbetsprojekt i köket och 

i serveringen, men även med ämnet religion där eleverna får laga mat inom olika religioner samt genom 

andra tematiska arbeten. Det utförs också en del matematikundervisning i köket. Yrkeslärare D berättar: 

“eleverna brukar få räkna svinnet från maten i procent, få utföra volymenheter praktiskt i köket och receptskrivning med 

portionsberäkning, receptomvandling osv.“ 
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När frågan kommer till hur ämnesintegration organiseras med matematikläraren så svarar både yrkeslärare 

A och B att det inte organiseras alls, att de inte satt sig in i varken uppbyggnaden, kursplanen eller det 

aktuella arbetssättet för matematik A. Däremot har yrkeslärare C och D delvis satt sig in i uppbyggnaden 

av matematiklektionerna och har lite insikt i kursplanen och arbetssätten för Matematik 1. Yrkeslärare C 

tillägger: “det är däremot inte lika lätt att ha insikt i kursplanen för Matematik 1 idag, då matten är krångligare nu än 

tidigare”.  De anser att det i alla fall har varit till hjälp i ett ämnesintegrerat arbetssätt, att åtminstone ha varit 

lite insatt. 

 
En annan följdfråga var om de skulle bli insatt i det andra ämnet, skulle det då underlätta ett 

ämnesintegrerat arbete. På den frågan svarar Yrkeslärare A att det absolut skulle underlätta och hon ser 

det som en förutsättning för givande undervisning och lärande medan Yrkeslärare B inte vet om det skulle 

underlätta men ser ett samarbete som nödvändigt för att utforma bra material. Yrkeslärare C och D 

menar, trots att det haft lite insikt i matematik A, att om de hade varit ännu mer insatt, skulle de självklart 

underlätta ett arbetsintegrerat arbetssätt i högre utsträckning.  

 

5.3 Hur upplever lärarna elevernas inställning till det gymnasiegemensamma 

ämnet matematik? 

Ämneslärare: 

De flesta ämneslärarna är eniga om att intresset skulle öka hos yrkeseleverna om de genom 

ämnesintegrering kunde få en djupare insikt och förståelse för att studierna har en helhet och en koppling 

till deras framtida yrkesliv. Ämneslärare A och B upplever att elevernas inställning till ämnet matematik 

skiljer sig markant mellan olika gymnasieprogram. Generellt ser de att de program med högre 

intagningspoäng även har elever som är motiverade och har förståelse för nyttan av matematiken i sitt 

framtida yrke och för sin egen personliga utveckling. Ämneslärare A ser ingen skillnad i att eleverna har 

lättare för ämnet matematik på de högskoleförberedande programmen. Däremot anser hon att de eleverna 

redan har inställningen att matematik är viktigt för deras framtid, vilket i sin tur gör att det inte finns 

samma motstånd till att arbeta med ämnet såsom det kan finnas på ett yrkesprogram. Hon säger: “Jag tror 

inte man löser motivationsfrågan hos yrkeselever genom integrering utan att detta ligger på ett annat plan, t.ex. Inspirerande, 

motiverande och utvecklande undervisning.” 

 
Ämneslärare D är rädd att många matematiklärare går i gamla fotspår och andvänder sig av det material 

som de alltid kört med och hon kommenterar det såhär: “Det materialet som har fungerat i alla tider, varför skulle 

det helt plötsligt vara något fel på det?”. 

 
Yrkeslärare: 

Alla Yrkeslärare upplever att yrkeselevernas matematikkunskaper samt motivation till ämnet är mycket 

svaga men uttrycker även att det finns undantag. “Vissa elever har mycket bra matematikkunskaper och motivation 

för ämnet”, anser Yrkeslärare C och D. Lärarna är även eniga om att ett ämnesintegrerat arbetssätt skulle 

kunna vara nyckeln till att det sker en förändring, att eleverna faktiskt inser att de behöver ämnet i 

framtiden och i sitt kommande yrkesliv. 

 

Ingen av yrkeslärarna ser någon nackdel med att legitimera ämnet matematik för sina elever i 

yrkesämnena. De upplever att många elever inte tycker om matematik idag och ser därför fördelar med att 

eleverna får en mer “naturlig” syn på matematik genom ett ämnesintegrerat arbetssätt. Yrkeslärare B: 

“Förhoppningsvis inser eleverna att man kan ha nytta av ämnet i vardagen, att det inte alls behöver vara så svårt och 
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krångligt som matematik från början kan upplevas”. Att tydligöra för eleverna att ett ämnesintegrerat samarbete 

sker genom att påpeka detta för dem, är det en del yrkeslärare som gör. Yrkeslärare C berättar, “på vår 

skola pratar vi om det tillsammans med både matteläraren och eleverna”, men Yrkeslärare B ser även en 

fördel i att “smyga in” matematiken så att eleverna inte tänker på att de använder sig av ämnet i arbets- 

momentet. Yrkeslärare B tror då att en “aha-upplevelse” kan uppstå hos eleverna när de själva förstår 

sambandet och får större insikt. 

 

5.4 Hur uppfattar de två lärargrupperna den rådande organisationen 

gällande ämnesintegrering inom de två programmen? 

Ämneslärare: 

De flesta av ämneslärarna anser att det är svårt att uppnå alla målen i styrdokumenten utan ett samarbete 

mellan ämnes- och yrkeslärare och menar att det krävs ett samarbete för att lyckas på alla punkter. 

Ämneslärare B delar inte samma åsikt kring detta. I dagsläget upplever alla ämneslärare kommunikationen 

som obefintlig mellan ledning och lärare. Ämneslärare A berättar att en önskan om detta uttalats och 

menar att detta snarare är en fråga om prioritering som skulle kunna betonas av ledningen. När vi frågar 

om hur samarbetet sett ut inom arbetslaget upplever hon att det just nu inte finns något 

ämnesövergripande samarbete men att det ibland uttrycks i form av en dialog över morgonkaffet. 

Ämneslärare C och D tycker att kommunikationen mellan lärarna på RL-programmet och 

matematiklärarna på deras skola fungerar mycket bra. De menar att kommunikationen i arbetslaget samt 

ett gott samarbete mellan lärarna bidragit till att de fått till ett fungerande arbetssätt, trots att ledningen 

inte varit involverad.   

 
Yrkeslärare: 

Det finns skilda åsikter om möjligheten att uppnå målen i styrdokumenten utan kommunikation mellan de 

två lärarkategorierna, ibland yrkeslärarna. Yrkeslärare C och D anser att det inte är möjligt, medan 

Yrkeslärare A och B anser att de är möjligt att uppnå målen i styrdokumenten. Det blir både effektivare 

och mer tidsbesparande att kunna samarbeta ämnena emellan anser dem. Det borde ge eleverna en större, 

vidare och bredare kunskap på köpet, menar Yrkeslärare B. När det kommer till hur samarbetet sker så 

säger både Yrkeslärare A och B att kommunikationen mellan lärarna på RL-programmet och 

matematiklärarna inte är så som de önskar. I nuläget finns ingen kommunikation alls, förutom hur 

eleverna ligger till i ämnet inför klass- konferenser och utvecklingssamtal. “Vi byter mattelärare varje år, så när 

vi har haft ett fungerande ämnesövergripande arbete så är det svårt om den nya inte är insatt i arbetet eller inte har viljan att 

arbeta på det sättet”, berättar Yrkeslärare A. 

 
Däremot upplever yrkeslärare C och D att kommunikationen mellan lärarna på RL-programmet och 

matematiklärarna på deras skola fungerar mycket bra. 

 

Ingen av yrkeslärarna upplever att en kommunikation kring ämnesintegrering förekommer med ledningen. 

Vidare berättar Yrkeslärare A och B att de signaler och önskemål de framför till ledning/rektor inte följs 

upp. Kommunikationen är idag obefintlig och rektorn framför inte önskemålen om ett 

ämnesövergripande samarbete till de nya mattelärarna som knyts till programmet. Vilket är väsentligt för 

att detta arbetssätt ska fungera. Båda lärarna är även eniga om att detta i stor utsträckning påverkar varför 

de inte har ett fungerande ämnesövergripande samarbete idag. Matteläraren sitter heller inte med på de 

gemensamma arbetslagsträffar som sker varje vecka vilket gör att yrkeslärarna upplever det som svårt att 

få igång ett samarbete då tiden för planering är en bristvara. Samtidigt menar Yrkeslärare B att ett 

gemensamt intresse och en vilja lärarna emellan även är två stora delar i detta som i dagsläget upplevs 
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obefintligt. De andra två yrkeslärarna från skola nr. 2 upplever inte den obefintliga dialogen med ledningen 

kring detta arbetssätt som något hinder för att ett sådant arbete inte fungerar. “Vi lärare har fria händer och 

varför vi fått till ett ämnesintegrerat arbetssätt beror på att vi har ett bra samarbete med varandra i arbetslaget och därför 

har vi inte varit beroende av att rektorn styrt upp detta arbete”, förklarar Yrkeslärare C. 

 

Alla lärare nämner på något att tidsbrist för planering påverkar förutsättningen att få till ett sådant 

arbetssätt eller att jobba med det. Detta kan göra det svårt att arbeta ämnesintegrerat, då förutsättningen är 

gemensam planering inom hela arbetslaget. Trots tidsbristen har lärarna på skola nr. 2 ändå lyckats jobba 

integrerat mellan matematik och yrkesämnena. 

“Jag skulle önska att man hade mer tid att planera kursens upplägg utifrån behovet i yrkesämnena så att momentet 
tog fart på “golvet” och därefter flyttade in i matematiksalen också” (Ämneslärare A) 

“Att få gemensam tid för planering och undervisning kan vara svårt, men vi i arbetslaget har nära till varandra 
vilket har underlättat för oss. I vårt arbetslag arbetar vi med tematiska arbeten under läsåret.” (Yrkeslärare C) 

 

6. DISKUSSION OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer vi redogöra för vår diskussion och analys gällande de kategorierna vi har i 

resultatet. Syftet med vår studie är att undersöka hur ämneslärare och yrkeslärare i två yrkesförberedande 

program ser på ämnesintegrerat arbete inom Restaurang- och Livsmedelsprogrammet med avseende på 

det gymnasiegemensamma ämnet matematik. De frågor som varit centrala för studien har berört lärarnas 

syn på ämnesintegrering, i vilken utsträckning det förekommer på deras skola, hur lärarna upplever 

elevernas inställning till matematik samt hur den rådande organisationen ser ut. 

 

6.1 Vilken syn har yrkeslärare respektive ämneslärare på ämnesintegrerad 

undervisning i den undersökta skolan? 

Resultatet av våra intervjuer med respektive lärarkategori, visar att de flesta lärare har en positiv syn på 

ämnesintegrerad undervisning och ungefär samma uppfattning kring begreppet. Det vi kommit fram till är 

att det inte räcker med en person som sitter med den rätta inställningen och attityden för att 

ämnesintegrering ska uppnås, det måste även finnas ett gott samarbete för att ska fungera eller inte. Ett 

liknade resultat har även Johnsson (2007), Gustavsson och Johansson (2007) och Wäättä och Wenström 

(2012)  kommit fram till i sina examensarbeten.  

 

Ett bra exempel på att ett gott samarbete är en förutsättning för att jobba integrerat i ett arbetslag, är skola 

nr. 2. Där var matematiklärarna till en början inte lika positiva till att jobba över ämnesgränserna som 

yrkeslärarna. Tack vare att de tillsammans i arbetslaget diskuterat begreppet och att många av dem är 

väldigt positiva och drivande i arbetet har detta bidragit till att matematiklärarna ändrat uppfattning. Det 

viktiga är att det inte stannar vid “tomma ord” när ett arbetslag har önskemål om att få till ett sådant 

arbete. Det gäller att orden blir till handling, anser vi. Skola nr. 1 har inte lyckats lika bra med att integrera 

matematiken med yrkesämnena, trots att många av lärarna i arbetslaget för RL-programmet är positiva. 

Det krävs att någon lärare tar tag i att kalla till ett möte där alla yrkeslärare i arbetslaget tillsammans med 

matematikläraren får diskutera och försöka strukturera upp en plan för ett ämnesintegrerat arbetssätt. En 
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annan bidragande orsak enligt oss kan också vara som ämneslärare A anser, att även om de flesta lärare är 

positiva, kanske de inte är det till den grad att man offrar tid till att samplanera och samarbeta.   

 

En av ämneslärarna nämner under intervjun att många elever blir förvånade när de inser att 

matematikkunskaperna faktiskt går att använda inom restaurangyrket. Samma lärare upplever att 

trovärdigheten blir större när yrkeslärarna legitimerar matematiken inför eleverna, vilket även Rudhe 

(1996) anser. Detta förklarar hon kan bero på att yrkeslärarna är elevernas auktoriteter. Samma resultat 

kom även Johnson (2007) fram till, men den åsikten delar inte yrkeslärarna i hans studie. Vi anser att båda 

lärarkategorierna tillsammans måste hjälpas åt för att få eleverna införstådda i sambandet mellan 

matematiken och deras valda yrkesinriktning. Däremot kan vi hålla med om att det är något eleverna 

måste få veta från fler än bara matematikläraren. Och visst, det kanske biter bättre om vi som yrkeslärare 

framhäver det och inte enbart matematikläraren, som ju är sitt ämne närmast. Det viktiga enligt oss, är att 

vi lärare tillsammans från början av elevernas utbildning är tydliga med hur viktig matematiken, men även 

övriga gymnasiegemensamma ämnena, är för deras framtida yrke. Att det finns en tydlig röd tråd genom 

hela utbildningen och ett gott samarbete ämnena emellan. Detta för att inspirera och motivera eleverna i 

deras studier, samt höja deras förståelse för att alla ämnena tillsammans bildar en helhet som är viktiga för 

deras framtid. Vårt resonemang stärks av de som står i styrdokumenten. 

 
Den äldsta läraren som vi intervjuade, var också den enda som inte var lika positiv till ämnesintegrerad 

undervisning. Anledning till att han har den inställningen till att integrera ämnena med varandra skulle 

kunna kopplas till Sandström (2005), Bernstein (1917) och Rhude (1996)  angående att det inom läraryrket 

och framförallt inom de teoretiska ämnena, funnits en kultur där dessa ämnen ansetts ha högre status och 

inte ska beblandas med s.k. lågstatus ämnen. I och med att han snart går i pension, är det mycket troligt att 

han föddes in i den kulturen. En del lärare lever kvar i den kulturen, lyfter fram den som exempel på 

förhållningssätt som alltid har fungerat, vilket medför ett synsätt som liksom “sitter i väggarna”. 

Matematikläraren uttryckte sig under intervjun som att matematiken alltid har fungerat under hans alla år 

som lärare, utan att han behövt blanda in andra ämnen. Det är sådana argument som kan försvåra 

införandet av nya arbetssätt, anser vi. Denna problematik återfinns även i Sandströms (2005) studie som 

beskriver ett motstånd mot arbetslag och ämnesintegration i mycket högre utsträckning bland 

ämneslärarna på gymnasiet än bland yrkeslärarna. Flera uttalade sig om en kamp och en statusstrid där 

naturvetarna bildar en homogen grupp som gör motstånd mot andra ämnen och ämnesintegration. 

Företrädare från “lågstatus-program” som exempelvis barn och fritid, omvårdnad, fordonsteknik etc. 

uppvisade istället en vilja till att bjuda in andra ämneslärare från exempelvis svenska och engelska. Dessa 

ämneslärare är emellertid tveksamma och uppfattar ämnesintegration som betydelselöst för deras eget 

ämne och ett arbetssätt som snarare tar tid och energi.  Denna tydliga sortering är inget som vi stött på i 

någon större utsträckning under våra intervjuer. Däremot kan vi se en tendens till det hos ämneslärare B. 

 

6.2 I vilken utsträckning upplever lärarna att ämnesintegrerad undervisning 

förekommer? 

Vår hypotes när vi började denna studie var att många matematiklärare arbetar och utformar sina lektioner 

på samma vis som när man för en tradition vidare. Denna hypotes klarade inte riktigt prövningen vilket vi 

ser som positivt. En klar skillnad bland ämneslärare huruvida de ämnesintegrerar eller inte baseras på vid 

vilken ålder samt när de utbildade sig till lärare.  

En av de intervjuade ämneslärarna nämner själv att det är lätt att man gör som man alltid gjort. Vilket kan 

vara en nackdel ibland, samt att det materialet används år ut och år in. Vi upplever som yrkesverksamma 

lärare att många äldre lärare gör som de alltid gjort och då gäller det inte enbart ämneslärare. Man kan 

stöta på samma planering sedan vi själva var elever på programmet för ett antal år sedan. Vi tycker oss se 
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tendenser till att mycket “sitter i väggarna”. Detta kan samtidigt vara förståeligt, om man som lärare varit 

på samma arbetsplats hela sitt liv. En orsak till detta tas upp i Skolverkets granskning (2003) där de 

spekuleras om matematikämnets undervisning, arbetsformer och innehåll mer präglas av arbetsplatsens 

tradition än av lärarnas egen tolkning av läroplans- och kursmål. Denna teori framkom eftersom få elever 

var insatta i målen för matematik, trots att det nämns i de nationella målen att skolan ska arbeta så att 

eleverna uppfattar helheten av sin utbildning.  Kanske kan en förändring ske om ämnesintegrering tas upp 

mer inom lärarutbildningen och att detta tankesätt automatiskt blir mer aktuellt när nya generationer lärare 

börjar undervisa i skolorna.   

 
Vi upplever att RL-programmet på skola nr. 2 kommit mycket längre i sitt ämnesintegrerade arbete och 

redan har ett fungerande samarbete. Här fungerar det inte på grund av att ledningen krävt ett samarbete, 

utan för att lärarna satt sig in i varandras kurser och tillsammans sett en positiv förändring hos eleverna, 

tack vare det ämnesintegrerade arbetssättet. Inom RL-programmet på skola 1 har inte de olika lärar-

grupperna varit insatta i varandras ämnen. 

 Vi tror att mycket av denna framgång hos skola 2 framför allt beror på att de använder sig av tematiska 

arbeten som sträcker sig över ett helt år vilket resulterar i att denna typ av arbetsätt faktiskt blir av. Om 

man bara fokuserar på en lektion i taget tror vi att det är stor risk att det upplevs som tidskrävande och att 

integrationen därför uteblir.  

 
Precis som vi skrivit tidigare så upplever vi en stark vilja till ämnesintegrering även hos yrkeslärarna på 

skola nr 1. Anledningen till varför de inte i dagsläget kommer framåt är för att de inte arbetar mot samma 

mål. 

 

Alla lärare vi intervjuat från båda skolorna uttrycker att tiden för att sätta sig in i varandras kursplaner inte 

existerar. Brist på tid är även något som återfinns i en studie gjort av Määttä och Wenström (2012) som 

riktade sig mot lärares och skolledares syn på ämnesövergripande undervisning. Här konstaterades att en 

organisation med fungerande arbetslag, flexibla scheman och tid för planering och genomförande var 

faktorer som måste finnas för att kunna arbeta med ämnesövergripande undervisning, vilket vi håller med 

om. En av lärarna vi intervjuat tror även att fler lärare skulle våga sig på ämnesintegration om det gavs mer 

tid från ledningen. Vi håller med henne om detta. Det kan för många kännas tillräckligt med allt annat som 

händer runt omkring och att då ta in något helt nytt upplevs därför som stressande. Matematiklärarna i vår 

studie upplever att de redan känner av alla de krav som faktiskt finns angående att förmedla goda 

baskunskaper och färdigheter i att räkna. 

 

I en studie av Sandström (2005) framkom dock att lärarna upplever en målkonflikt till följd av den statliga 

styrningen. De anser att läroplanen uppmanar till problembaserad, verklighetsanknuten undervisning, 

medan kursplanerna säger något annat. Dessutom har tiden för matematik minskat. 

 

Detta framkom även i våra intervjuer samt att undervisningsgruppernas storlek blir större och större vilket 

inte saken lättare att hantera. Vi kan här hålla med lärarna om att meningarna går isär. Staten och 

Skolverket uppmanar till infärgning mot program, medan de nationella proven däremot inte är program-

anpassade. Vi förstår dilemmat som matematiklärarna står inför men vill samtidigt hävda är det eleven 

som står i fokus och att vi måste sträva efter att erbjuda en skola för alla. 
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6.3 Hur upplever lärarna elevernas inställning till det gymnasiegemensamma 

ämnet matematik? 

I vår studie visade det sig att två av de intervjuade ämneslärarna upplevde att elevernas inställning till 
ämnet matematik skiljde sig beroende på gymnasieprogram. Motivationen ansågs vara högre för ämnet på 
programmen med högre intagningspoäng. Lärarna upplevde ingen skillnad mellan de två elevgrupperna, 
gällande om någon av dem hade lättare för ämnet, utan allt handlade om elevens inställning till ämnet. 
Detta styrks även i Skolverkets rapport nr.221 samt i en stickprovsundersökning de utförde 1997. Enligt 
dessa studier har elever på mer teoretiska program så som teknik och naturvetare en mer “naturlig” positiv 
inställning till matematik, då de intresserar sig och satsar på ämnet. Detta beror enligt studierna på att 
dessa elever ser kopplingen mellan ämnet och sin framtid, något som yrkeselever inte gör på samma vis. 
Våra resultat styrker det resonemanget. Skolverket menar att innehållet måste vara meningsfullt för att 
vara intressant, vilket de deltagande eleverna i deras studie även anser. Vi kopplar även detta till Giota 
(2002) som menar att hur motiverad eleven är för att lära sig också har betydelse för elevens fortsatta 
utbildning, yrkesval samt sysselsättning på arbetsmarknaden. Eftersom många av de elever vi stött på har 
tänkt sig att jobba inom restaurangbranschen, tror vi att en del inte anser sig behöva 
matematikkunskaperna. Då yrkeseleverna dessutom är färdigutbildade efter gymnasiet så kan en orsak till 
den låga motivationen för matematik bero på att det inte tycker sig behöva dessa kunskaper då de inte 
behöver läsa vidare på eftergymnasial nivå.  

 
En problematik vi har fått uppleva på vårt RL-program var att endast en tredjedel av våra yrkeselever fick 

godkänt i kursen Matematik 1a våren 2012. I överlag har många av våra elever dåliga matematikkunskaper. 

Här kan man diskutera olika aspekter som kan vara bidragande orsaker till detta. Alla yrkeslärare som vi 

intervjuat, upplever också att deras yrkeselevers matematikkunskaper och deras motivation för ämnet är 

mycket låga. Detta kan kopplas till Skolverkets rapport nr. 149. Där framkom det att betygsstatistiken visat 

på en negativ utveckling vad gäller icke godkända betyg inom främst de gymnasiegemensamma ämnena. 

Däremot var det inte själva ämnet som var problemet, utan arbetssättet lärarna förmedlade. Vi och de 

yrkeslärare vi intervjuat, är överens om att ett ämnesintegrerat arbetssätt skulle kunna vara nyckeln till en 

positiv förändring av dessa aspekter. Även Säljö (2002) och Dysthe (2003) delar detta sociokulturella 

perspektiv på undervisning, att lärande är situerat. Det innebär att lärandet kan vara olika beroende på i 

vilket sammanhang och i vilken miljö det sker. Vi menar att samverkan kopplat till en ämnesintegrering 

som innebär att lärare i olika ämnen tillsammans samverkar för att skapa en helhet, höjer motivationen 

hos eleverna. Enligt Dewey (2004) måste kunskap fylla en funktion, vilket kan kopplas till ett 

ämnesintegrerat arbetssätt. I och med att eleverna genom ämnesintegrering förhoppningsvis inser att 

matematiken fyller en funktion i deras yrkeskompetens så tror vi att detta arbetssätt skulle vara en lösning.  

 

Vygotskij, Dewey och Säljö hävdar att praktik och teori går hand i hand. Enligt liknelsen med husbygge 

ovan är det är jättesvårt för eleverna att bara sätta igång med att prisberäkna och kalkylera i yrkesämnena 

när de inte fått kunskapen och redskapen för det ifrån matematiken. Samtidigt tycker vi att det borde bli 

lättare för matematikläraren att motivera sina yrkeselever när han/hon kommer till det kapitel som berör 

sådant som exempelvis kan kopplas till verksamheten i ett kök. Det är detta Säljö menar med att 

användandet av intellektuella och manuella redskap är totalt sammanflätade med varandra och blir som två 

sidor av samma mynt.  

 
En av ämneslärarna uttrycker dock att hon inte tror att man löser motivationsfrågan genom integrering, 

utan att detta mer skulle lösas genom mer inspirerande, motiverande och utvecklande undervisning. Här 

anser vi delvis att hennes argument mot ämnesintegrering inte håller. Men visst håller vi med henne om att 

en inspirerande lärare som motiverar och har en utvecklande undervisning, också är en förutsättning för 

att höja elevers motivation och en väsentlig del i all typ av undervisning. Men vi anser att den problematik 
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som finns kring omotiverade yrkeselever inför matematik i vår studie och i vår verksamhet, handlar om att 

de inte kan se vikten av matematikkunskaperna i restaurangyrket. Då bör man se över undervisningens 

upplägg. Med bakgrund av detta, tror vi att integrering med yrkesämnen kan vara en eventuell lösning på 

problemet.  

 
Även Gardner (2000) menar att olika intelligenser kan vara ingångar till olika undervisningsinnehåll och 

lärande som i sin tur kan ge idéer. Vi anser att den visuella intelligensen är viktig i sin egen rätt men att den 

samtidigt kan ha en förstärkande effekt för de andra intelligenserna t ex logisk, verbal etc. Vi tror att 

matematikundervisningen skulle bli mer motiverande om yrkeseleven faktiskt förstår kopplingen mellan 

ämnet, det verkliga livet och sitt framtida yrke. Eftersom många yrkeselever har en nyttoinriktad 

kunskapssyn. Denna åsikt delar vi även med de intervjuade yrkeslärarna samt Johnson (2005).  Många av 

yrkeslärarna i vår studie tror även att ämnesintegrering kan vara nyckeln till en förändring i de låga 

matematikkunskaperna och det tydliggörs en önskan om en mer “naturlig” syn på matematik. Vi tror att 

detta kan åstadkommas genom ämnesintegrering, när man bryter mönster och när eleverna själva slutar se 

det som bara siffror i en bok som korvstoppas inför ett kommande prov.  

 
Det som framkom i våra intervjuer och som vi upplever som yrkesverksamma lärare, är att dagens elever 

har en annan attityd till och respekt för skolan. Bara sedan vi gick i skolan själva, har det hänt något med 

ungdomarnas synsätt på tillvaron och deras respekt för sin omgivning. Detta kan bero på som Illeris 

(2007) nämner, att i dagens demokratiska samhälle förväntar sig de unga att själva få bestämma vad de ska 

lära sig och inte, vilket gör att det upplevs som ett övergrepp när detta inte överensstämmer. Därför tror vi 

att det idag kanske är ännu viktigare att jobba över ämnesgränserna för att motivera eleverna till inlärning 

än förr, då eleverna hade mer respekt för skolan, sina slutbetyg och så småningom sitt framtida yrkesliv. 

Att man som äldre lärare är van vid att sin typ av undervisning alltid fungerat, kanske inte riktigt gäller i 

undervisningen av dagens elever. Vi tror att detta kommer märkas ännu mer i framtiden, om utvecklingen 

bland ungdomars inställning till skolan fortsätter i nuvarande spår. Därför håller vi med om att det behövs 

ett nytänkande inom matematikundervisningen med utveckling av nya matematiska verktyg, omarbetning 

av kursplaner och riktat stöd till såväl matematiklärare som yrkeslärare. Vilket även Berggren, Henriksson, 

Maerker och Kilborn (2007) anser.  

 
Ytterligare en förklaring till denna problematik kopplar vi till Skolverkets (1997) undersökning där det 

uppdagades att andelen gymnasieelever med Icke Godkänt i matematik varierade stort mellan de olika 

programmen. En orsak till detta kan vara att intresset för det teoretiska yrkesämnet varit större än för 

matematiken. En annan kan vara att undervisningen i matematik är mer teoretisk upplagd och 

fordonsämnet mer praktiskt. Det vi menar med detta är att en del elever som söker sig till en praktisk 

utbildning, i detta fall RL-programmet, är mer praktiskt inriktade. Vår erfarenhet som yrkesverksamma 

lärare och de resultat vi fick av våra intervjuer, styrker det resonemanget. Vi och de intervjuade lärarna ser 

tendenser till att många gör bättre ifrån sig i de praktiska ämnena bland yrkeseleverna. Vi ser koppling till 

Giota (2002) och hennes resonemang kring fenomenet “coping” eller “bemästrande”. Har elever 

svårigheter för den teoretiskt upplagda matematiken, ger de upp sin egen motivation. Sedan är intresset 

för yrket självklart en stor anledning till varför man väljer att utbilda sig till kock. Det vi vill förtydliga med 

detta, är som vi nämnt ovan, att det är av större vikt att matematikundervisningen kopplas till elevernas 

yrkesinriktning och på så sätt även blir mer praktiskt inriktad. Här är ämnesintegrering och det 

sociokulturella perspektivet en förutsättning. 
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6.4 Hur upplever de två lärargrupperna den rådande organisationen gällande 

ämnesintegrering inom de två programmen?  

Vi upplever att det går trögt med att få till ett fungerande samarbete på den ena aktuella skolan, vilket även 
Johnsson (2007) fick fram i sitt resultat. I vår studie beror det på att alla lärare i dagsläget inte har samma 
inställning till ett sådant arbetssätt eller att det finns tid för planering och genomförande. En annan viktig 
faktor enligt oss för ett fungerande samarbete är att lärarna jobbar “nära” varandra. Med detta menar vi att 
lärarna bör ha ett gemensamt arbetsrum eller i alla fall att arbetsrummen finns i närheten av varandra. I vår 
studie framkom det som ett problem. Lärarna på skola nr. 1 har inte ett gemensamt arbetsrum, de sitter 
inte ens i samma byggnad. Matematiklärarna blir på så vis avskilda från de övriga arbetslaget, vilket 
resulterar i att det blir svårt att få till ett fungerande samarbete, anser vi. Denna problematik har vi också 
erfarit. En fråga vi ställer oss är hur man som lärare ska kunna få till ett gott samarbete om skolans 
organisation inte är utformad för att göra det möjligt? Även om en matematiklärare tillhör ett annat 
arbetslag, anser vi att det ska avsättas tid för att denne ska delta på något möte med de arbetslag vars 
elever denne undervisar.  

 
Ytterligare en orsak till varför lärarna på skola nr. 1 inte kommit längre i sitt arbete med ämnesintegrering 

med matematikämnet är för att RL-programmet har haft olika matematiklärare kopplad till programmet 

från år till år. Det möjliggör inte en helhet i undervisningen, när det tillsätts en ny lärare för varje läsår. Vi 

tycker att det borde ligga i ledningens intresse från första början att vilja få till ett ämnesintegrerat 

arbetssätt. Åtminstone måste ledningen informeras om önskemålet och vara delaktig i diskussionerna 

kring detta, så att en långsiktig planering utformas. Ett resonemang även den berörda matematikläraren 

delar. I vår studie framkom dessutom att i fallet på skola nr. 1 så är rektorn informerad om dessa önske-

mål men han har däremot inte fört detta vidare. Det är ett ansvar rektorn har och som nämns i Gy11. 

Samtidigt kan vi tycka att det är konstigt att inte fler samarbetar i högre utsträckning då den nya läroplanen 

Gy11 talar för att man ska samarbeta mellan ämnena. 

 
Lärarna på den andra skolan har istället samma positiva inställning och vilja för ämnesintegrering vilket 

resulterat i ett gott samarbete, samt att de sitter nära varandra. Det anser vi har underlättat planeringen och 

genomförandet av deras arbete över ämnesgränserna. 

 

Tidsbristen inom yrket är något som alla lärare vi intervjuat påpekat. Vilket även återfinns i resultaten från 

två studier gjorda av Johnson (2007) och Määttä och Wenström (2012). Många lärare upplever att man har 

för lite tid för planering av införande av ett nytt arbetssätt, då undervisning, planering av lektioner, samtal 

med elever, rättande av prov och många andra arbetsuppgifter som ingår i en lärares vardag, tar upp all tid. 

Vi kan därför tycka, som vi nämnt tidigare, att ledningen bör ha ett intresse för att prata kring och införa 

ett ämnesintegrerat arbetssätt då det framkommer i nya läroplanen Gy11 i större utsträckning än tidigare 

läroplaner. 

 
På en av skolorna där vi gjort vår studie har de haft olika föreläsningar kring olika ämnen, under sina 

studiedagar. Inför och under arbetet med den nya skolreformen som trädde i kraft hösten 2011, hade de 

en del studiedagar då de tillsammans i arbetslagen skulle diskutera de nya kursernas upplägg och GY11´s 

innebörd. Vi anser att det borde ha getts tillfälle med föreläsningar om ämnesintegrerat arbetssätt under 

dessa, då det framkommer tydligt i den nya läroplanen. Även om vi anser att ämnesintegrering tydligt 

framkommer i den nya läroplanen, är det inte säkert att alla lärare tolkar det likadant. Det vore till en 

fördel om dessa studiedagar skulle kännas mer givande, då många lärare upplever att dessa dagar inte alltid 

är särskilt givande. 

 
En fortsatt utveckling inom skolan kommer sannolikt innebära att ämnesövergripande kunskapsområden i 

större omfattning kommer integreras i skolans praktik, vilket Sandström (2005) också tror. Därför anser vi 
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att ledningen bör vara så pass insatt och pålästa på den nya reformen, att de inser att lärarna måste 

integrera ämnena i större utsträckning, om vi ska följa styrdokumenten. Ledningen måste därför också 

vara mer drivande till ett sådant arbetssätt. Formuleringen “läraren skall samverka med andra lärare i arbetet att 

nå utbildningsmålen”, går inte enligt vår åsikt att tolka på något annat sätt än att ett ämnesintegrerat arbetssätt 

måste införas i dagen undervisning.  

 

När vi frågade om lärarna trodde att det var möjligt att uppnå målen i styrdokumenten utan 

kommunikation mellan de två lärarkategorierna så gick meningarna isär bland yrkeslärarna. Vi har själva 

mycket svårt att tro att det skulle vara möjligt att uppnå dessa mål, då vi anser att det är tydligt formulerat 

att ämnesintegrering ska förekomma i både programmålen för Restaurang- och Livsmedelsprogrammets, i 

målen för de gymnasiegemensamma, samt i målen för kursen Matematik 1a.  

 
Vi tycker att det är viktigt att inte se de olika ämnena som separata inom skolans värld. Precis som Basil 

Bernstein (1917) beskriver, tycker vi att det finns en tendens i våra data att intervjupersonerna uppfattar 

skolämnena enligt två olika koder, collection code och integrative code. Dessa två koder fungerar idag 

parallellt med varandra. Vi anser att skola nr. 1 delvis liknar den ämnesorganisation som Bernstein 

beskriver som collection code men att det finns en vilja från yrkeslärarna att gå mer mot ämnesorganisa-

tionen integrative code. På skola nr. 2 finns en del likheter med integrative code och de har i dagsläget ett 

väl fungerande samarbete trots att skolledningen inte är delaktig. Som forskningspersonerna beskriver har 

det inte heller behövts eftersom de har en fungerande kommunikation lärare sinsemellan. 

 
Det finns alltså en tydlig och återkommande linje i resultatet som visar att ämnesintegrering är positiv för 

elevernas lärande. Utifrån våra intervjuer anser vi att ämnesintegrering är viktigt för elevernas helhetsbild, 

motivation, samband och framtida yrkesval. Därför anser vi att det är viktigt ur elevperspektiv att skolan 

inte placerar in ämnen i olika fack utan att de får bli delar av ett pussel som sammafaller till en helhet. Som 

vi nämnt tidigare så berörde även Dewey (2004) hur nödvändigt det är att skolan överger ett ämnesindelat 

lärostoff och förs närmare samhället eftersom det handlar om elevernas framtid. Han kritiserade 

uppdelningen mellan teori och praktik och yrkade på samspel mellan dem. 

7. METODDISKUSSION 

7.1 Validitet 

Att kvalitativ metod användes vid denna studie anser vi vara den enda möjligheten för att vi  

skulle kunna fånga våra forskningspersoners syn på ämnesintegrering. Vi tycker även att resultatet visar att 

kvalitativ metod var tillämplig att använda. Hade vi istället använt oss av en kvantitativ metod så är vi 

övertygade om att resultatet hade sett helt annorlunda ut eftersom i en kvantitativ intervju så ges inget 

utrymme till följdfrågor utan där ställs alla frågor utifrån ett förbestämt frågeformulär. Där blir 

forskningspersonen väldigt styrd anser vi och man tappar chansen att få mer uttömmande svar. I och med 

att vi valde att använda oss av den kvalitativa intervjun så fick vi chansen att spinna vidare på 

forskningspersonernas svar och på så vis få ut mer av intervjun samtidigt som hade vi chansen att förklara 

vad vi menade om missförstånd uppstod. Detta anser vi inte är möjligt om vi istället hade skickat ut 

enkäter, vare sig de var kvalitativa eller kvantitativa. Eftersom vi är medvetna om att forskningspersonerna 

då kunnat missförstå våra frågor. Vi är även eniga om att vi inte skulle kunna få ut de svar som vi behövde 

för att kunna utföra denna studie om vi använt oss av enkäter. 

 
Vi anser att validiteten i vår studie har påverkats av att vi var två olika intervjuare som genomförde och 

bearbetade informationen samt att det skiljer sig mellan olika skolor. Det som stärker och höjer vår 
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validitet är att ingen av oss tidigare varit i kontakt med våra forskningspersoner i något sammanhang. 

Detta ser vi som en stor fördel eftersom det annars är lätt att ha förutfattade meningar och föreställningar 

om hur det ser ut på deras skola. 

Vi kan inte generalisera att det ser likadant ut på alla skolor när vi bara har intervjuat lärare från två olika 

skolor. Vi tycker inte att vi kan svara på hur lärares syn på ämnesintegrering ser ut på andra skolor 

eftersom vi bara intervjuat totalt åtta lärare från två skolor. Vi anser att forskningspersonerna som deltog i 

denna studie var relevanta med tanke på studiens syfte men vi förstår att studien hade blivit bredare med 

ett större antal deltagare. För att nå ut till fler och få en större bild om hur det verkligen ser ut överlag på 

skolor runt i Sverige så hade vi kunnat använda oss av enkäter istället. Nackdelen vi ser med enkäter är att 

det hade varit för tidskrävande. Vi tror därför att det hade varit svårt att få svar på de frågor vi var 

intresserad av. 

7.2 Reliabilitet 

Vi inser att genom ett större antal forskningspersoner hade vi kunnat öka reliabiliteten i denna studie 

Vi är också medvetna om att det hade varit bättre ur reliabilitetssynpunkt om vi båda suttit med på alla 

intervjuer. Samtidigt tycker vi att reliabiliteten har höjts av att det var samma intervjuare som utförde och 

transkriberade samma intervju. Vi var båda angelägna om att få fram det som forskningspersonerna hade 

sagt så ordagrant som möjligt. Därför gick vi tillsammans igenom transkriberingarna och diskuterade 

intervjuerna en efter en för att eventuella frågetecken kunde redas ut och den som inte satt med på 

intervjun fick chansen att lämna sitt godkännande vilket underlättade för båda vid analysarbetet. Vi var 

noga med att översätta hela intervjun och inte bara valda delar av den, detta för att försäkra oss om att 

information som senare hade varit relevant hade avlägsnats för tidigt. Vi skrev alla ord och även uttryck 

som “mmm” och liknande för att vi skulle vara säker på att all information togs med. 

Vi utförde våra intervjuer i lugna miljöer för att få så likvärdiga utgångslägen i alla intervjuer och för att 

stärka vår validitet. 

 

 

8. AVSLUTANDE ORD OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 

FORSKNING 

Vår föreställning då vi påbörjade vår studie var att vi skulle få ett resultat där ämnesintegrering inte 

förekom i så stor utsträckning. Mycket av den litteratur och tidigare forskning vi satt oss in i, påvisade 

nämligen detta. Vi blev glatt överraskade över att så många lärare hade en positiv inställning till detta 

arbetssätt, samt att ett av RL-programmen kommit väldigt långt i sitt integrerade arbetssätt. Vår egen 

erfarenhet av att våra yrkeselever har en låg motivation och förståelse för matematikämnet, visar sig 

stämma överens med andra studier gjorda inom samma område. Vi anser därför att den traditionella 

matematiken bör innehålla en yrkesmatematik. Då yrkeslärarna i vår studie anser att matematiken behövs 

som ett verktyg i elevernas framtida yrkesliv. Det vi också kommit fram till är att det inte räcker med att 

det finns en positiv inställning, utan ett gott samarbete måste till för att arbetet med att jobba integrerat 

ska fungera rent praktiskt. Samtidigt måste skolans ledning vara intresserade av att få till en samverkan 

mellan olika ämnen genom att lokalers utformning, schematekniska detaljer, material och 

arbetslagskonstellationer möjliggör ett sådant arbetssätt. Därför vore de intressant att forska vidare och 

undersöka hur skolans organisation möjliggör eller omöjliggör för ett ämnesintegrerat arbete.   

 
Vi insåg i arbetets slutskede att i vilken utsträckning lärarutbildningen berör ämnesintegrering skulle kunna 

vara en anledning till att ett ämnesintegrerat arbetssätt förekommer i olika omfattningar på olika skolor. 
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Den ena skolan som samarbetar ämnena emellan, kanske har lärare vars utbildning tog upp vikten av ett 

ämnesintegrerat arbetssätt. Medan de lärare som arbetar inom den skola som inte ämnesintegrerar i någon 

hög utsträckning, inte fick komma i kontakt med detta arbetssätt. Därför vore ett andra förslag på vidare 

forskning att titta närmare på huruvida lärarutbildningen berör ämnesintegrering eller inte.  

 
Av all positiv fakta vi hittat kring fördelarna med ett ämnesintegrerat arbetssätt, samt resultat från 

undersökningar som styrker detta, vore det intressant att titta på detta ur ett elevperspektiv.  Ytterligare ett 

förslag på vidare forskning är att undersöka skillnaden på yrkeselevers resultat inom matematik från en 

skola där läraren arbetar integrerat med yrkesämnena och från en skola vars lärare inte arbetar integrerat 

med yrkesämnena 
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BILAGA 1 

En studie kring ämnesintegrerat arbetssätt 

på RL-programmet 
 

Hej! 

Vi heter Stina Westermark och Johanna Andersson och läser sista terminen på 

Lärarprogrammet vid Umeå Universitet, där vi utbildar oss till yrkeslärare på gymnasiet. Vi 

ska därför under vårterminen skriva vårt examensarbete. 

 

 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur ämneslärare och yrkeslärare i två 

yrkesförberedande program ser på ämnesintegrerat arbete inom Restaurang- och 

Livsmedelsprogrammet med avseende på det gymnasiegemensamma ämnet matematik. 

 

 

 

Här kommer en förklaring: ämnesintegrering innebär i detta fall, att de 

gymnasiegemensamma ämnen, i detta fall matematik, kopplas till det yrkesområde som elever 

på ett program utbildar sig inom. Exempelvis att elever som läser byggprogrammet jobbar 

med byggritningar under mattelektionerna när de ska lära sig om skalor, enheter etc. Eller att 

elever på Hotell- och restaurangprogrammet får arbeta med exempelvis kalkylering av recept, 

då det avsnittet behandlas inom matematikämnet. 

 

Med anledning av vårt examensarbete har vi valt ut några lärare som vi önskar få intervjua 

och en av dessa är du. Vi hoppas att du har möjlighet att ställa upp på en intervju. Under 

intervjun kommer vi använda en diktafon för att underlätta vid datainsamlingen och 

intervjulängden beräknas till max 60 minuter. 

 

Ditt deltagande är självklart frivilligt och dina svar behandlas anonymt. Det vill säga, kan inte 

spåras till dig. Uppgifterna kommer inte användas för något annan än till vår undersökning. 

Hör gärna av dig till oss om du kan tänka dig att ställa upp. Därefter kommer vi överens om 

en tid och plats som passar dig bäst. 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 
Stina & Johanna 

stinawestermark@hotmail.com 
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BILAGA 2 - Intervjuguide 

Intervjufrågor till Yrkeslärare 

 

1. Vad betyder begreppet ämnesintegrering för dig? 

 

2. Berätta vad du tycker om ämnesintegrerad undervisning? 

 

3. Hur anser du att dina lärarkollegors inställning är till ett ämnesintegrerat arbetssätt? 

- Positiva/negativa? 

 

4. På vilket sätt ämnesintegrerar du eventuellt i din undervisning? 

 

5. Hur organiseras det arbetet med det andra ämnet i detta fall Matematik 1a? 

 

6. Har du satt dig in i uppbyggnaden av lektioner för Matematik 1a? 

 

7. Har du satt dig in i kursplanen och arbetssätt för kursen Matematik 1a? 

 

Med bakgrund av fråga 5, 6 och 7: 

 

8. Om du inte varit så insatt i dessa punkter, skulle detta kunna underlätta ett 

ämnesintegrerande arbete? 

 

9. Om du är insatt i dessa punkter, har detta underlättat det ämnesintegrerade arbetet? 

 

10. På vilket sätt anser du att det finns fördelar alternativt nackdelar att legitimera ämnet 

Matematik 1a inför eleverna? 

 

Om ämnesintegrering sker, på vilket sätt tydliggör du det inför eleverna? 

11. (Vad tror du effekterna blir av detta alternativt vad tror du effekterna skulle bli om ni 

gjorde det?) 

 

12. Anser du att det är möjligt att uppnå alla målen i styrdokumenten utan samarbete 

mellan ämnes- och yrkeslärare? 

 

13. Förklara vad du anser om era yrkeselevers matematikkunskaper? 

 

14. Förklara hur du upplever era yrkeselevers motivation till ämnet matematik? 

 

15. Om du anser att motivationen är låg gällande matematik hos yrkeselever: Hur tror du 

elevernas motivation skulle påverkas av ett ämnesintegrerat arbetssätt? 
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16. Berätta hur du upplever kommunikationen mellan ni yrkeslärare på RL-programmet 

och matematikläraren på er skola? 

 

17. Berätta hur du upplever den rådande kommunikationen mellan er lärare och ledning 

gällande ämnesintegrering? 

 

18. I vilken utsträckning tror du detta påverkar att ni arbetar/att ni inte arbetar 

ämnesintegrerat? 

 

19. Berätta vilka eventuella svårigheter respektive förutsättningar du anser påverkar ett 

ämnesintegrerat arbetssätt på er skola? 

 

20. På vilket sätt arbetar ämnes- och yrkeslärare tillsammans i ert arbetslag? 

 

 

Intervjufrågor till Matematiklärare 

1. Vad betyder begreppet ämnesintegrering för dig? 

 

2. Berätta vad du tycker om ämnesintegrerad undervisning? 

 

3. Hur anser du att dina lärarkollegors inställning är till ett ämnesintegrerat arbetssätt? 

- Positiva/negativa? 

 

4. På vilket sätt ämnesintegrerar du i din undervisning? 

 

5. Hur organiseras det arbetet med RL-programmet? 

 

6. Har du satt dig in i uppbyggnaden av lektioner för elevernas yrkesämnen? 

 

7. I vilken utsträckning har du satt dig in i RL-programmets kursplaner och arbetssätt? 

 

Med bakgrund av fråga 5, 6 och 7: 

 

8. Om du inte varit så insatt i dessa punkter, skulle detta kunna underlätta ett 

ämnesintegrerande arbete? 

 

9. Om du är insatt i dessa punkter, har detta underlättat det ämnesintegrerade arbetet? 

 

10. På vilket sätt anser du att det finns fördelar alternativt nackdelar att legitimera 

yrkesämnena inför eleverna? 

 

Om ämnesintegrering sker, på vilket sätt tydliggör du det inför eleverna? 

11. (Vad tror du effekterna blir av detta alternativt vad tror du effekterna skulle bli om ni 

gjorde det?) 

 

12. Anser du att det är möjligt att uppnå alla målen i styrdokumenten utan samarbete 

mellan ämnes- och yrkeslärare? 
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13. Berätta hur du upplever eleverna på ett yrkesförberedande program och deras 

inställning till ämnet matematik? 

 

14. Förklara hur du upplever eleverna på ett högskoleförberedande program och deras 

inställning till ämnet matematik? 

 

15. Om du anser att motivationen är låg gällande matematik hos yrkeselever: Hur tror du 

elevernas motivation skulle påverkas av ett ämnesintegrerat arbetssätt? 

 

16. Berätta hur du upplever kommunikationen mellan yrkeslärarna och ämneslärarna på er 

skola? 

 

17. Berätta hur du upplever den rådande kommunikationen mellan lärare och ledning 

gällande ämnesintegrering? 

 

18. I vilken utsträckning tror du detta påverkar att ni arbetar/att ni inte arbetar 

ämnesintegrerat? 

 

19. Berätta vilka eventuella svårigheter respektive förutsättningar du anser påverkar ett 

ämnesintegrerat arbetssätt på er skola? 

 

20. På vilket sätt arbetar ämnes- och yrkeslärare tillsammans i ert arbetslag? 
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