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ABSTRAKT 
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Ämnesintegrering mellan matematik och karaktärsämnen 

Integrated teaching of mathematics and program specific subjects  

Antal sidor: 48 

Ett flertal undersökningar i Skolverkets regi har de senaste åren visat på en negativ utveckling 
avseende elevers kunskaper och inställning till matematik – ett ämne som allt oftare upplevs 
som svårt, tråkigt och verklighetsfrämmande. Jag har i denna utredning undersökt ett möjligt 
tillvägagångssätt för hur man som matematiklärare kan bryta denna utveckling, nämligen 
tillämpning av ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen – ämnen som eleverna ofta hyser ett större intresse för och mer konkret 
upplever ett mål och syfte med. Mitt syfte har varit att utreda vad en sådan ämnesintegrering 
innebär, om det kan vara en gynnsam undervisningsmetod som inspirerar eleverna och ökar 
deras motivation och intresse för matematik samt hur man praktiskt kan realisera 
ämnesintegreringen. 
 För att besvara mina frågor har efterforskningar i befintlig litteratur och övriga pedagogiska 
publikationer i frågan kompletterats med enkätundersökningar och/eller intervjuer med såväl 
matematik- och karaktärsämneslärare som elever. Utöver det har ämnes- och kursbeskrivningar 
samt kurslitteratur/-material i matematik och olika karaktärsämnen granskats i syfte att hitta 
relevanta anknytningspunkter. 
 Undersökningen visar att innebörden av en ämnesintegrerad undervisning varierar 
kraftigt hos olika lärare då genomförandet och möjligheterna till integrering är 
beroende av en mängd yttre faktorer som alla har stor påverkan på hur den slutliga 
ämnesintegrerade undervisningen kan förverkligas. Vidare kan en ämnesintegrerad 
undervisning innebära pedagogiska fördelar, men ofta också vara en mycket tids- och 
arbetskrävande undervisningsmetod. Ett bra samarbete lärare emellan underlättar 
planering och genomförande av en sådan undervisning, men det är även fullt möjligt att 
som matematiklärare realisera en ämnesintegrerad matematikundervisning på egen 
hand genom att enskilt identifiera anknytningspunkter till andra ämnen. De 
anknytningspunkter som har identifierats i denna undersökning kan främst relateras till 
Matematik A-kursen. 
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1  INTRODUKTION 
 
1.1 INLEDNING 
 
2003 utförde Skolverket en nationell utvärdering av grundskolan, NU-03 (Skolverket, 
2004), som påvisar en försämring av svenska elevers kunskaper i matematik. Ett resultat 
som senare också kunde bekräftas i den internationella studien TIMSS 2003 (Skolverket, 
2005a). Undersökningarna visar på en negativ utveckling avseende elevers 
matematikkunskaper ur såväl tidsperspektiv som ett internationellt perspektiv. Dessutom är 
elevernas attityd till matematikämnet negativ i den mening att det upplevs som svårt och 
ointressant, vilket gör eleverna omotiverade att utveckla sina matematikkunskaper. NU-03:s 
och TIMSS 2003:s slutsatser om elevers negativa inställning till matematik överensstämmer 
även med innehållet i NCM:s rapport Hög tid för matematik (NCM, 2001) och Skolverkets 
rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket, 2003). En stor andel elever 
beskrivs i dessa rapporter uppleva matematiken som meningslös och obegriplig och 
utvecklar därmed en motvilja till ämnet. Det beskrivs vidare hur just intresse, lust och 
motivation är mycket viktiga förutsättningar för att inhämta nya kunskaper. Avsaknaden av 
dessa återspeglas i dåliga resultat och ouppnådda mål. 
 Den negativa föreställningen om matematik som föds under grundskolan lever vanligtvis 
vidare även på gymnasiet vilket har fått till följd att elever inte klarar av vissa kurser och 
därmed blir underkända eller avbryter sina studier. Enligt rapporten Gymnasieskola för 
alla…andra (Hellsten & Prieto, 1998) är det speciellt elever på de yrkesinriktade 
programmen som är svagare i kärnämnena, däribland matematik. En förklaring till detta 
sägs i rapporten ha ursprung i gymnasiereformen i början på 90-talet, vars syfte bl.a. var att 
höja statusen och ambitionsnivån på de yrkesinriktade programmen. Statushöjningen 
bestod i att göra samtliga tvååriga linjer till treåriga program som alla skulle vara 
studieförberedande, vilket innebar minskat utrymme för karaktärsämnen till förmån för 
kärnämnen. Alla elever skulle nu oavsett program läsa samma kärnämnen med samma 
gemensamma mål. Detta medförde dock svårigheter för en stor mängd elever då 
undervisningen av kärnämnena inte anpassades till de yrkesinriktade programmen utan 
bedrevs på samma sätt som tidigare på de studieförberedande programmen. Eleverna 
ifrågasatte vad de hade för nytta av de kunskaper de erhöll i kärnämnena och såg inte någon 
anknytning mellan karaktärsämnen och kärnämnen.  
 För att bemöta ovanstående problematik har Skolverket idag utformat programmål som 
skapar och betonar en helhet i utbildningen och även utfärdat öppnare kursplaner för 
kärnämnena så att det nu är möjligt att anpassa dem till varje program (Skolverket, 1999a, 
2000a). Genom att möjliggöra en samverkan eller integrering mellan kärnämnen och 
karaktärsämnen hoppas man kunna öka elevernas motivation och intresse även för den 
första ämneskategorin till vilket – det ofta föraktade – matematikämnet hör.  
 
Trots den nya tydliga betoningen på behovet av helhet och sammanhang i elevernas 
utbildning har jag under mina studier till gymnasielärare i matematik uppfattat det som att 
ämnesintegrering som undervisningsmetod får mycket liten uppmärksamhet. Metoden har 
överhuvudtaget inte diskuterats under föreläsningar eller seminarier och under mina 
verksamhetsförlagda veckor har jag heller inte uppfattat att ämnesintegrering praktiseras 
särskilt ofta. Något som däremot förekommit ofta är elevernas klassiska kommentar ”Jag 
hatar matte”, ett uttryck som man väldigt sällan hörs sägas om andra ämnen. Matematik 
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verkar vara ett laddat ämne, om än nog så viktigt! Matematiken finns överallt omkring oss 
och som det beskrivs i rapporten Bildning och matematik (Mouwitz, 2004) behöver man 
som samhällsmedborgare ett visst mått av matematiska kunskaper för att kunna hantera 
vardagen och förstå och ta ställning i frågor som rör sin situation i samhället. Kunskaper i 
matematik kan alltså anses vara en demokratisk rättighet. Dessutom är åtminstone 
gymnasiets A-kurs i matematik en obligatorisk kärnämneskurs som alla gymnasieelever ska 
läsa och det är därför viktigt att undervisningen bedrivs på ett sätt som gör att eleverna 
finner matematiken inspirerande och rolig och att de kan tillgodogöra sig kunskaperna i 
”sin verklighet”. En metod för att uppnå detta skulle kunna vara att knyta an matematiken 
till andra skolämnen – skolämnen som eleverna har lättare att se nyttan med och som de är 
mer engagerade i. 
 Ämnesintegrering avseende matematik på gymnasienivå återfinns inte i särskilt stor 
utsträckning i den pedagogiska forskningen. Detta förklarar Löwing och Kilborn (2002) 
med att den faktiska förekomsten av samverkan mellan ämnen generellt är väldigt 
begränsad på gymnasiet. Ämnesintegrering är mer självklar i de tidigare skolåren medan 
gymnasiet av tradition betonas av enskild ämnesundervisning. Dessutom har matematiken i 
synnerhet fått en underordnad roll i sådan samverkan och det empiriska underlaget är 
därmed för litet för att forskning i någon större utsträckning ska kunna ske (Löwing & 
Kilborn, 2002; Sandström, 2005). Det fåtal studier som har bedrivits i ämnet betonar främst 
integrering med praktiska karaktärsämnen på de yrkesinriktade programmen. Jag har under 
min utbildning emellertid upplevt att behovet av ämnesintegrering återfinns på samtliga 
gymnasieprogram och med såväl praktiska som teoretiskt inriktade ämnen. Min avsikt och 
förhoppning med detta arbete är därför att komplettera redan befintliga studier med en 
undersökning kring ämnesintegrering avseende matematikämnet och karaktärsämnen inom 
såväl de studieförberedande som yrkesinriktade gymnasieprogrammen. 
 
1.2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka ämnesintegrering som 
undervisningsmetod, med avseende på matematikämnet och gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen. Detta utmynnar i följande frågeställningar: 

 Vad innebär ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen? 

 Kan ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen vara en gynnsam undervisningsmetod? 

 Hur kan ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen realiseras? 

Dessa frågeställningar avses besvaras genom teoretiska studier av litteratur och övriga 
pedagogiska publikationer samt genom en empirisk undersökning i form av enkäter, 
intervjuer och textanalyser. 
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2  TEORI 
 
I detta avsnitt summeras det som befintlig litteratur och övriga pedagogiska publikationer 
uttrycker avseende ämnesintegrering – framför allt ämnesintegrering med fokus på 
matematikämnet och de olika gymnasieprogrammens karaktärsämnen. 
 
2.1 VAD INNEBÄR ÄMNESINTEGRERING? 
 
Begreppet ämnesintegrering är ett vagt begrepp och ofta används andra benämningar såsom 
tvärvetenskaplig eller ämnesövergripande undervisning, ämnessamarbete, samarbete över 
ämnesgränserna, tema- och projektarbete etc. synonymt. Olika författare och forskare ger 
ordet olika innebörd och det finns enligt Krantz och Persson (2001) fortfarande en 
bristfällig definition av begreppet. En gemensam utgångspunkt är dock att 
ämnesintegrering innebär att undervisningen inte är strikt ämnesstrukturerad utan 
organiseras så att ämnena i passande sammanhang samordnas med varandra från skilda 
delar till större helheter och sammanhang (se exempelvis Andersson, 1994; Ingelstam, 
1988; Nilsson 1997; Sjøberg 2000). Denna definition är förenlig med definitioner i svenska 
ordböcker där man dock inte hittar begreppet ”ämnesintegrering” men där ”ämne” beskrivs 
som ett avgränsat studieområde och ”integrera” som att förena, sammanfoga eller samordna 
skilda enheter till en helhet (Bonniers svenska ordbok, 2006; Nationalencyklopedins 
ordbok, 1996). 
 Ett annat begrepp som ofta förekommer då ämnesintegrering fokuserar på samverkan 
mellan speciellt kärnämnen och karaktärsämnen är s.k. infärgning. Rudhe (1996) beskriver 
detta koncept med att karaktärsämnet används som redskap i undervisningen av kärnämnet 
(eller vice versa) och på detta sätt präglas kärnämnena av elevernas studieinriktning. 
 
2.2  VARFÖR TILLÄMPA ÄMNESINTEGRERING? 

2.2.1  För ökad lust och motivation 

Det finns idag många undersökningar som visar att elever i stor utsträckning har en negativ 
inställning till matematik då den upplevs som meningslös, tråkig och 
verklighetsfrämmande. Detta har också resulterat i dåliga resultat och ouppnådda mål, då 
just intresse, lust och motivation är mycket viktiga förutsättningar för att inhämta nya 
kunskaper (NCM, 2001; Skolverket, 2003, 2004, 2005a).  Eleverna saknar också ofta ett 
samband mellan skolmatematiken och verkligheten, och Säljö (2000) beskriver hur elever 
har en tendens att se uppgifter som matematiska till sin natur om de ges på en 
matematiklektion men icke-matematiska om samma uppgifter presenteras i något annat 
sammanhang. Olika typer av lösningsstrategier används, beroende på om eleven uppfattar 
uppgiften som matematisk eller inte och oftare blir den lösning som eleven automatiskt inte 
associerar till matematik den korrekta. Detta pekar på ett behov av att verklighetsanknyta 
matematiken och få eleverna att uppleva nyttan med matematiska kunskaper utanför 
klassrummet. I många år har pedagogen John Deweys syn på kunskap haft stort inflytande i 
skolan och även han betonar vikten av att all utbildning ska upplevas som nyttig för eleven 
och att denne finner sig ha användning av sina kunskaper (Lundgren, 1998). Att genom 
ämnesintegrering placera matematiken i ett sammanhang utanför läroboken ger eleverna 
möjlighet att uppleva att matematik finns överallt omkring dem och att dessa kunskaper kan 
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användas i en mängd olika sammanhang. Matematiken synliggörs och kunskaperna upplevs 
då som mer meningsfulla och värdefulla menar Löwing och Kilborn (2002). Om 
ämnesintegreringen dessutom inriktar sig mot karaktärsämnena – som eleverna ofta har ett 
stort intresse för och mer konkret upplever ett mål och syfte med – så är det än mer troligt 
att matematikens användning blir tydlig och motivation och intresse för ämnet ökar. 
Wistedt (1987) beskriver hur ett sådant intentionellt lärande, d.v.s. där eleverna lär sig 
genom att relatera ett problem till egna intressen, medför en större förståelse för 
sammanhang än vid lärande där eleverna utgår från det som läraren ser som viktigt. Hedin 
(1997) kompletterar detta resonemang med att inre motivation, d.v.s. motivation baserad på 
att det man lär sig är relevant för en själv, ofta medför ett djupt lärande i motsats till yttre 
motivation där syftet istället kan vara att få bra betyg eller klara ett prov. I detta fall blir 
inlärningen mer ytlig.  
 Ämnesintegrering mellan matematik och karaktärsämnen kan alltså göra undervisningen 
mer aktuell, relevant och intressant för eleverna och dessutom ge kunskaperna en mer 
personlig förankring. Om ämnet kan sättas i ett sådant personligt förhållande till eleven 
menar pedagogen Lev Vygotskij att man har rönt stora framgångar som lärare (Lindqvist, 
1999). Vygotskij, liksom Dewey, lyfter fram elevens intresse som oerhört viktigt och 
nödvändigt för att lärande ska ske – något som Dewey menar att skolan har en oförmåga att 
tillgodose (Lundgren, 1998). Hellsten och Prieto (1998) hävdar vidare att så länge skolan 
gör en tydlig åtskillnad mellan karaktärsämnena och kärnämnena så förstärker man 
elevernas ointresse för de senare. 

2.2.2 För överensstämmelse med verkligheten 

Kunskap delas i skolan upp i olika fack i form av ämnen medan den kunskap som krävs i 
dagens komplexa samhälle sällan ryms inom ett enda skolämne. Verkligheten är inte 
uppdelad med ämnesgränser och den ökade mängden information, specialisering och 
sektorisering gör att skolan behöver hjälpa eleverna i deras omvärldsorientering och 
skapande av en helhet och ett sammanhang där de olika ämneskunskaperna kan 
sammanfogas (Andersson, 1994; Löwing & Kilborn 2002). 
 Det en människa behöver veta och kunna idag för att klara sig i samhället är oändligt 
mycket mer än förr och för att kunna hantera detta omfattande kunskapsmaterial har det 
gjorts en ämnesuppdelning i skolan (Säljö, 2000). Som ett resultat av industrisamhällets 
krav på alltmer specialiserad kunskap har sedan ämnesindelningen växt sig allt starkare och 
ämnenas avgränsningar har blivit allt tydligare. Specialistkunskaperna har dock så 
småningom blivit för snäva och räcker inte längre till för att lösa existerande 
samhällsproblem. Detta har medfört att de gränser mellan ämnen som gjordes skarpa i 
början på 1900-talet återigen till viss del behöver luckras upp och att samverkan blir viktigt 
(Karlefors, 2002). 
 Då skolan ska anpassas efter de förändringar som sker i samhället och arbetslivet bör 
man alltså enligt ovan sträva efter ett mer ämnesövergripande arbetssätt för att ge eleverna 
förmågan att se sammanhang och helhet. I Inlärning och omvärldsuppfattning (Marton, 
Dahlgren, Svensson & Säljö, 1999) beskrivs hur just helhetsperspektivet skapar bättre 
förutsättningar för inlärning och Skolverkets rapport Läroplanerna i praktiken (Skolverket, 
1999b) konstaterar vidare att skolan behöver bli mycket bättre på att utveckla elevers 
förmåga att koppla samman kunskaper från olika ämnen och kurser till denna helhet. 
Traditionell ämnesundervisning är otillräcklig då den inte förbereder eleverna för 
verklighetens komplexitet där det är viktigt att kunna sammanfoga detaljkunskaper till ett 
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meningsfullt sammanhang och där tillämpning, analys och förmåga att dra slutsatser är 
centrala färdigheter (Andersson, 1994; Ingvarsson & Löfgren, 2001). Genom skarpa 
ämnesgränser får eleverna bara fragment av kunskaper och dessutom en felaktig bild av hur 
samhället och arbetslivet egentligen ser ut. Med ämnesintegrering förmedlar man istället en 
helhetssyn och eleverna ges möjlighet att arbeta med kunskap ur olika perspektiv och de får 
även en bild av hur kunskap kan användas ute i samhället. En samordning mellan 
kärnämnen och karaktärsämnen gör att undervisningen får en röd tråd och att eleverna ser 
att de olika kunskaperna i slutändan hör ihop (Palm, 2006). 

2.2.3 För beaktande av elevers olika förutsättningar 

Det finns en mängd olika teorier om kunskap och lärande. Utvecklingspsykologen och 
professorn Howard Gardner menar att människan innehar s.k. multipel intelligens, d.v.s. 
flera olika slags intelligenser, och att det är den varierande omfattningen och 
kombinationen av de olika intelligenserna som styr den individuella inlärningen. De 
intelligenser som Gardner har identifierat presenteras i Lindström (1998) och är följande: 

 Språklig intelligens – avser talande, skrivande, författande. 

 Logisk-matematisk intelligens – avser resonemang, analyserande, räknande. 

 Visuell-rumslig intelligens – avser inre seende, tänkande i bilder. 

 Kroppslig-kinestetisk intelligens – avser uttryckande, kroppslig koordinering. 

 Musikalisk intelligens – avser lyssnande, spelande, komponerande. 

 Social intelligens – avser kommunicerande, bemötande, empati. 

 Intrapersonell intelligens – avser självkännedom. 

 Naturalistisk intelligens – avser kategoriserande, systematiserande. 

Enligt Gardner är flera av intelligenserna förbundna och kompletterande och det sker alltid 
ett samspel mellan dem vid alla sorters problemlösning. Den moderna skolan lägger störst 
vikt vid den logisk-matematiska förmågan men för att tillgodose alla elevers olika 
förutsättningar och behov bör skolan acceptera att det finns andra sorters intelligens och 
därför tillämpa en varierande och samverkande undervisning (Lindström, 1998). 
 Gardners teori om multipel intelligens får även stöd av Matti Bergström, professor i 
fysiologi och forskare i hjärnans utveckling. Bergström hävdar att skolan endast stimulerar 
vissa delar av hjärnan och menar vidare att sammanhang och förståelse för helheten kring 
olika ämnen skulle gynna inhämtandet av kunskap (Bergström, 1996). Lärare uppmanas 
därför att fundera över hur olika intelligenser kan aktiveras så att så många elever som 
möjligt kan hitta ingångar till ämnet och flera sorters intelligenser utvecklas parallellt 
(Gardner, 1996; Lindström, 1998).  

2.2.4 För efterlevnad av styrdokumenten 

Att skolan och lärare ska utgå från elevernas enskilda förutsättningar, behov och förmåga 
att lära är något som betonas i skolans läroplaner. Skolan ska ge utrymme för olika 
kunskapsformer och eleverna ska stimuleras till att använda och utveckla alla sina förmågor 
genom en varierad undervisning (Skolverket, 2006ab). Läroplanerna betonar även en 
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verklighetsanknytning där elevernas utbildning ska präglas av det omgivande samhället och 
beskriver vidare att elevernas intresse kan väckas genom en sådan anknytning. I kursplanen 
för gymnasieskolans Matematik A-kurs nämns speciellt att eleven ska kunna formulera, 
analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald 
studieinriktning (Skolverket, 2000b). 
 För att ge eleverna sammanhang och förståelse i deras omvärldsorientering samt nå 
utbildningsmålen förespråkas arbete över ämnesgränserna och att lärare samarbetar med 
andra lärare. Läraren ska sträva efter att integrera kunskaper i olika former i sin 
undervisning så att eleven får möjlighet till överblick, sammanhang och att arbeta 
ämnesövergripande. En samverkan mellan ämnena beskrivs även vara nödvändig för att 
eleverna ska få en allsidig och meningsfull kunskapsutveckling och för att kunskaperna i de 
olika ämnena ska utgöra en helhet för eleverna (Skolverket, 2006ab). Angående matematik 
beskriver Skolverket att detta ämne ska fungera som verktyg och hjälpmedel i de ämnen 
som anknyter till den valda studieinriktningen så att både matematikämnet och 
karaktärsämnena berikas. Kunskaper i matematik anges vidare ofta vara en förutsättning för 
att målen för många av karaktärsämnena ska uppnås (Skolverket, 2000c). 
 I en strävan mot en ämnesintegrerad undervisning är gymnasieskolans programmål idag 
utformade för att skapa en helhet i utbildningen och kärnämnenas kursplaner är öppna för 
att möjliggöra en anpassning till varje program (Skolverket, 1999a, 2000a). 
Ämnesintegrerad undervisning är dock inte någonting nytt. I Folkskolestadgan från 1842 
anges överhuvudtaget inte några avgränsade skolämnen för undervisning. En sådan 
indelning infördes först omkring 1860 (Hugosson & Malm, 2003). Ingvarsson och Löfgren 
(2001) återger en fortsatt historik över styrdokumentens anvisningar avseende 
ämnesövergripande arbete i skolan och i denna berättas att skolkommissionen redan 1946 
förespråkade en viss återgång till ämnessamverkan då detta ansågs skapa sammanhang och 
bidra till en vetenskapligt grundad världsbild. Detta återspeglades dock inte förrän i 60-
talets läroplan där ansatsen presenteras i blygsam utsträckning. Direktiven gällande 
integrering och samverkan framgår sedan successivt allt tydligare i 80-talets och 1994 års 
läroplaner då den ämnesövergripande undervisningen även börjar flyttas upp i åldrarna från 
att tidigare endast ha tillämpats för de yngre eleverna. Läroplanernas över tiden förändrade 
inställning till ämnesövergripande samarbete kan idag även urskiljas i skolans övriga 
styrdokument. Man kan ana ett utvecklingsmönster där skolans ämnen anses bli alltmer 
integrerade vilket återspeglas i merparten av skolans styrdokument som nu lyfter fram 
ämnesövergripande samarbete allt tydligare (Ingvarsson & Löfgren, 2001).   
 
Utvecklingsarbetet kring helhetssynen i skolan fortsätter kontinuerligt och i april 2004 
överlämnade regeringen en proposition till riksdagen i syfte att utveckla tydligare helhet 
och sammanhang i en ny gymnasieskola – Gymnasieskola 2007 (GY-07). I GY-07 
förespråkades samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen på de yrkesförberedande 
programmen genom bl.a. nya kursplaner som uppmuntrade ämnesintegrering och 
infärgning (Skolverket, 2006c). I samband med regeringsskiftet 2006 avbröts GY-07, ändå 
kan man enligt Ingvarsson och Löfgren (2001) ana en tendens i styrdokumenten att vi går 
mot en gymnasieskola som i allt större utsträckning präglas av samarbete över 
ämnesgränserna.   
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2.2.5 Därför inte…  

Inställning och åsikter om ämnesintegrering är inte odelat positiva. I litteratur och 
pedagogiska publikationer kan man även finna ett antal skäl till att ifrågasätta värdet av 
denna undervisningsform. T.ex. hävdar de som försvarar ämnesindelad undervisning att ett 
skolämne i sig innehåller en struktur och en vald kunskapsmängd som gör den pedagogiskt 
effektiv. Om man integrerar undervisningen alltför mycket blir kunskaperna för ytliga och 
strukturen rubbas. Att ha orelaterade detaljkunskaper kan i vissa fall vara bättre än att ha 
ytliga kunskaper om stora sammanhang. Vidare skulle en utebliven ämnesuppdelning 
medföra att skolarbetet blev alltför ohanterligt (Arfwedson & Arfwedson, 2002; Åkerlund, 
2003). 
 I skolans styrdokument utgår man vidare från att människan aktivt ska sträva efter och ta 
ansvar för att själv söka ny kunskap (Skolverket, 2006ab). Kritiker till ämnesintegrering 
menar därför att eleverna har ett eget ansvar för sin kunskapsutveckling och att eleverna 
själva ska sträva efter att hitta samband, oavsett ämnesgränser. Det är bättre att använda 
tydliga ämnesgränser och låta eleverna upptäcka och förstå sambanden på egen hand då 
livet utanför skolan inte kommer att servera dem dessa samband fullt synliga (de Paulis, 
2004; Holmer & Johansson, 2006). 
 Ytterligare en kritik som framförts är att ämnesintegreringens förespråkare ännu inte har 
lyckats uppvisa några tydliga resultat på att denna form av undervisning verkligen skulle 
vara bättre än traditionell undervisning (Abrahamsson & Adolfsson, 2005). Dessutom kan 
något som verkar samlat och integrerat ur en elevs perspektiv upplevas som splittrat och 
osammanhängande ur någon annans. Splittringen som sägs följa ur ämnesuppdelning blir 
vid ämnesintegrering ofta endast utbytt mot en splittring mellan stoff av större omfång 
(Ingelstam, 1988). 
 De risker som framförs i samband med ämnesintegrering som speciellt inriktar sig mot 
matematik handlar slutligen främst om att eleverna nödvändigtvis inte kopplar samman 
problemlösningen med matematiskt kunnande då de får svårare att se det matematiska 
innehållet i uppgiften (Wistedt, Brattström & Jacobsson, 1992). Även Säljö (2000) 
poängterar hur överföring av kunskaper mellan olika situationer inte är något som man kan 
ta för givet. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs således en balans mellan 
kreativa och problemlösande aktiviteter samt mer teoretiska kunskaper om matematiska 
begrepp, metoder och uttrycksformer.  
 
2.3 HUR IMPLEMENTERAS ÄMNESINTEGRERING? 
 
Skolans mål- och resultatstyrning har medfört nya krav på lärare. Från det att staten tidigare 
bestämde hur arbetet i skolan skulle bedrivas är det nu upp till läraren att utifrån 
styrdokumentens mål bestämma hur undervisningen ska struktureras för att tillgodose 
elevers kunskapsbehov. Varje enskild skola fattar vidare därmed ett eget beslut om 
huruvida undervisningen ska ske ämnesindelat eller ämnesintegrerat. 
 Även om skolmyndigheter och styrdokument strävar mot en ämnesövergripande och 
integrerad undervisning beskriver Sandström (2005) att detta ändå inte är speciellt vanligt 
förekommande i skolan – speciellt inte på gymnasiet. Detta trots att de flesta lärare har en 
positiv inställning till ämnesintegrering och är medvetna om fördelarna med denna typ av 
undervisning (Bergström & Wörman, 2005). Det tycks föreligga vissa hinder för att 
omsätta ämnesintegreringen från idé till praktik och eftersom det heller inte finns några 
direktiv eller anvisningar i styrdokumenten om sådan praktisk realisering är det upp till 
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skolans ledning och lärare att utforma och avgöra hur ämnesintegreringen ska se ut. 
Hansson (2005) beskriver i Yrkesläraren nr. 4/2005 att om och hur en sådan 
ämnesintegrering förverkligas har utgångspunkt i skolans existerande förutsättningar. Dessa 
förutsättningar avser bl.a. organisation och resurser, men även elever och utbildningens mål 
och syfte. 

2.3.1 Utgångspunkt i de organisatoriska förutsättningarna 

Hargreaves (1998) beskriver i Läraren i det postmoderna samhället hur skolor präglas av 
olika kulturer. Den individualistiska kulturen utmärks av att varje lärare undervisar ensam 
och pedagogiska diskussioner förekommer nästan inte alls. I den påtvingat kollegiala 
kulturen finns ett reglerande påbud om samarbete, vilket kan innebära ett motvilligt 
deltagande från lärare. I den balkaniserade kulturen sker samarbete inom mindre grupper 
av lärare med gemensamt intresse, t.ex. lärare inom samma ämne. Slutligen kännetecknas 
den samarbetande kulturen av att lärarna frivilligt och på eget initiativ skapar samarbete då 
de ser fördelarna med detta såväl inom som mellan olika arbetsgrupper. För att kunna 
arbeta ämnesintegrerat krävs en sådan samarbetande kultur och Hargreaves menar att det 
finns ett behov av en omstrukturering av skolan för att komma bort från dagens 
ämnessystem och fackindelade inlärningsstrukturer och för att få en flexibel och rörlig 
organisationskultur (Hargreaves, 1998).  
 I skolorna uppstår lätt kulturkrockar mellan de lärare som strävar efter en 
ämnesuppdelad undervisning och de lärare som förespråkar ämnesintegrering. Det som 
lärare uttrycker som negativt med ett ämnesintegrerat arbetssätt är de minskade 
möjligheterna att utveckla och fördjupa sitt eget ämne tillsammans med andra 
ämneskollegor samt att ett ämnesövergripande samarbete är för arbetskrävande. Vidare vill 
många lärare själva styra över planering och genomförande av sina lektioner och är därmed 
inte villiga att samarbeta med andra lärare i den mån som ämnesintegrering kräver 
(Sandström, 2005). Förespråkare menar dock att visserligen är det en arbetsam process att 
ersätta den traditionella lärarrollen med en kollektiv samverkan med andra lärare men att 
detta efter en intensiv första fas kan medföra en mer givande arbetssituation och ett mer 
spännande, intellektuellt och utmanande yrke (Arfwedson, Lydén, Qamhawi & Sundström, 
1989). Andra fördelar som lyfts fram är att eleverna genom detta arbetssätt verkligen sätts i 
centrum genom den sammanhängande undervisningen samt att lärare ges en större trygghet 
då man på detta sätt har mer möjlighet att stötta, hjälpa och avlasta varandra (Sandström, 
2005). 
 En annan faktor som försvårar ämnessamarbete är kulturkrocken som kan uppstå mellan 
kärnämneslärare och karaktärsämneslärare. Lärare som undervisar i karaktärsämnen känner 
oftast tillhörighet till programmet medan kärnämneslärarna känner tillhörighet till de ämnen 
de undervisar i och därmed får programmålen ofta en underordnad betydelse (Hellsten & 
Prieto, 1998). Lärare i kärnämnen misstolkar också ofta ämnesintegreringen till att innebära 
en sänkning av kraven på utbildningen genom att reducera och förenkla innehållet istället 
för att se över vilka kunskapsmål i kärnämnena som kan relateras till övergripande 
programmål. Detta bidrar till en negativ inställning till ämnesintegreringen då 
kärnämneslärarna är måna om sitt ämnes identitet (Hellsten & Prieto, 1998). Lärare som i 
första hand istället betraktar sig själva som pedagoger och inte som ämnesteoretiker kan 
oftare se de pedagogiska vinsterna med ämnesintegrering (Sjøberg, 2000).  
 Lärare har även en tendens att värdera ”sitt” ämne högre än andra ämnen, vilket medför 
inställningen att en samverkan sänker ämnets status. Detta gäller främst lärare inom s.k. 
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högstatusämnen, däribland matematik (Sandström, 2005). En sådan inställning beror enligt 
Lindberg (2003) ofta på en dålig inblick i varandras kunskapsområden. Lärarna är även 
osäkra på elevernas kunskaper i andra ämnen vilket i sin tur medför osäkerhet inför en 
ämnesintegrering. I de yrkesetiska principerna och i skolans styrdokument uppmanas dock 
lärare uttryckligen att respektera och tillvarata andra kollegors kompetens och vända sig till 
dessa för hjälp och samarbete (Colnerud & Granström, 2002; Skolverket, 2006b). Det är 
också väldigt viktigt att karaktärsämneslärarna legitimerar kärnämnena inför eleverna 
eftersom det är karaktärsämneslärarna som är elevernas tydligaste auktoriteter och därmed 
kan stärka kärnämnenas ställning hos eleverna (Rudhe, 1996). 
 Den mest betydande faktorn för att möjliggöra ämnesintegrering anger Rudhe (1996) 
dock vara att det finns en vilja och strävan efter denna arbetsform hos skolans ledning och 
att ledningen lyckas förankra denna ambition hos lärarna så att dessa strävar åt samma håll 
och har samma grundsyn på undervisningen. Detta får även stöd i skolans styrdokument 
som betonar att det är rektorns ansvar att se till att ämnesövergripande samarbete främjas 
(Skolverket, 2006ab). Skolledningen måste frambringa ett klimat som är öppet för samtal 
och diskussioner samt underlätta för gemensam planering (Rudhe, 1996). 

2.3.2  Utgångspunkt i existerande resurser 

För att möjliggöra ämnesintegrerad undervisning krävs en grundlig gemensam planering, 
vilket kan vara tidskrävande. Just tid för regelbunden planering, diskussioner och 
samordning är en faktor som lyfts fram som mycket betydelsefull för ämnesintegreringens 
genomförande men som också ofta saknas (Rudhe 1996; Skolverket 1999c). Tidsbristen är 
oftast tydligare på gymnasienivå då varje elev och klass har många lärare vilket medför en 
än mer omfattande administration (Arfwedson & Arfwedson, 1983). Sådan administration 
kan exempelvis avse schemaläggning som blir svårare att göra vid ämnesintegrering än vid 
traditionell undervisning då schemats upplägg av tradition har utgångspunkt i 
ämnesindelning istället för helhet och integrering (Sjøberg, 2000). En annan faktor som 
lyfts fram som betydelsefull för planeringen av en ämnesintegrerad undervisning är 
kursutformningen. Många korta kurser medför att tiden inte räcker till då vissa delar måste 
hinnas med inom ramen för en kurs (Skolverket, 1999c).  
 Rudhe (1996) lyfter även fram skolans lokaler som en viktig förutsättning för 
ämnesintegrering. Enligt lärare i Rudhes studier är gemensamma arbetsrum och att 
undervisningslokalerna ligger nära varandra två faktorer som möjliggör att lärare och elever 
kan arbeta närmare inpå varandra och kommunikationen fungera mer spontant. Det kan 
även finnas behov av specialsalar då de vanliga lokalerna begränsar möjligheten till helhet 
och integrering. Ofta föreligger dock en brist på sådana lokaler (Rudhe, 1996; Sjøberg, 
2000). 
 Ytterligare en form av resurser som anges vara av värde för ämnesintegrering men som 
ofta saknas är integrerade läromedel. Då lärares arbetssätt och metoder i stor utsträckning 
har visat sig utformas utifrån de läromedel som finns till hands behövs 
undervisningsmaterial som tillåter och uppmuntrar ämnesövergripande undervisning 
(Abrahamsson & Adolfsson, 2005; Bergström & Wörman, 2005; Åkerlund, 2003). 
Läromedel med en sådan integrerad ansats har enligt Andersson (1994) börjat etablera sig 
på marknaden, bl.a. i form av programanknuten litteratur, men i begränsad omfattning. 
Istället har ämnesintegrerad undervisning ett utmärkande drag av att genomföras utan 
traditionella läromedel (Abrahamsson & Adolfsson, 2005; Nilsson, 1997). 
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2.3.3 Utgångspunkt i utbildningens mål och syfte 

Som lärare måste man vid planering av sin undervisning hela tiden fråga sig själv vad syftet 
med undervisningen är och varför man väljer att utforma den som man gör. Om 
planeringen dessutom genomförs gemensamt med andra lärare krävs en samstämmighet 
kring detta syfte innan man överhuvudtaget börjar diskutera arbetsform och detaljerat 
innehåll. Det har emellertid visat sig att lärare många gånger ser målfrågan som en väldigt 
liten del av planeringsarbetet. Enighet i frågor som rör kunskapssyn, skolans mål och 
samhällsuppdrag, förhållningssätt mot eleverna etc. är likväl en viktig förutsättning för att 
en ämnesövergripande samverkan med andra lärare ska fungera (Colnerud & Granström, 
2002). 
 Även om man som lärare ser positivt på ämnesintegrering bör man också alltid fundera 
på och ta ställning till om det är en lämplig arbetsform i den specifika kurs och klass man 
planerar för. Det finns ingen undervisningsmetod som fungerar i alla situationer utan den 
måste skapas och anpassas efter omständigheterna. Ämnesintegrerad och 
ämnesstrukturerad undervisning kompletterar varandra och bägge undervisningsmetoderna 
behövs för att eleverna ska få en bra helhetsbild (Krantz & Persson, 2001). Vissa 
ämneskunskaper kan vara nödvändiga för att kunna förstå ett större sammanhang, men 
ibland kan det vara bättre att utgå från helheten och dela upp denna i delar då det behövs. 
Många lärare tror sig integrera undervisningen bara genom att sätta samman olika ämnen 
till ett samlat ämne på schemat, men det måste finnas ett djupare och mer genomtänkt syfte 
med en integrerad undervisning menar Sjøberg (2000) så att helheten blir något mer än bara 
summan av delarna. Krantz och Persson (2001) förklarar vidare att delarna måste avvägas 
mot helheten. Om delarna överbetonas kan man få detaljkunskaper utan sammanhang men 
om helheten överbetonas får man istället diffusa kunskaper utan den konkretion och 
substans som detaljerna kan ge. Delarna och helheterna påverkar varandra och ämnen och 
ämnessamverkan är därmed varandras förutsättningar. Ämnessamverkan kan inte 
förekomma utan ämnen. Lindberg (2003) visualiserar detta genom tre olika cirklar som 
illustrerar kärnämnen, karaktärsämnen och arbetslivet. Cirklarna överlappar varandra men 
det finns även ett fritt område i varje cirkel. Det är i de överlappade delarna som samarbetet 
mellan kärnämnen och karaktärsämnen, men även arbetslivet kan ske.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Illustrering av ämnesintegrerad resp.ämnes- 
strukturerad undervisning (efter Lindberg, 2003, s. 43-44). 
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Det är inte alltid en integrerad undervisning passar för alla kurser. Olika ämnen kan även 
höra ihop i olika situationer och på olika sätt. För att kunna besvara vad som ska integreras 
med vad, behöver man granska kursplaner och programmål närmare för att se vad dessa 
säger om ämnesövergripande undervisning men även för att relatera olika kunskapsmål 
med varandra. Om karaktärsämnet ligger nära kärnämnet är möjligheterna till 
ämnesintegrering större än då ämnena ligger så långt ifrån varandra att det är svårt att hitta 
relevanta anknytningar. Hur stor del av de olika ämnena som kan knytas an till varandra 
beror vidare även på programmens och kursernas utformning (Fransson, 2006; Gard, 2007; 
Lindberg, 2003).  Enligt Skolverkets Utvärdering av fem gymnasieprogram (Skolverket, 
1999c) uppfattas programmålen ofta vara av alltför övergripande karaktär och därför svåra 
att arbeta med medan de enskilda kurserna är väl preciserade med tydliga avgränsningar 
och därmed svåra att hitta samverkansmöjligheter mellan. Ett antal lärare i undersökningen 
menar att dessa möjligheter skulle kunna öka om kursplanerna anpassades efter de olika 
gymnasieprogrammen. Upplägget att samma kursplan ska gälla för alla gymnasieprogram 
är obefogat och odemokratiskt och man nämner kursplanen för gymnasiets Matematik A-
kurs som exempel. Man ser varken pedagogiska eller ämnesdidaktiska skäl till att alla 
elever samfällt ska följa denna kursplan då elever som är svaga i ämnet känner sig 
främmande för denna matematik medan de duktigaste eleverna redan under grundskolan 
har hunnit tillägna sig merparten av kursen (Skolverket, 1999c).    

2.3.4 Utgångspunkt i eleven 

Om och hur ämnesintegrerad undervisning ska genomföras måste till sist även anpassas 
efter eleverna. Det är fördelaktigt att ta vara på elevernas intressen och förutsättningar och 
förankra undervisningen till elevens vardagliga erfarenheter (Nilsson, 1997). Detta är 
särskilt relevant för kärnämneslärare som ofta saknar djupare förkunskaper om de program 
de undervisar i. De flesta elever har oftast ett starkt intresse för karaktärsämnena, vilket 
därmed kan nyttjas som utgångspunkt av dessa lärare (Hellsten & Prieto, 1998; Lindberg, 
2003). Även skolans styrdokument beskriver hur lärare på detta sätt ska nyttja de kunskaper 
och erfarenheter som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång (Skolverket, 
2006b). Lindholm (1990) beskriver vidare att man för att nå eleverna bör integrera olika 
kunskapsformer – vardagskunskap, vetenskaplig kunskap, konstnärlig kunskap etc. men 
även använda sig av varierade kunskapskällor.  Det är emellertid inte alltid en integrerad 
undervisning passar för alla elever och det är viktigt att som lärare ha förståelse för att det 
som verkar samlat och integrerat för en elev kan upplevas som splittrat och 
osammanhängande för någon annan. Det är den enskilda eleven som skapar kunskapen och 
eventuellt integrerar denna till större helheter (Ingelstam, 1988). Lärarens uppgift är att 
skapa förutsättningar för att underlätta och stimulera eleven till detta. Eleverna kan lära sig 
mycket självständigt men läraren måste vara den som för in kunskaperna i ett större 
sammanhang. Lärarens främsta uppgift är dock framför allt att lära eleverna att lära, d.v.s. 
att på egen hand skapa de helheter som inte presenteras i undervisningen (Andersson, 1994; 
Skolverket, 2005b). 

2.3.5 Ämnesintegreringens form 

Utifrån en skolas varierade förutsättningar (varav organisation, resurser, utbildningsmål och 
elever har beskrivits i avsnitt 2.3.1-2.3.4) kan formen för ämnesintegrering variera och ta 
sig många olika uttryck i undervisningen. Man behöver alltså inte totalintegrera och göra ett 
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ämne av två. Att bara göra vissa anknytningar mellan ämnena är också ämnesintegrering. 
En matematiklärare kan exempelvis använda sig av programanpassade matematikböcker 
eller härleda räkneuppgifter ur karaktärsämnesböcker. Ämnesintegreringen kan vidare 
inbegripa flera lärare men också vara en lärares olika kompetenser i olika ämnen.  
 Arfwedson och Arfwedson (1983) presenterar fem generella modeller för hur 
ämnessamverkan kan utformas. Modellerna skiljer sig åt genom graden av samverkan 
lärare emellan samt hur man väljer att förlägga tiden man har till förfogande för 
ämnesintegrerad undervisning.  

 Klasslärarmodellen bygger på att läraren har samma klass i de flesta ämnen vilket 
medför stor valfrihet i arbetssätt och innehåll då läraren kan genomföra 
integreringen oberoende av andra lärare på skolan. Modellen kan emellertid inte 
anses vara tillämpbar på gymnasienivå.  

 Timpottmodellen innebär att olika ämnen ger timmar till en gemensam pott som 
sedan fördelas till bestämda tider under veckan för ämnesintegrerad undervisning. 

 Koncentrationsmodellen går ut på att det ämnesintegrerade arbetet koncentreras till 
vissa perioder – dagar eller veckor – under läsåret. 

 Lärarlagsmodellen innebär att arbetet med ett ämnesintegrerat innehåll genomförs 
av lärarna inom ett arbetslag.  

 Ämnesmodellen inbegriper endast en lärare och ett eller ett par ämnen. 
Undervisningen sker alltså utan någon större samverkan lärarna emellan. Det kan 
t.ex. vara så att kärnämnesläraren vänder sig till karaktärsläraren för råd om hur 
kärnämnet kan anpassas till karaktärsämnet – eller vice versa – men utan någon 
gemensam planering av arbetet och med enskilt ansvar. 

Även Bernstein och Lundgren (1983) diskuterar olika former av samverkan, men utifrån 
begreppen klassifikation och inramning. Stark klassifikation innebär att lärare och ämnen 
hålls ordentligt åtskilda från varandra genom att lärare arbetar ensamma både med 
planeringen och genomförandet av undervisningen och att varje ämne har ett innehåll som 
är tydligt avgränsat från andra ämnens. Svag klassifikation innebär däremot enligt 
Bernsteins begreppsapparat att gränserna mellan lärare och ämnen är uppluckrade genom 
att lärare samverkar ämnesövergripande med ett gemensamt uppdrag. Svag klassifikation 
av lärare är således en förutsättning för lärarsamverkan och svag klassifikation av ämnen en 
förutsättning för ämnessamverkan. Stark inramning innebär vidare att möjligheterna för 
lärare att påverka undervisningens innehåll, organisation, arbetssätt etc. är liten. Sådana 
beslut fattas istället på högre nivå med små möjligheter för läraren att påverka. Svag 
inramning innebär tvärtom att lärarna genom delegering tilldelas större inflytande och 
beslutanderätt angående undervisningen. Bernstein och Lundgren diskuterar vidare skilda 
strukturer för undervisning i form av olika koder där koderna utmärks av stark eller svag 
klassifikation samt stark eller svag inramning. En kod med stark klassifikation och stark 
inramning kännetecknas av att ”allt ska hållas isär” medan den motsatta koden med svag 
klassifikation och svag inramning istället kännetecknas av att ”allt ska föras samman”. 
Klassifikation och inramning har emellertid inte bara två lägen utan kan variera mellan 
stark och svag och begreppen kan därmed användas för att förklara de olika varianter, 
grader och former av samverkan över ämnesgränserna som är möjliga på en skola. 
 Några konkreta arbetsformer som ofta nämns i samband med ämnesintegrering är tema- 
och projektarbete, problembaserat lärande och storyline. Temaarbete och projektarbete 
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används ofta som synonymer men kan åtskiljas genom att temaarbete syftar på en 
ämnesövergripande kunskapsfördjupning inom ett visst område medan projektarbete syftar 
på att på ett ämnesövergripande arbetssätt lösa ett givet problem och är därmed mer 
resultatinriktat (Arfwedson, Lydén, Qamhawi & Sundström, 1989). Problembaserat lärande 
innebär vidare att verklighetsanknutna situationer och elevernas egna frågor utgör bas för 
lärandet, där eleverna ofta gruppvis aktivt får söka information. Storyline innebär slutligen 
att ämnesövergripande problem presenteras i form av en situation eller berättelse, d.v.s. 
följer en storyline, där exempelvis olika matematiska lösningar blir ett verktyg för att föra 
berättelsen vidare i olika riktningar (Löwing & Kilborn, 2002).  
 
Utformning och realisering av ämnesintegrering kan sammanfattningsvis påstås kunna ske 
på ett obegränsat antal olika sätt och Rudhe (1996) hävdar därmed att ämnesintegrering 
snarare handlar om ett förhållningssätt till kunskap och undervisning än om specifika 
metoder. 
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3  EMPIRISK UNDERSÖKNING – METOD  
 
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av den empiriska undersökning som utförts i syfte 
att utforska ämnesintegrering som undervisningsmetod – framförallt ämnesintegrering med 
fokus på matematikämnet och de olika gymnasieprogrammens karaktärsämnen. 
 
3.1 METODISK ANSATS 
 
Den empiriska undersökningen har genomförts med en såväl kvalitativ som kvantitativ 
ansats då jag vill få en uppfattning om vad ämnesintegrering innebär, om ämnesintegrering 
kan vara en gynnsam undervisningsmetod och hur sådan undervisning kan genomföras – 
men även få en bild av i vilken utsträckning ämnesintegrerad undervisning förekommer och 
vilka tillvägagångssätt som verkar fungera bäst och är vanligast förekommande i 
realiseringen av sådan undervisning. Genom att på detta sätt kombinera kvantitativ och 
kvalitativ forskning kan man enligt Bryman (1997) erhålla en mer komplett bild av det man 
vill undersöka och den empiriska undersökningen har därför utförts genom att kombinera 
enkäter, intervjuer och textanalyser enligt nedanstående figur. Dessa metoder för 
datainsamling beskrivs vanligen som utpräglat kvantitativa (enkäter) respektive utpräglat 
kvalitativa (intervjuer, textanalyser) även om en sådan indelning kan anses vara väldigt 
förenklad (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Empirisk undersökning – metodisk ansats. 

3.1.1 Enkäter 

Med hjälp av enkäter riktade till såväl matematiklärare som karaktärsämneslärare har det 
varit möjligt att nå ut till ett stort antal respondenter och därmed skapa en uppfattning om i 
vilken utsträckning ämnesintegrering förekommer som undervisningsmetod samt om denna 
ämnesintegrering inkluderar matematik och gymnasieprogrammens karaktärsämnen. 
Vidare har motiv och argument för och emot sådan ämnesintegrering kunnat kartläggas. 
För att även få en uppfattning om gymnasieelevers inställning till matematikämnet och dess 
tillämpning har dessutom enkäter riktade till elever nyttjats.  

ENKÄTER TILL 
MATEMATIKLÄRARE 

ENKÄTER TILL LÄRARE 
I KARAKTÄRSÄMNEN 

INTERVJUER MED 
MATEMATIKLÄRARE 

INTERVJUER MED 
LÄRARE I 
KARAKTÄRSÄMNEN 

ENKÄTER TILL ELEVER 

ANALYS AV MATEMATIK- OCH KARAKTÄRSÄMNENAS 
KURSPLANER OCH KURSLITTERATUR/-MATERIAL 
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 Enkätfrågorna har formulerats med fasta svarsalternativ för att underlätta för 
respondenterna och min egen databearbetning. Utrymme har emellertid givits även för 
respondenternas egna uppfattningar och kommentarer – se Bilaga A, Bilaga B och  
Bilaga E. 

3.1.2 Intervjuer 

Medan enkäter vanligtvis används för att försöka nå generell kunskap används istället 
intervjuer för att nå en djupare förståelse av ett fenomen eller människors erfarenheter 
(Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003). För att få en mer detaljerad och utförlig 
beskrivning av vad ämnesintegrering avseende matematik och gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen egentligen innebär och hur denna kan förverkligas har den empiriska 
undersökningen därför även inkluderat intervjuer. Med utgångspunkt i 
enkätundersökningen har uppföljande och fördjupade intervjufrågor med öppna 
svarsalternativ formulerats i syfte att få en uppfattning om lärarnas egna erfarenheter och 
tankar kring tillämpning av ämnesintegrering. De strukturerade frågorna har anpassats efter 
respondenternas inställning till och erfarenhet av ämnesintegrering enligt de intervjuguider 
som presenteras i Bilaga C och Bilaga D. 

3.1.3 Textanalyser 

Den empiriska undersökningen har slutligen även inkluderat textanalyser av kursplaner och 
kurslitteratur/-material för matematikämnets och gymnasieprogrammens karaktärsämnen. 
Backman (1998) beskriver hur undersökningar av detta slag avser att ge mening och 
innebörd i det som granskas genom tolkning utifrån en bestämd kontext. I detta fall sker 
tolkningen av kursplaner och kurslitteratur/-material med utgångspunkt i eventuella 
möjligheter att realisera integrering genom relevanta anknytningspunkter mellan 
matematikämnet och gymnasieprogrammens karaktärsämnen. 
 
3.2 URVAL OCH BORTFALL 
 
Den empiriska undersökningen har avgränsats till att fokusera på ett karaktärsämne för vart 
och ett av gymnasieskolans 17 olika nationella program. Urvalet av dessa ämnen har i 
första hand skett efter ämnets omfattning/poäng, och i de fall där flera ämnen förekommer i 
lika stor omfattning har det ämne som är så pass karaktäristiskt att det endast återfinns hos 
det specifika programmet valts. I ett fåtal fall har likväl ett godtyckligt val efter egen 
bedömning krävts då flera ämnen har uppfyllt de båda första urvalskriterierna.  
 Med utgångspunkt i de karaktärsämnen som anges i Skolverkets information om de 
nationella gymnasieprogrammen (Skolverket, 2000d) har urvalskriterierna ovan resulterat i 
att undersökningen innefattat samverkan mellan matematik och följande karaktärsämnen: 

 Lärande och pedagogiskt ledarskap (Barn- och fritidsprogrammet) 

 Byggteknik (Byggprogrammet) 

 Elektronik (Elprogrammet) 

 Energiteknik (Energiprogrammet) 

 Kulturhistoria (Estetiska programmet) 
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 Fordonsteknik (Fordonsprogrammet) 

 Handel (Handels- och administrationsprogrammet) 

 Hantverksteknik (Hantverksprogrammet) 

 Matlagningskunskap (Hotell- och restaurangprogrammet) 

 Produktionsteknik (Industriprogrammet) 

 Livsmedelskunskap (Livsmedelsprogrammet) 

 Mediekommunikation (Medieprogrammet) 

 Biologi (Naturbruksprogrammet samt Naturvetenskapliga programmet) 

 Omvårdnad (Omvårdnadsprogrammet) 

 Geografi (Samhällsvetenskapliga programmet) 

 Teknikutveckling (Teknikprogrammet) 

De lärare som har kontaktats för medverkan i enkätundersökningarna är lärare i matematik 
eller något av ovanstående karaktärsämnen. Två olika urvalsprinciper har använts vid 
selektionen av dessa lärare. Dels har lärare vid gymnasieskolor i närheten av min hemort 
valts, vilket utifrån undersökningens syfte och frågeställningar får anses vara ett 
slumpmässigt urval. Dels har lärare vid s.k. idéskolor valts, d.v.s. skolor som är utsedda av 
Myndigheten för skolutveckling och Yrkesutbildningsdelegationen i syfte att utväxla 
erfarenheter och idéer när det gäller arbetsmetoder och organisation i undervisningen och 
på skolan (se även http://www.ideskola.se). Då ett av de utvecklingsområden som 
inkluderas vid dessa skolor är just integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen har 
detta urval av lärare onekligen varit strategiskt. Eventuella respondenter för den inledande 
enkätundersökningen har slutligen utsetts genom att undersöka skolornas olika utbud av 
program i syfte att urskilja tidigare utvalda karaktärsämnen och därefter lärare i dessa 
ämnen samt matematiklärare. 
 Samtliga lärare som i enkäten har visat intresse för att delta vid fortsatta intervjuer har 
kontaktats för detta. Vidare har enkäter riktade till elever sänts till samtliga lärare som 
medgivit sitt samtycke för detta, för vidareförmedling till eleverna. Antalet deltagare vid de 
olika aktiviteterna illustreras i följande tabell. De lärare som har valt att avstå från någon 
eller några av undersökningens delaktiviteter har uteslutande angivit tidsbrist som skäl till 
detta. 
 
 MATEMATIK-

LÄRARE vid 
HEMORT 

KARAKTÄRS-
ÄMNES-
LÄRARE vid 
HEMORT 

MATEMATIK-
LÄRARE PÅ 
IDÉSKOLA 

KARAKTÄRS-
ÄMNES-
LÄRARE PÅ 
IDÉSKOLA 

TOTALT 

Antal deltagande lärare 
i enkätundersökning. 

10  
(vid 8 skolor) 

13  
(vid 7 skolor) 

24  
(vid 12 skolor) 

53  
(vid 12 skolor) 

100  
(vid 25 skolor) 

Antal deltagande lärare 
vid intervju. 

2  
(vid 3 skolor) 

3  
(vid 3 skolor) 

9  
(vid 6 skolor) 

10  
(vid 6 skolor) 

24  
(vid 16 skolor) 

Antal deltagande elever 
(med ansvariga lärare) 
i enkätundersökning. 

47 elever/1 lärare 
(vid 2 skolor) 

- 245 elever/7 lärare 
(vid 5 skolor) 

- 292 elever/8 lärare 
(vid 7 skolor) 

 
Tabell 3.1 Deltagande vid den empiriska undersökningen. 
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Urvalet av kurslitteratur/-material som har inkluderats vid textanalysen i avsikt att hitta 
relevanta anknytningspunkter mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen har gjorts utifrån vad matematik- respektive karaktärsämneslärarna vid 
intervjuerna angett sig använda i sin undervisning. Egna eftersökningar på relevant 
litteratur har också skett genom bokförlagen Liber, Bonnier och Natur och Kultur (se även 
http://www.liber.se, http://www.bonnier.se och http://www.naturochkultur.se ). Då 
tillgången till den identifierade kurslitteraturen/-materialet har varit begränsad har det 
slutliga urvalet skett utifrån möjligheterna att erhålla denna från matematik- och 
karaktärsämneslärare vid hemorten eller via bibliotek. Totalt har 16 respektive 89 
läroböcker i matematik respektive karaktärsämnen analyserats, se Bilaga F. 
 
3.3 GENOMFÖRANDE/PROCEDUR 

3.3.1 Datainsamling 

Förfrågan angående deltagande i den inledande enkätundersökningen har sänts till utvalda 
lärare via e-mail, varvid även undersökningens syfte och genomförande har presenterats. 
Vidare har respondentens roll och uppgift i undersökningen förklarats samt de etiska 
aspekterna kring denna. För att underlätta och bistå vid beslutet om eventuellt deltagande 
har lärarna genom en bifogad fil redan vid den inledande förfrågan fått ta del av enkäterna 
för granskning. De har sedan fått upp till en månad på sig att genomföra 
enkätundersökningen elektroniskt genom att markera sina svarsalternativ i den bifogade 
filen som därefter har återsänts till mig via e-mail. Fördelarna med att genomföra 
undersökningar elektroniskt på detta vis ligger framför allt i möjligheten att nå respondenter 
som annars hade varit otillgängliga samt tidsmässiga vinster (Sveningsson, Lövheim & 
Bergquist, 2003; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). 
 De lärare som i den inledande enkätundersökningen har visat intresse för att delta vid 
fortsatta intervjuer har kontaktats på nytt via e-mail för detta, varvid de återigen har fått ta 
del av de aktuella frågorna genom en bifogad fil. Under ca en månads tid har lärarna sedan 
fått genomföra intervjun såsom tidigare, d.v.s. genom att besvara frågorna i den bifogade 
filen som sedan har återsänts till mig via e-mail.  
 I samband med erhållandet av besvarade intervjufrågor från matematiklärarna har en ny 
förfrågan gjorts angående eventuellt intresse av att låta eleverna delta i en 
enkätundersökning avseende deras inställning till matematikämnet och dess tillämpning. 
Även denna gång har lärarna fått ta del av enkätfrågorna i förväg genom en bifogad fil. På 
skolor vid hemorten har enkäter lämnats personligen till de deltagande matematiklärarna 
för vidareförmedling till eleverna. De besvarade enkäterna har sedan återhämtats efter ca en 
vecka. Till de deltagande matematiklärarna på idéskolorna har önskat antal exemplar av 
enkäten distribuerats postledes tillsammans med ett frankerat kuvert för återsändning. I ett 
antal fall har dock lärarna kopierat upp den bifogade filen på egen hand för att sedan 
återsända de besvarade enkäterna med post. 
 Vid intervjuerna med matematik- och karaktärsämneslärarna vid hemorten har slutligen 
en förfrågan om eventuellt utlånande av tillämpad kurslitteratur/-material formulerats. För 
två karaktärsämnen har sådant material kunnat lånas från lärarna, i övrigt har litteratur 
erhållits via bibliotek. 
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3.3.2 Databearbetning 

Resultaten från enkätundersökningen riktad till matematik- respektive karaktärsämneslärare 
har fråga för fråga ordnats utifrån de olika svarsalternativens svarsfrekvens. Därtill har 
resultaten även undersökts utifrån följande aspekter: 

 Eventuella skillnader mellan svar från lärare i hemkommunen och svar från lärare 
på idéskolor. 

 Eventuella skillnader mellan svar från lärare på enskilda skolor. 

 Eventuella skillnader mellan svar från matematiklärare och svar från 
karaktärsämneslärare. 

 Eventuella skillnader mellan svar från lärare som tillämpar ämnesintegrering och 
svar från lärare som inte tillämpar ämnesintegrering. 

 Eventuella samband mellan svar på enkätens olika frågor. 

Även för enkätundersökningen riktad till elever har resultaten fråga för fråga ordnats utifrån 
de olika svarsalternativens svarsfrekvens. Därutöver har resultaten undersökts med hänsyn 
till dessa aspekter: 

 Eventuella skillnader mellan svar från elever på skolor vid hemkommunen och svar 
från elever på idéskolor. 

 Eventuella skillnader mellan svar från elever på olika gymnasieprogram. 

 Eventuella samband mellan svar på enkätens olika frågor. 

Resultaten från intervjuerna har ordnats genom att återge svaren ordagrant fråga för fråga. 
Svaren har också ordnats ämnesvis där detta har uppfattats som relevant för 
undersökningen och ett antal frågor som syftar till att identifiera olika anknytningspunkter 
mellan karaktärsämnen och matematikämnet har grupperats. Resultaten har sedan 
analyserats utifrån följande aspekter: 

 Eventuella skillnader mellan svar från matematiklärare och svar från 
karaktärsämneslärare. 

 Eventuella samband mellan svar på intervjuernas olika frågor. 

Anknytningar mellan karaktärsämnen och matematikämnet som har identifierats vid 
textanalyser av kursplaner och kurslitteratur/-material har kategoriserats ämnesvis.  
 
3.4 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET 

3.4.1 Validitet 

Den empiriska undersökningens validitet bedöms som hög då det fenomen som har avsetts 
undersökas också har undersökts (Andersen & Gamdrup, 1994). Enkät- och 
intervjufrågorna i den empiriska undersökningen har utformats med utgångspunkt i arbetets 
syfte och frågeställningar samt den sammanställning av ämnesintegrering som 
presenterades i föregående teoriavsnitt. Resultaten från enkätundersökningen riktad till 



 19

matematik- och karaktärsämneslärare har framför allt belyst förekomsten av 
ämnesintegrering och lärarnas inställning och argument för och emot denna 
undervisningsmetod. Tillsammans med resultaten från enkäten som kartlägger elevernas 
inställning till matematikämnet och dess tillämpning har således frågan om huruvida 
ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens karaktärsämnen kan 
vara en gynnsam undervisningsmetod behandlats. Resultaten från de uppföljande och 
fördjupade intervjufrågorna har sedan kunnat besvara frågan om vad ämnesintegrering 
mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens karaktärsämnen egentligen innebär för 
de tillfrågade lärarna samt hur ämnesintegrering mellan matematikämnet och 
gymnasieprogrammens karaktärsämnen kan realiseras. Denna realisering har till sist kunnat 
utvecklas ytterligare genom resultaten från textanalyserna. Resultaten från den empiriska 
undersökningen har följaktligen kunnat besvara arbetets samtliga frågeställningar. Genom 
att både matematik- och karaktärsämneslärare samt elever har deltagit i den empiriska 
undersökningen har dessa frågeställningar också belysts från ett antal olika perspektiv. 

3.4.2 Reliabilitet 

Ett antal faktorer talar för en hög reliabilitet hos den empiriska undersökningen, d.v.s. att 
undersökningen har genomförts på ett tillförlitligt sätt och därmed genererat pålitliga 
resultat (Andersen & Gamdrup, 1994). För att göra förutsättningarna inför deltagandet i 
enkäterna och intervjuerna så likvärdiga som möjligt för respondenterna har jag i ett 
inledande skede tillhandahållit utförliga instruktioner avseende enkäternas/intervjuernas 
genomförande samt förtydligat att jag med ämnesintegrering avser att undervisningen inte 
är strikt ämnesstrukturerad utan organiseras så att ämnena i passande sammanhang 
samordnas med varandra från skilda delar till större helheter och sammanhang. Vidare har 
intervjuguider använts för att ge intervjuerna en viss struktur och likhet samt säkerställa att 
vissa specifika frågeområden behandlas. Inför utformningen av enkäterna och 
intervjufrågorna har också en s.k. pilotundersökning med tre provrespondenter utförts. 
Sådana pilotundersökningar minimerar riskerna för att respondenterna vid den riktiga 
undersökningen misstolkar frågorna eller upplever instruktionerna för genomförandet som 
otydliga (Nyberg, 2000). Då enkätundersökning och intervjuer av lärare har skett 
elektroniskt genom att de deltagande lärarna har angett sina svar i via e-mail bifogade filer 
har risken för förvrängda resultat varit minimal och analys har kunnat utföras med 
utgångspunkt i respondenternas egna ord och formuleringar. Då eventuella oklarheter 
påträffats har svaren vidare kunnat förtydligas genom fortsatt mailkorrespondens med 
respondenterna. 

3.4.3 Generaliserbarhet 

De generaliseringar som skulle kunna göras utifrån den empiriska undersökningens resultat 
avser de anknytningar mellan matematikämnet och karaktärsämnena som har identifierats, 
även om dessa inte på något sätt är fulltaliga. I övrigt kan resultaten inte påstås återspegla 
varenda elevs eller lärares erfarenheter och tankar kring matematik och ämnesintegrerad 
undervisning och därmed heller inte generaliseras (Bryman, 1997). Det strategiska urvalet 
av deltagare vid idéskolor har visserligen medfört en stor geografisk spridning på 
respondenter men då ämnesintegrering är ett uttalat utvecklingsområde på dessa skolor kan 
svaren som erhållits från dessa respondenter inte anses allmängiltiga. Ett slumpmässigt 
urval respondenter har förvisso också gjorts men begränsats till skolor i hemkommunen, 
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varvid inte heller dessa svar kan generaliseras. Generaliserbarhet behöver dock 
nödvändigtvis inte vara målet för forskningen utan istället förståelse och insikt (Bryman, 
1997). Vidare kan resultaten likafullt användas för att undersöka den bakomliggande 
teorins giltighet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). 
 
3.5 ETISKA ASPEKTER 
 
I syfte att upprätthålla en god forskningsetik har jag i den empiriska undersökningen tagit 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 1999) i beaktande. De normer och riktlinjer för hur relationen mellan 
forskare och deltagare i undersökningar ska se ut kan utifrån dessa principer konkretiseras i 
fyra krav: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
Genom följebrev som bifogats enkäter och intervjufrågor har respondenterna informerats 
om undersökningens syfte och genomförande, deras roll och uppgift i undersökningen samt 
att deltagandet varit frivilligt och när som helst kunnat avbrytas för frågor eller avslutas. 
Det har tydligt poängterats att det har varit lärarnas och elevernas egna uppfattningar och 
erfarenheter jag har haft intresse av och att jag inte har haft för avsikt att lägga någon 
värdering i vad som är rätt eller fel. Vidare har det klargjorts att all insamlad data har 
ämnats behandlas konfidentiellt och avidentifieras i rapporten samt endast användas av mig 
för undersökningens syfte. Respondenterna har därutöver i stor utsträckning själva fått 
bestämma villkoren för sitt och sina elevers deltagande i fråga om tillvägagångssätt, 
tidpunkt, plats etc. och även fått gott om tid för att enskilt reflektera över enkät- och 
intervjufrågor. Samtliga lärare som framfört önskemål om att få ta del av slutlig rapport har 
också utlovats detta. 
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4 EMPIRISK UNDERSÖKNING – RESULTAT OCH 
KOMMENTARER  

 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av den empiriska undersökningens resultat 
samt kortfattade kommentarer till dessa. Enkät- och intervjufrågor/-påståenden återges i 
den form de har uttryckts vid enkät- och intervjutillfällena.  
 
4.1 ENKÄTUNDERSÖKNING MATEMATIKLÄRARE 

 
Vilka fördelar ser du främst med ämnesintegrering mellan matematik och andra 
ämnen? 
De tillfrågade matematiklärarna anser att de främsta fördelarna med ämnesintegrering 
mellan matematik och andra ämnen är att motivationen och lusten till matematik ökar hos 
eleven samt att eleven får en ökad verklighetsanknytning av matematiken. Andra fördelar 
som anges är att eleven får en ökad förståelse för både matematikämnet och de andra 
ämnena men även insikt i hur ämnen samverkar med varandra, vilket också kan medföra 
förbättrade studieresultat. Ämnesintegrering anses dessutom vara utvecklande för läraren då 
detta arbetssätt innebär omväxling och att man får insyn i varandras ämnen.  
 
Vilka nackdelar ser du främst med ämnesintegrering mellan matematik och andra 
ämnen? 
De tillfrågade matematiklärarna anser att de främsta nackdelarna med ämnesintegrering 
mellan matematik och andra ämnen är att ämnesintegrering reducerar och förenklar det 
matematiska innehållet i undervisningen och att eleverna får svårare att urskilja det 
matematiska innehållet i en uppgift och kan därmed inte tillämpa problemlösningen i ett 
annat sammanhang. Andra nackdelar som anges är att ämnesindelad undervisning 
innehåller en struktur och en vald kunskapsmängd som gör denna pedagogiskt effektivare 
än ämnesintegrerad undervisning, att ämnesintegrerad undervisning medför ytliga 
kunskaper, att man som lärare bör låta eleverna upptäcka och förstå sammanhang och 
helheter på egen hand, att ämnesövergripande samarbete är arbets- och tidskrävande, att 
ämnesintegrering förutsätter schemamässig samordning mellan lärare, lektioner och kurser 
vilket är svårt att realisera, att ämnesintegrering medför en ökad risk för att missa vissa 
moment i matematikkursen, vilket även kan medföra att man kommer ur fas inför de 
nationella proven, att det är svårt att hitta relevanta anknytningar mellan matematiken och 
andra ämnen samt att ämnesintegrering förutsätter vissa baskunskaper i matematik vilket 
kan saknas. Nämnda faktorer medför att ämnesintegrering är svårt att realisera i praktiken. 
Några av matematiklärarna på idéskolorna angav dock att de inte ser några nackdelar alls 
med ämnesintegrering. 
 
Tillämpar du ämnesintegrerad matematikundervisning? 
I hemkommunen är det ungefär lika många av de tillfrågade matematiklärarna som 
tillämpar ämnesintegrerad undervisning som dem som tillämpar ämnesstrukturerad 
undervisning. Samma proportioner gäller även för karaktärsämneslärarna (se avsnitt 4.2). 
På idéskolorna tillämpar majoriteten av de tillfrågade matematiklärarna ämnesintegrering, 
även om undantag finns, vilket är en större andel än för karaktärsämneslärarna (se avsnitt 
4.2). 
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Omfattar din ämnesintegrerade undervisning samverkan mellan matematik och 
något av följande ämnen: … 
De tillfrågade matematiklärare som tillämpar ämnesintegrering gör detta främst med 
ämnena Byggteknik och Matlagningskunskap, vilka tillhör undersökningens utvalda 
karaktärsämnen. Ämnesintegrerad matematikundervisning förekommer också i något/några 
fall även med flertalet av de andra utvalda karaktärsämnena: Teknikutveckling, Elektronik, 
Energiteknik, Livsmedelskunskap, Fordonsteknik, Produktionsteknik, 
Mediekommunikation, Omvårdnad, Kulturhistoria och Geografi – dock inte med Lärande 
och pedagogiskt ledarskap, Handel, Hantverksteknik eller Biologi. Värt att notera är att de 
tillfrågade karaktärsämneslärarna anger Lärande och pedagogiskt ledarskap som ett av de 
vanligast förekommande ämnena som ämnesintegreras med matematikämnet (se avsnitt 
4.2). Andra ämnen som figurerar ofta vid den ämnesintegrerade matematikundervisningen 
men som inte tillhör undersökningens utvalda karaktärsämnen är Fysik, Samhällskunskap, 
Engelska, och datorrelaterade ämnen.  
 Ämnesintegrerad matematikundervisning med något/några av undersökningens specifikt 
utvalda karaktärsämnen förekommer endast vid ca hälften av idéskolorna och endast vid två 
av de tolv skolorna i hemkommunen.  
 
Vilka skäl föreligger främst om din ämnesintegrerade matematikundervisning inte 
omfattar samverkan med ett eller flera av de angivna ämnena i föregående fråga? 
Det främsta skälet till varför de tillfrågade lärare som tillämpar ämnesintegrering inte 
arbetar ämnesintegrerat med undersökningens utvalda karaktärsämnen är att ämnena inte är 
relevanta för eleverna. Värt att notera är att ett antal (4 st.) av de lärare som har angett detta 
skäl dessutom anser att inget av de utvalda karaktärsämnena – som representerar vart och 
ett av gymnasieskolans 17 olika nationella program – är relevant för eleverna. Andra skäl 
som anges är att det är svårt att hitta relevanta anknytningar mellan matematikämnet och 
dessa ämnen, att ämnesintegrering kräver en insyn och kunskaper i dessa ämnen som man 
inte besitter, att matematikämnet och dessa ämnens kursutformningar försvårar en 
ämnesintegrerad undervisning, att integrering med dessa ämnen är för arbets- och 
tidskrävande, att integrering med dessa ämnen förutsätter speciella hjälpmedel såsom 
specialsalar, specialutformat integrerat läromedel etc., vilket det föreligger en brist på, att 
skolans organisation och klimat försvårar samarbete med just dessa ämnen (noterbart är att 
detta skäl inte angavs på någon idéskola), att matematikkurserna tidsmässigt inte 
schemaläggs i fas med dessa kurser samt att matematikklassen består av elever som kommit 
olika långt i sina karaktärsämnen. I något fall förekommer inga egentliga skäl alls till varför 
man inte tillämpar ämnesintegrering med de angivna karaktärsämnena. För övrigt anger 
ingen av de tillfrågade matematiklärarna att ämnesintegrerad undervisning med dessa 
ämnen inte skulle passa eleverna, att man saknar en insyn i elevernas kunskaper i 
karaktärsämnena eller ett man föredrar att arbeta självständigt utan samarbete med 
karaktärsämneslärare som skäl till att man inte tillämpar ämnesintegrering med 
undersökningens utvalda karaktärsämnen. 
 Ovanstående resultat kan relateras till svaren från matematiklärare som inte tillämpar 
ämnesintegrering alls. Dessa anser i högre grad än de matematiklärare som tillämpar 
ämnesintegrering – men inte med undersökningens specifikt utvalda karaktärsämnen – att 
det är skolans organisationskultur och klimat som försvårar samarbete över 
ämnesgränserna.  



 23

Skulle du vilja arbeta mer ämnesintegrerat än du gör idag?  
Av de tillfrågade matematiklärare som tillämpar ämnesintegrering vill ungefär två 
tredjedelar arbeta ännu mer med denna undervisningsmetod, och av dem som inte tillämpar 
ämnesintegrering skulle ungefär tre fjärdedelar vilja arbeta mer med denna 
undervisningsmetod. I båda fallen är detta mindre än andelen karaktärsämneslärare som vill 
arbeta mer ämnesintegrerat med matematikämnet (se avsnitt 4.2).  
 
Vilka är de främsta skälen till att du inte tillämpar ämnesintegrerad 
matematikundervisning? 

De främsta skälen till varför de tillfrågade matematiklärarna inte tillämpar 
ämnesintegrering alls är att skolans organisationskultur och klimat försvårar samarbete över 
ämnesgränserna (noterbart är att detta skäl även angavs på några idéskolor), att 
ämnesövergripande samarbete är för arbets- och tidskrävande och att matematikämnet och 
övriga ämnens kursutformningar försvårar en ämnesintegrerad undervisning. Andra skäl 
som anges är att det är svårt att hitta relevanta anknytningar mellan matematikämnet och 
andra ämnen, att ämnesintegrering förutsätter speciella hjälpmedel såsom specialsalar, 
specialutformat integrerat läromedel etc., vilket det föreligger en brist på, att 
ämnesintegrering ger minskade möjligheter att utveckla och fördjupa sitt eget ämne 
tillsammans med andra ämneskollegor, att ämnesintegrering kräver en insyn och kunskaper 
i andra ämnen som man inte besitter samt att ämnesintegrering medför en reducering och 
förenkling av det matematiska innehållet i undervisningen. Ingen av lärarna anger att 
ämnesintegrerad undervisning inte skulle passa eleverna, att man saknar en insyn i 
elevernas kunskaper i karaktärsämnena eller ett man föredrar att arbeta självständigt utan 
samarbete med karaktärsämneslärare som skäl till att man inte tillämpar ämnesintegrering. 
 Ovanstående resultat kan relateras till svaren från matematiklärare som tillämpar 
ämnesintegrering, men inte med undersökningens specifikt utvalda karaktärsämnen. Dessa 
anser i större utsträckning än de matematiklärare som inte tillämpar ämnesintegrering alls 
att avsaknaden av insyn och kunskaper i dessa karaktärsämnen utgör ett hinder för 
ämnesintegrering. Vidare överensstämmer de skäl som de tillfrågade matematiklärarna 
anger för att inte tillämpa ämnesintegrering alls med de skäl som karaktärsämneslärarna 
anger (se avsnitt 4.2). 
 
4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING KARAKTÄRSÄMNESLÄRARE 
 
I vilken grad anser du att ditt/dina undervisningsämne(n) kan anknytas till 
matematikämnet? 
Flertalet av de tillfrågade karaktärsämneslärarna anser att man i sitt/sina 
undervisningsämne(n) kan finna någon form av anknytningar till matematiken. Störst 
variation i denna uppfattning finner man i ämnena Omvårdnad och Geografi där några 
lärare anser att det inte finns några anknytningar alls medan andra lärare anser att det finns 
flera anknytningar till matematik. 
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Hur ofta använder du matematik i din undervisning av detta/dessa ämne(n)? 

Flertalet av de tillfrågade lärarna anser att det förekommer att man i sitt/sina 
undervisningsämne(n) använder matematik i sin undervisning. Störst variation i denna 
uppfattning finner man i ämnet Mediekommunikation där någon lärare inte använder 
matematik alls medan andra lärare använder matematik regelbundet i sin undervisning. 
Geografi och Omvårdnad förefaller vara de ämnen där matematik används minst i 
undervisningen. 
 
Förekommer någon form av ämnesintegrering mellan matematikämnet och ditt/dina 
undervisningsämne(n)? 

I hemkommunen är det ungefär lika många av de tillfrågade karaktärsämneslärarna som 
tillämpar (med matematikämnet) ämnesintegrerad undervisning som dem som tillämpar 
ämnesstrukturerad undervisning. Samma proportioner gäller även för matematiklärarna (se 
avsnitt 4.1). På idéskolorna tillämpar ca två tredjedelar av de tillfrågade 
karaktärsämneslärarna ämnesintegrering med matematiken, vilket är en mindre andel än för 
matematiklärarna (se avsnitt 4.1). 
 Ämnesintegrering med matematikämnet är vanligast förekommande i ämnena Lärande 
och pedagogiskt ledarskap och Energiteknik, medan det inte förekommer alls i ämnena 
Mediekommunikation, Biologi, Omvårdnad och Geografi. Värt att notera är att de 
tillfrågade matematiklärare som tillämpar ämnesintegrering anger Lärande och pedagogiskt 
ledarskap som ett av de ämnen man inte ämnesintegrerar med (se avsnitt 4.1). 
 I många fall upptäcker man att många anknytningar till eller regelbunden användning av 
matematiken vid undervisningen i vissa karaktärsämnen inte automatiskt innebär att man 
ämnesintegrerar. Istället förekommer det att lärare som anger färre anknytningar och 
mindre användning tillämpar ämnesintegrering medan lärare som anger fler anknytningar 
och mycket användning inte tillämpar ämnesintegrering mellan matematikämnet och 
sitt/sina undervisningsämne(n). 
 
Vilka är de främsta skälen till att du inte tillämpar sådan ämnesintegrerad 
undervisning? 
De främsta skälen till varför de tillfrågade karaktärsämneslärarna inte tillämpar 
ämnesintegrering med matematikämnet är att skolans organisationskultur och klimat 
försvårar samarbete över ämnesgränserna (noterbart är att detta skäl även angavs på några 
idéskolor), att ämnesövergripande samarbete är för arbets- och tidskrävande och att 
matematikämnet och karaktärsämnenas kursutformningar försvårar en ämnesintegrerad 
undervisning. Andra vanliga skäl som anges är att det är svårt att hitta relevanta 
anknytningar till matematiken och att ämnesintegrering kräver insyn och kunskaper i 
matematikämnet som man inte besitter. Mindre vanliga skäl som anges är att 
matematikkurserna tidsmässigt eller geografiskt inte schemaläggs med 
karaktärsämneskurserna, att man upplever sig ha otillräckliga erfarenheter av läraryrket för 
att arbeta ämnesintegrerat, att ämnesintegrering ger minskade möjligheter att utveckla och 
fördjupa sitt eget ämne tillsammans med andra ämneskollegor, att ämnesintegrering 
förutsätter speciella hjälpmedel såsom specialsalar, specialutformat integrerat läromedel 
etc., vilket det föreligger en brist på, att ämnesintegrering innebär samarbete med andra 
lärare och man föredrar att själv styra över planering och genomförande av sina lektioner, 
att frekventa lärarbyten försvårar ämnesintegrering och att diskussioner om 
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ämnesintegrering med matematik aldrig har förts (vilket anmärkningsvärt anges som skäl 
på en idéskola). Ingen av lärarna anger att ämnesintegrerad undervisning inte skulle passa 
eleverna eller att man saknar en insyn i elevernas kunskaper i matematikämnet som skäl till 
att man inte tillämpar ämnesintegrering. 
 De skäl som de tillfrågade karaktärsämneslärarna anger för att inte tillämpa 
ämnesintegrering med matematikämnet är överensstämmande med de skäl som 
matematiklärarna anger (se avsnitt 4.1). 
 
Skulle du vilja arbeta mer ämnesintegrerat med matematik än du gör idag? 
Av de tillfrågade karaktärsämneslärarna vill ca 85 % arbeta mer ämnesintegrerat med 
matematikämnet. Karaktärsämneslärarna är därmed ännu mer positivt inställda till denna 
undervisningsmetod än matematiklärarna (se avsnitt 4.1). Av de karaktärsämneslärare som 
redan tillämpar ämnesintegrering med matematikämnet är det bara en som är osäker på om 
denne vill arbeta ytterligare ämnesintegrerat, övriga är positivt inställda till detta. Det är 
således endast karaktärsämneslärare som i nuläget inte tillämpar ämnesintegrering med 
matematikämnet som anger att de heller inte är intresserade av sådan integrering. 
 
4.3 INTERVJUER MATEMATIKLÄRARE 
 
Du arbetar på en av de skolor som Myndigheten för skolutveckling och 
Yrkesutbildningsdelegationen har utsett till en ”idéskola”, d.v.s. en skola som ska 
utväxla erfarenheter och idéer med andra idéskolor när det gäller arbetsmetoder och 
organisation i undervisningen och på skolan (se även http://www.ideskola.se). Ett av 
de utvecklingsområden som inkluderas vid dessa skolor är integrering mellan 
kärnämnen och karaktärsämnen. Har du tagit del av några anvisningar och direktiv 
angående hur idéskolorna bör/ska arbeta med sådan integrering? I vilken 
utsträckning anser du att din skola arbetar med detta utvecklingsområde? 
(Denna fråga har endast ställts till de matematiklärare som arbetar på idéskolor.) 
Av de tillfrågade matematiklärarna på idéskolorna är det endast en som är medveten om 
och aktivt arbetar med erfarenhetsutbyte med andra skolor. Ämnesintegrering är i stor 
utsträckning något man eftersträvar men i olika grad förverkligar, något som även gäller för 
karaktärsämneslärarna på idéskolorna (se avsnitt 4.4) 
 
Du har vid tidigare enkätundersökning angivit att du tillämpar ämnesintegrerad 
matematikundervisning. Vad har du för mål och syfte med den ämnesintegrerade 
matematikundervisningen? 
Hos de tillfrågade matematiklärarna är syftet och målet med den ämnesintegrerade 
undervisningen i likhet med vad karaktärsämneslärarna anger (se avsnitt 4.4) att eleverna 
ska få en förståelse av att deras framtida yrkesutövande kräver matematikkunskaper. 
Matematiklärarna lägger dock även betoning på att ämnesintegreringen ska göra 
matematiken roligare och lättare att förstå. 
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Hur skulle du beskriva genomförandet av din ämnesintegrerade undervisning? Vilka 
arbetsformer använder du dig av? Härleder du egna ämnesanpassade 
matematikuppgifter? Använder du dig av tema- och projektarbeten, storyline eller 
problembaserat lärande? 
De tillfrågade matematiklärarnas tillvägagångssätt vid ämnesintegrerad undervisning 
varierar mycket och de metoder/arbetsformer som nämns är framtagning av anpassade 
uppgifter och exempel, problembaserat lärande/laborationer och temaarbeten. I något fall 
anpassar man även planeringen av matematikundervisningen till karaktärsämnets 
undervisningsplan. 
 
Använder du dig av någon form av hjälpmedel i den ämnesintegrerade 
matematikundervisningen, såsom specialsalar, programanpassade matematikböcker 
etc.? 
Det främsta hjälpmedlet som de tillfrågade matematiklärarna använder sig av i den 
ämnesintegrerade undervisningen är programanpassade matematikböcker. 
 
Hur många personer involveras i den ämnesintegrerade matematikundervisningen? 
Sker planering och genomförande enskilt eller i samarbete med andra lärare? 
De tillfrågade matematiklärarna planerar och genomför den ämnesintegrerade 
undervisningen enskilt i lika stor utsträckning som tillsammans med andra lärare. Detta bör 
dock relateras till hur det praktiska genomförandet av den ämnesintegrerade undervisningen 
har beskrivits av de tillfrågade karaktärsämneslärarna där man låter matematiklärarna ta del 
av karaktärsämneundervisningen och därefter överlämnar anpassningen av undervisning till 
matematiklärarna (se avsnitt 4.4). 
 
Hur ofta tillämpar du ämnesintegrerad matematikundervisning? Sker det under vissa 
perioder under läsåret, regelbundet efter någon form av planering, eller mer spontant 
då och då? 
Då olika matematiska moment fungerar olika bra att integrera med andra ämnen, tillämpar 
de flesta av de tillfrågade matematiklärarna ämnesintegrerad undervisning periodvis. Ett 
antal matematiklärare upplever dock, i likhet med karaktärsämneslärarna (se avsnitt 4.4), att 
den ämnesintegrerade undervisningen sker mer spontant. 
 
Hur hittar du relevanta anknytningar mellan matematikämnet och andra ämnen i 
den ämnesintegrerade matematikundervisningen? Granskar du andra ämnesböcker 
eller andra kursplaner? Diskuterar du med andra ämneslärare? Eller upptäcks 
anknytningar till andra ämnen mer spontant? 
I likhet med karaktärsämneslärarna (se avsnitt 4.4) hittar de tillfrågade matematiklärarna 
relevanta anknytningar ämnena emellan främst genom spontana upptäckter, antingen 
enskilt eller genom diskussioner med andra lärare. Ett antal matematiklärare granskar även 
andra ämnesböcker, och i ett enskilt fall andra ämnens kursplaner. 
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I kursplanen för gymnasieskolans Matematik A-kurs nämns att elever ska kunna 
formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och 
vald studieinriktning. Vidare förespråkar man i Skolverkets information om 
kursplaner och betygskriterier arbete över ämnesgränserna för att ge eleverna 
överblick och sammanhang. I Skolverkets ämnesbeskrivning av gymnasial matematik 
beskrivs också att matematik ska fungera som verktyg och hjälpmedel i de ämnen 
som anknyter till den valda studieinriktningen så att både matematikämnet och 
karaktärsämnena berikas. Du har vid tidigare enkätundersökning angivit att du inte 
tillämpar ämnesintegrerad matematikundervisning. Använder du dig av några andra 
metoder och tillvägagångssätt för att leva upp till Skolverkets direktiv och 
föreskrifter? 
Ett svar som erhölls på denna fråga var: ”Ja självklart, jag brukar låta eleverna jobba med 
uppgifter som är relaterade till deras inriktningsområde.” Svaret indikerar att lärare som 
säger sig inte tillämpa ämnesintegrerad matematikundervisning vid närmare granskning 
likväl kan sägas arbeta med denna undervisningsmetod. Uppfattningen om vad 
ämnesintegrering egentligen innebär ter sig olika hos olika lärare. 
 
Jag är speciellt intresserad av att utreda hur man kan integrera och anpassa 
matematikämnet till de olika gymnasieprogrammens karaktärsämnen…  
Ser du några möjligheter att integrera matematik och något/några av dessa ämnen? 
Vilka anknytningspunkter finner du mellan matematiken och dessa ämnen och vilka 
matematiska moment kan associeras till dessa? 
alt. 
Du har vid tidigare enkätundersökning angivit att du inte är främmande för att 
arbeta mer ämnesintegrerat än du gör idag.  
Har du några idéer och förslag på vilka ämnen du skulle vilja arbeta ämnesintegrerat 
med? Vilka anknytningspunkter finner du mellan matematiken och dessa ämnen och 
vilka matematiska moment innefattar denna integrering? 
De tillfrågade matematiklärarna har kunnat ange anknytningar till de flesta av 
undersökningens utvalda karaktärsämnen, och tillsammans med karaktärsämneslärarnas 
motsvarande tankar om anknytningspunkter till matematikämnet (se avsnitt 4.4) har sådana 
matematiska associationer till så gott som samtliga karaktärsämnen kunnat identifieras – 
dock inte för Mediekommunikation. Jämfört med karaktärsämneslärarnas idéer om 
anknytningar mellan karaktärsämnena och matematikämnet innefattar matematiklärarnas 
tankar om detta i många fall ett något reducerat och förenklat matematiskt innehåll. 
Matematiklärarna har icke desto mindre kunnat identifiera ett antal anknytningspunkter 
som inte har identifierats av vare sig karaktärsämneslärare eller elever och inte heller vid 
textanalyserna av kursplaner och kurslitteratur/-material för matematikämnets och 
gymnasieprogrammens karaktärsämnen (se avsnitt 4.4-4.6). Dessa anknytningspunkter 
illustreras i tabell 4.1. 
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Karaktärsämne Identifierade anknytningar till matematik 

Elektronik Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser). 

Kulturhistoria Jämförelser mellan historiska former/komposition med dagens (geometri, mått, procent). 

Fordonsteknik Kostnadsberäkningar för bilköp och bilinnehav (algebra, procent). 

Handel Logistiska beräkningar avseende fraktkostnader (algebra, diagram). 

Omvårdnad Beräkning av sannolikhet för felbehandling (sannolikhetslära). 

Geografi Valutaväxling (procent). 

 
Tabell 4.1 Anknytningspunkter mellan matematikämnet  

och undersökningens utvalda karaktärsämnen  
– identifierade enbart av matematiklärare. 

 
Finns det något övrigt du vill tillägga? 

”Ett väldigt bra och intressant ämne!”, ”Jag tror verkligen på detta med infärgning”, ”Det är 
kul att arbeta på det här sättet, men (…) det kräver mycket arbete”. Dessa är några av de 
svar som erhölls på denna fråga och som indikerar ett starkt intresse hos många 
matematiklärare att arbeta med ämnesintegrering. Undervisningsmetoden förefaller dock 
samtidigt vara svår att tillämpa.  
 
4.4 INTERVJUER KARAKTÄRSÄMNESLÄRARE 
 
Du arbetar på en av de skolor som Myndigheten för skolutveckling och 
Yrkesutbildningsdelegationen har utsett till en ”idéskola”, d.v.s. en skola som ska 
utväxla erfarenheter och idéer med andra idéskolor när det gäller arbetsmetoder och 
organisation i undervisningen och på skolan (se även http://www.ideskola.se). Ett av 
de utvecklingsområden som inkluderas vid dessa skolor är integrering mellan 
kärnämnen och karaktärsämnen.  
Har du tagit del av några anvisningar och direktiv angående hur idéskolorna bör/ska 
arbeta med sådan integrering? I vilken utsträckning anser du att din skola arbetar 
med detta utvecklingsområde? 
(Denna fråga har endast ställts till de karaktärsämneslärare som arbetar på idéskolor.) 
Av de tillfrågade karaktärsämneslärarna på idéskolorna arbetar ingen aktivt med 
erfarenhetsutbyte med andra skolor. Medvetenheten om existensen av ett sådant utbyte är 
också liten. I likhet med matematiklärarna (se avsnitt 4.3) är ämnesintegrering något man 
eftersträvar men i varierande grad förverkligar.  
 
Du har vid tidigare enkätundersökning angivit att du ser ett antal 
anknytningspunkter mellan ditt/dina undervisningsämnen …  och matematikämnet. 
Vilka är dessa anknytningar? 
alt. 
Vilka matematiska moment innefattas i din ämnesintegrerade undervisning? 
alt. 
Har du några tankar och idéer om hur ämnesintegrering m.a.p. matematikämnet och 
ditt/dina undervisningsämne(n) … skulle kunna utvecklas? 
alt. 
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Du har vid tidigare enkätundersökning angivit att ämnesintegrering mellan 
matematikämnet och ditt/dina undervisningsämne(n) … inte förekommer men att du 
inte är främmande för att arbeta mer ämnesintegrerat med matematik än du gör 
idag. Har du några idéer och förslag på hur ett sådant ämnesintegrerat arbete skulle 
kunna se ut? Har du någon uppfattning om vilka matematiska moment och 
anknytningspunkter som skulle innefattas i denna integrering? 
De tillfrågade karaktärsämneslärarna har kunnat ange ett antal anknytningar till 
matematikämnet, och tillsammans med matematiklärarnas motsvarande tankar om 
anknytningspunkter till de olika karaktärsämnena (se avsnitt 4.3) har sådana matematiska 
associationer till så gott som samtliga karaktärsämnen kunnat identifieras – dock inte för 
Mediekommunikation. Samtliga av de anknytningspunkter som karaktärsämneslärarna har 
identifierat har också kunnat identifieras vid textanalyserna av kursplaner och 
kurslitteratur/-material för matematikämnets och gymnasieprogrammens karaktärsämnen 
och presenteras därför i detta avsnitt (se avsnitt 4.6).  
 
Du har vid tidigare enkätundersökning angivit att ämnesintegrering mellan 
matematikämnet och ditt/dina undervisningsämne(n) … förekommer.  
Vad har du för mål och syfte med denna ämnesintegrerade undervisning? 
De tillfrågade karaktärsämneslärarna anger, i likhet med matematiklärarna (se avsnitt 4.3), 
att syftet och målet med den ämnesintegrerade undervisningen är att eleverna ska få en 
förståelse av att deras framtida yrkesutövande även kräver matematikkunskaper. 
 
Hur skulle du beskriva genomförandet av din (med matematikämnet) 
ämnesintegrerade undervisning? Vilka arbetsformer använder du dig av? 
De tillfrågade karaktärsämneslärarna tillämpar ämnesintegrerad undervisning genom att 
låta matematiklärarna ta del av karaktärsämneundervisningen och därefter väsentligen 
”överlämna” anpassningen av undervisning till matematiklärarna. 
 
Hur många personer involveras i den (med matematikämnet) ämnesintegrerade 
undervisningen? Sker planering och genomförande enskilt eller i samarbete med 
matematiklärare? 
De tillfrågade karaktärsämneslärarna anser att planering och genomförande av den 
ämnesintegrerade undervisningen till stor del sker gemensamt med matematiklärarna. Detta 
bör dock relateras till hur det praktiska genomförandet av undervisningen i tidigare fråga 
har beskrivits, där de tillfrågade karaktärsämneslärarna tillämpar ämnesintegrerad 
undervisning genom att låta matematiklärarna ta del av karaktärsämneundervisningen och 
därefter överlämnar anpassningen av undervisning till matematiklärarna. Matematiklärarna 
anger också i högre grad än karaktärsämneslärarna att de enskilt planerar och genomför den 
ämnesintegrerade undervisningen (se avsnitt 4.3). 
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Hur ofta tillämpar du (med matematikämnet) ämnesintegrerad undervisning? Sker 
det under vissa perioder under läsåret, regelbundet efter någon form av planering, 
eller mer spontant då och då? 
Karaktärsämneslärarna anger att ämnesintegrerad undervisning sker spontant, vilket kan 
jämföras med matematiklärarna som i större utsträckning anser att den snarare sker 
periodvis då olika matematiska moment fungerar olika bra att integrera med andra ämnen 
(se avsnitt 4.3). 
 
Hur hittar du relevanta anknytningar mellan ditt/dina undervisningsämne(n) … och 
matematikämnet? Granskar du matematikböcker eller kursplaner för 
matematikämnet? Diskuterar du med matematiklärare?  Eller upptäcks 
anknytningar till matematiken mer spontant? 
I likhet med matematiklärarna (se avsnitt 4.3) hittar de tillfrågade karaktärsämneslärarna 
relevanta anknytningar ämnena emellan främst genom spontana upptäckter, antingen 
enskilt eller genom diskussioner med andra lärare. Granskning av matematikböcker eller 
matematikämnets kursplaner förekommer inte. 
 
Har du några tankar och idéer om hur ämnesintegrering m.a.p. matematikämnet och 
ditt/dina undervisningsämne(n) … skulle kunna utvecklas? 
alt. 
Du har vid tidigare enkätundersökning angivit att ämnesintegrering mellan 
matematikämnet och ditt/dina undervisningsämne(n) … inte förekommer men att du 
inte är främmande för att arbeta mer ämnesintegrerat med matematik än du gör 
idag. Har du några idéer och förslag på hur ett sådant ämnesintegrerat arbete skulle 
kunna se ut? Har du någon uppfattning om vilka matematiska moment och 
anknytningspunkter som skulle innefattas i denna integrering? 
De idéer och förslag som de tillfrågade karaktärsämneslärarna anger för att utveckla 
ämnesintegreringen mellan karaktärsämnena och matematikämnet poängterar samtliga en 
högre grad av kommunikation och samarbete lärare emellan. Samtidigt kan man hos 
karaktärsämneslärarna urskilja ett visst avståndstagande till matematiklärarna: ”Den 
huvudsakliga frågan är att matematikläraren måste känna för att arbeta mycket praktiskt. 
(…) Ämnesintegrering i all ära men finns det inget intresse från kärnämnesläraren så faller 
alltihop.” 
 
Finns det något övrigt du vill tillägga? 
Ett svar som erhölls på denna fråga var: ”Det är lättare att integrera ett kärnämne i ett 
karaktärsämne än vice versa. (…) Jag kan uppleva att "allt snack" om integrering handlar 
om hur olika kärnämnen ska integreras i ett karaktärsämne”. Svaret motsäger hur det 
praktiska genomförandet av undervisningen i tidigare fråga har beskrivits – att de 
tillfrågade karaktärsämneslärarna tillämpar ämnesintegrerad undervisning genom att låta 
matematiklärarna ta del av karaktärsämneundervisningen och därefter överlämnar 
anpassningen av undervisning till matematiklärarna. Ett förfarande som snarare beskriver 
att matematiklärarna integrerar karaktärsämnena i kärnämnet.  
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4.5 ENKÄTUNDERSÖKNING ELEVER 
 
Eleverna har påvisat följande ställningstaganden till enkätens olika påståenden: 
 
Matematik är ett roligt ämne. 
Mer än hälften av de tillfrågade eleverna tycker att matematik inte är något speciellt roligt 
ämne. Eleverna på Teknikprogrammet är något positivare inställda till matematikämnet 
medan eleverna på Fordonsprogrammet har en något negativare inställning.  
 
Matematik är ett enkelt ämne. 
Ungefär hälften av de tillfrågade eleverna anser att matematik är ett någorlunda enkelt 
ämne. Eleverna på idéskolor upplever ämnet enklare än elever på skolor i hemkommunen 
och det är framför allt elever på Elprogrammet som upplever matematiken som enkel. 
 
Matematik är viktigt att kunna. 
Majoriteten av de tillfrågade eleverna anser att matematik är någorlunda viktigt att kunna. 
Det är framför allt elever på Byggprogrammet och Teknikprogrammet som lägger stor vikt 
vid matematikkunskaper medan elever på Fordonsprogrammet i något mindre utsträckning 
anser att matematikkunskaper är viktiga. Anmärkningsvärt är att elever på dessa program 
även är noterbart jakande respektive nekande till matematikämnets tillämpbarhet i vardagen 
och i andra skolämnen (se kommande tre frågor). 
 
Jag använder mina matematikkunskaper i min vardag. 
Knappt hälften av de tillfrågade eleverna anser sig inte i någon större utsträckning använda 
sina matematikkunskaper i vardagen. Det är framför allt elever på Fordonsprogrammet som 
inte anser sig tillämpa matematik i vardagslivet, medan elever på Teknikprogrammet är 
dem som i störst utsträckning anser sig ha användning av sina matematikkunskaper utanför 
skolan. 
 
Jag kommer att ha stor användning av mina matematikkunskaper i framtiden. 
Majoriteten av de tillfrågade eleverna tror sig komma ha stor användning av sina 
matematikkunskaper i framtiden. Det är framför allt elever på Byggprogrammet och 
Teknikprogrammet som är av denna åsikt medan elever på Barn- och fritidsprogrammet 
och Fordonsprogrammet i något mindre utsträckning tror sig ha nytta av matematik 
framöver.  
 
Jag använder mina matematikkunskaper i andra skolämnen. 
Ca hälften av de tillfrågade eleverna anser sig inte använda matematik i andra skolämnen i 
någon större utsträckning och detta gäller framförallt elever på skolor i hemkommunen. 
Elever på Elprogrammet och Teknikprogrammet anser sig i stor utsträckning använda 
matematiken i andra ämnen. Samtliga av de anknytningspunkter till matematik som 
eleverna har identifierat har också kunnat identifieras vid textanalyserna av kursplaner och 
kurslitteratur/-material för matematikämnets och gymnasieprogrammens karaktärsämnen 
och illustreras därför i detta avsnitt (se avsnitt 4.6).  
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Om matematikämnets innehåll anpassades mer till det gymnasieprogram jag läser 
skulle detta öka mitt intresse och motivation för matematik. 
Drygt hälften av de tillfrågade eleverna tror att deras intresse och motivation för matematik 
i någon mån skulle öka om matematikämnets innehåll anpassades mer till det 
gymnasieprogram de läser. Elever på skolor i hemkommunen anser detta i större 
utsträckning än elever på idéskolor, även om elever på Fordonsprogrammet och 
Teknikprogrammet på idéskolorna i hög grad instämmer. Det är framför allt elever på Barn- 
och Fritidsprogrammet och Byggprogrammet som ställer sig tveksamma till om en 
anpassning av matematikämnet skulle öka deras intresse och motivation. Resultatet visar på 
att elever med noterbart positiv resp. noterbart negativ inställning till matematikämnet – 
d.v.s. de elever som besvarat enkätundersökningens första frågor påfallande positivt resp. 
negativt – bemöter en anpassning av matematikämnet till aktuellt gymnasieprogram mest 
positivt. 
 
Om matematikämnets innehåll anpassades mer till det gymnasieprogram jag läser 
skulle detta öka mina kunskaper i matematik. 
Drygt hälften av de tillfrågade eleverna tror att deras kunskaper i matematik i någon mån 
skulle öka om matematikämnets innehåll anpassades mer till det gymnasieprogram de läser. 
Det är främst elever på Hantverksprogrammet, Fordonsprogrammet, Elprogrammet och 
Teknikprogrammet som instämmer i detta medan elever på Barn- och Fritidsprogrammet 
ställer sig tveksamma till om en anpassning av matematikämnet skulle öka deras 
kunskaper. Resultatet visar på att elever med noterbart positiv resp. noterbart negativ 
inställning till matematikämnet – d.v.s. de elever som besvarat enkätundersökningens första 
frågor påfallande positivt resp. negativt – bemöter en anpassning av matematikämnet till 
aktuellt gymnasieprogram mest positivt. 
 
Har du några egna idéer och förslag på hur matematikämnets innehåll skulle kunna 
anpassas till det gymnasieprogram du läser? 
De tillfrågade eleverna har presenterat ett antal förslag på hur matematikämnets innehåll 
skulle kunna anpassas till det gymnasieprogram de läser. Många skulle vilja arbeta med 
programanpassade och – för eleverna – mer verklighetsanknutna matematikuppgifter. Man 
föreslår även användning av programanpassade matematikböcker. Några elever föreslår att 
det skulle finnas fler, men mindre omfattande, matematikkurser och ett urval av relevanta 
kurser skulle göras för varje program – alternativt skulle man som elev få välja sådana 
matematikkurser själv. Tidsmässig synkronisering av relevanta matematikavsnitt till 
genomgångar i andra ämnen där matematik används samt arbete med projektuppgifter där 
kunskaper i matematik och andra ämnen krävs är andra förslag som nämns.  
 
4.6 TEXTANALYSER 
 
Endast ett fåtal av de ämnes- och kursbeskrivningar som avser undersökningens utvalda 
karaktärsämnen nämner matematikämnet. Anknytningspunkter till matematiken har 
emellertid ändå kunnat identifieras för samtliga karaktärsämnen, företrädesvis genom 
analys av kurslitteratur/-material. För ämnena Lärande och pedagogiskt ledarskap, 
Mediekommunikation och Biologi – ämnen där enkät- och intervjusvar resulterade i 
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mycket få anknytningspunkter (se avsnitt 4.1-4.5) – har ett flertal anknytningar kunnat 
urskiljas medan endast ett fåtal har kunnat identifieras för ämnet Kulturhistoria, vilket även 
detta är ett ämne där de deltagande lärarna och eleverna hade svårt att hitta anknytningar. 
De anknytningar som har identifierats mellan matematikämnet och karaktärsämnena vid 
textanalyser av kursplaner och kurslitteratur/-material för matematikämnets och 
gymnasieprogrammens karaktärsämnen illustreras i tabell 4.2. 
 

Karaktärsämne Identifierade anknytningar till matematik 

Lärande och 
pedagogiskt ledarskap 

Kännedom om räknelekar och dess betydelse för inlärning (aritmetik). 
Teknik för utvärdering av olika arbetssätt (statistik, procent). 
Förståelse för hälsorelaterad information på samhällsnivå, t.ex. information om svenska 
folkets fysiska hälsa, sociala relationer, utbildning etc. (diagram, tabeller, statistik, procent). 
Kunskap om hur naturen kan användas för lärande i matematik genom olika sorters material, 
ytor, konstruktioner, företeelser etc. (geometri, statistik, koordinatsystem, mått, 
överslagsräkning). 
Kunskap om hur lek och idrott kan förstärka lärande i matematik genom rumsuppfattning och 
olika rörelserelaterade beräkningar som t.ex. sträckor, hastighet etc. (geometri, 
koordinatsystem, trigonometri, algebra) 

Byggteknik Kännedom om former och komposition (geometri, trigonometri, mått). 
Beräkning av hållfasthet, värme- och energibehov i byggnader etc. (algebra, geometri, 
tabeller). 
Arbete med byggritningar, modeller, översiktsplaner, detaljplaner etc. (geometri, 
trigonometri, koordinatsystem, skala, vyer, mått). 
Förståelse av produktionsplaner (tabeller, diagram). 
Användning eller beräkning av materials/konstruktioners olika egenskaper såsom 
värmeledningsegenskaper, fuktkvot, ljudabsorption etc. (tabeller, diagram, algebra). 
Mätteknik (mått, avvikelser/toleranser). 
Förståelse för samband mellan tjocklek i väggar och ljudnivå, ute-/innetemperatur och 
ånghalt etc. (diagram, tabeller). 
Beräkningar av materialåtgång/-kostnader (geometri, skala, överslagsräkning). 
Kännedom om byggteknisk information i ett samhällsperspektiv, t.ex. förekomst av olika 
byggmaterial, fuktskador, brandskador/brandorsaker etc. (diagram, tabeller, statistik, 
procent). 

Elektronik Beräkning av spänning, ström, resistans, laddning, impedans, kapacitans, frekvens etc. 
(algebra, geometri, tabeller). 
Användning av spänningskurvor, strömkurvor, impedanskurvor etc. (diagram). 
Tolkning av komponenters märkning, färgkoder etc. (tabeller, avvikelser/toleranser). 
Digitalteknik och förståelse för analoga/dialoga signaler (talsystem, kombinatorik, Boolesk 
algebra, diagram). 
Planering av kabeldragning (geometri, trigonometri, algebra). 

Energiteknik Värmetekniska beräkningar, t.ex. energi, tryck, värmeutveckling, energiomvandling, 
värmeöverföring, verkningsgrad, kostnadsberäkningar för husdrift etc. (algebra). 
Rör- och ledningsdragning/-dimensionering (geometri, trigonometri, algebra, diagram, 
tabeller, nomogram). 
Arbete med VVS-ritningar (geometri, trigonometri skala, vyer, mått). 
Användning av diverse riktvärden, t.ex. värmekonduktivitet eller förbränningsteknisk data för 
olika material, värmefaktor för olika värmepumpar, tryckförlust i olika rör, reglerkurvor för 
olika värmesystem etc. (tabeller, diagram, nomogram). 
Kännedom om energins roll i samhället, t.ex. avseende energiproduktion, energiförbrukning, 
energidistribution etc. (diagram, tabeller, statistik, procent). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser). 

Kulturhistoria Kännedom om former och komposition (geometri, mått). 
Förståelse för samband mellan olika företeelser i samhällsutvecklingen och olika kulturella 
uttryck (diagram, tabeller). 
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Karaktärsämne Identifierade anknytningar till matematik 

Fordonsteknik Beräkning av spänning, ström, resistans, effekt (algebra). 
Rörelserelaterade beräkningar såsom hastighet, acceleration/retardation, krafter, tryck, 
energi/värme, effekt, inbromsningssträckor etc. (geometri, trigonometri, algebra, diagram) 
Beräkningar av utväxlingsförhållanden (algebra). 
Beräkning av lastvikt och lastvolym (geometri, algebra). 
Mätning/justering av hjulvinklar (trigonometri). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser). 
Beräkning av tyngdpunkter, jämvikt, vridmoment etc. vid reparationer (geometri, 
trigonometri, algebra). 
Läran om fordon i samhället (statistik, diagram, tabeller, procent). 

Handel Beräkning av pålägg, moms, försäljningspris, omsättningshastighet, lönsamhet, lagringstid 
etc. (algebra, procent). 
Utformning av affärslokaler, butiker, lager etc. (geometri, trigonometri, skala, vyer, mått, 
koordinatsystem). 
Lagerstyrande beräkningar avseende t.ex. lagerhållningskvantiteter, beställningstillfälle etc. 
(algebra, diagram). 
Tolkning/analys av en rörelses omsättning, försäljningsandelar, andelar export/import etc. 
(statistik, diagram, tabeller, procent) 
Genomföra/analysera kund- och marknadsundersökningar, kampanjuppföljning etc. 
(statistik, diagram, tabeller, procent). 
Förståelse för konsumentprisindex (tabell, diagram, procent) 
Kännedom om standardiserade förpackningar och lastbärare för beräkning av fraktkapacitet 
(algebra, geometri). 
Bildkomposition vid reklam- och webbsajtutformning (geometri, skala, vyer, mått) 
Förståelse för produktlivscykeln (diagram). 

Hantverksteknik Arbete med ritningar, mönster, modeller (geometri, trigonometri, skala, vyer, mått). 
Beredning av olika material (diagram, tabeller, mått, procent). 
Förståelse för samband mellan olika bearbetningsförlopp och reaktioner i olika material 
(diagram, tabeller). 
Kännedom om former och komposition (geometri, mått). 
Beräkningar av materialåtgång/-kostnader (geometri, skala, överslagsräkning). 
Anslagsvinklar vid bearbetning i hårt material (trigonometri). 
Lagerstyrande beräkningar avseende t.ex. lagerhållningskvantiteter, beställningstillfälle etc. 
(algebra, diagram). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser). 
Beräkning av pålägg, moms, försäljningspris, omsättningshastighet, lönsamhet, lagringstid 
etc. (algebra, procent). 

Matlagningskunskap Kännedom om sammansättning och näringsvärde i olika livsmedel och måltider (diagram, 
tabeller, procent). 
Förståelse för värmeutveckling, energiåtgång, tryck etc. (algebra, diagram). 
Matsalsplanering, arbete med bordsformationer, platsplanering etc. (geometri, trigonometri, 
skala, vyer, mått). 
Användning av riktvärden för tillagningsprocesser, förvaring, hållbarhet etc. (tabeller, 
diagram). 
Förståelse för samband mellan olika tillagningsförlopp och reaktioner i livsmedel (algebra, 
diagram). 
Mätning, vägning, dosering etc. (geometri, mått). 
Beräkningar för behov av redskap och råvaror (geometri, mått, överslagsräkning)  
Receptomvandlingar och portionsberäkningar (algebra, procent, geometri, mått) 
Leverans- och varukontroll (mått, avvikelser/toleranser). 
Kännedom om bakterietillväxt, smittspridning etc. (algebra, diagram). 
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Karaktärsämne Identifierade anknytningar till matematik 

Produktionsteknik Arbete med ritningar (geometri, trigonometri, skala, vyer, mått). 
Beräkningar av materialåtgång/-kostnader (geometri, skala). 
Varvtals- och skärhastighetsberäkningar vid borrning och svarvning, beräkningar av 
krympförband, beräkningar av utväxlingar mellan hjul och kuggar, hållfasthetsberäkningar, 
etc. (algebra). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser, överslagsräkning). 
Inställningar av maskiner (koordinatsystem, trigonometri, skalor, mått). 
Användning av diverse riktvärden för olika operationer (tabeller, diagram, nomogram). 
Verktygsslipning (trigonometri). 
Programmering av NC-maskiner (ekvationslösning, Pythagoras sats, trigonometri, 
koordinatsystem). 

Livsmedelskunskap Kännedom om sammansättning och näringsvärde i olika livsmedel, rekommenderat 
näringsintag etc. (diagram, tabeller, procent). 
Livsmedelstillsyn, t.ex. kontroll av former, tillsatser och främmande ämnen etc. (geometri, 
mått, procent, avvikelser/toleranser). 
Användning av riktvärden för olika tillagningsprocesser, t.ex. temperatur och tid för rökning 
av charkuterivaror (tabeller, diagram). 
Kännedom om bakterietillväxt, smittspridning etc. (algebra, diagram). 
Kännedom om livsmedelsrelaterad information i ett samhällsperspektiv, t.ex. 
livsmedelskonsumtion, allergiförekomst, förekomst av matförgiftningar, etc. (diagram, 
tabeller, statistik, procent). 
Arbete med utformning av godkända livsmedelslokaler (geometri, trigonometri, skala, vyer, 
mått). 
Förståelse för konsumentprisindex (tabell, diagram, procent). 

Mediekommunikation Bildkomposition (geometri, skala, vyer, mått). 
Förståelse för analoga/dialoga signaler/bilder/ljud (talsystem, diagram)  
Kännedom om mediers roll i samhället, t.ex. användning av olika medier, 
dagstidningsupplagor, tittarsiffror, minuter tv-tittande varje dag etc. (statistik, diagram, 
tabeller, procent) 
Förståelse för förloppet vid informationsspridning (algebra, diagram). 
Användning av scenografiskisser (geometri, trigonometri, skala, vyer, mått). 
Genomföra/analysera opinionsmätningar, intervjuer, enkäter etc. (statistik, tabeller, diagram, 
procent) 
Kamerahantering (trigonometri, vyer, koordinatsystem). 
Förståelse för olika berättarmodeller och informationsstrukturer (diagram, algebra). 

Biologi Kännedom om bakterietillväxt, befolkningstillväxt, celldelningsförlopp etc. (algebra, diagram). 
Experimentella fältundersökningar med urval och stickprov (mått, statistik, tabeller, diagram, 
procent, algebra). 
Undersökningar av olika landskap, sjöar, skog, topografi, rumsliga strukturer etc. (geometri, 
koordinatsystem, mått). 
Kännedom om genetiska förlopp (kombinatorik). 
Kännedom om biologisk information i ett samhällsperspektiv, t.ex. medeltemperaturer, 
nederbörd, åldersfördelning, population, soltimmar etc. (diagram, tabeller, statistik, procent). 
Beräkningar av energiflöden i en näringskedja (algebra, procent). 
Kännedom om sammansättning i olika jordar, bergarter, gödslingsmedel etc. (tabeller, 
procent). 
Förståelse för olika biologiska samband, t.ex. sambandet mellan biomassa och förlupen tid i 
ett ekosystem, sambandet mellan ljusstyrka och fotosyntesaktivitet etc. (diagram, algebra). 
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Karaktärsämne Identifierade anknytningar till matematik 

Omvårdnad Kännedom om människokroppens uppbyggnad (geometri, mått, procent). 
Användning av olika riktvärden för bedömning av hälsotillstånd, t.ex. pulsfrekvens i olika 
åldrar, normala blodtrycksvärden, temperaturvariationer under ett dygn, vätske- och 
näringsbehov, vikt- och längkurvor hos barn, samband mellan kroppslängd och lungvolym 
etc. (tabeller, diagram). 
Tolkning av feberkurvor, sömncykler, EKG-kurvor etc. (diagram). 
Reglering vid intravenös vätske- och näringstillförsel, lavemang etc. (mått, geometri, 
procent). 
Kännedom om bakterietillväxt, smittspridning, celldelningsförlopp etc. (algebra, diagram). 
Undersökningar av patienters vårdupplevelser, t.ex. intervjuer, enkäter etc. (statistik, 
tabeller, diagram, procent) 
Beräkning av BMI (algebra). 
Kännedom om genetiska förlopp och ärftlighet (kombinatorik, Boolesk algebra). 
Injektionsteknik, ergonomiska kunskaper, rörelseterapi etc. (trigonometri). 
Utformning av lämplig vårdmiljö/-boende (geometri, trigonometri, skala, vyer, mått). 
Kännedom om hälsorelaterad information i ett samhällsperspektiv, t.ex. förekomst av olika 
sjukdomar, sjukskrivningsstatistik, motionsvanor, olycksstatistik, medelvårdtider, 
läkemedelsanvändning etc. (diagram, tabeller, statistik, procent). 

Geografi Arbete med jordglob och kartor (geometri, koordinatsystem, trigonometri, skala, vyer). 
Befolkningsutveckling, spridningsförlopp etc. (algebra). 
Insamling, bearbetning, analys av geografisk information i ett samhällsperspektiv, t.ex. 
befolkning, resursfördelning, nederbörd (diagram, tabeller, statistik, procent). 
Landskap, sjöar, topografi, rumsliga strukturer, (geometri, procent). 

Teknikutveckling Beräkning av krafter, moment, energi, effekt, belastning, spänning, ström, hållfasthet etc. 
(algebra, geometri, triogonometri). 
Användning av olika riktvärden avseende materials olika egenskaper, t.ex. densitet, 
ländgutvidgningskoefficienter, värmeledningsförmåga, resistivitet etc. (tabeller, diagram). 
Kännedom om teknikinriktad information i ett samhällsperspektiv, t.ex. förekomst av olika 
konstruktionsmaterial, användning av olika hushållsmaskiner i hemmet etc. (diagram, 
tabeller, statistik, procent). 
Ritteknik (geometri, trigonometri, koordinatsystem, mått, skala, vyer). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser). 
Beräkningar av materialåtgång/-kostnader (geometri, skala). 
Digitalteknik och förståelse för analoga/dialoga signaler (talsystem, kombinatorik, Boolesk 
algebra, diagram). 
Förståelse för kostnadsfördelning för en ny produkt, en produkts marknadscykel etc. 
(diagram). 
Teknisk dokumentation/marknadsföring (geometri, skala, vyer, mått, diagram, tabeller). 
Genomföra/analysera marknadsundersökningar (statistik, diagram, tabeller, procent). 

 
Tabell 4.2 Anknytningspunkter mellan matematikämnet och undersökningens utvalda 

karaktärsämnen – identifierade vid textanalyser av kursplaner och kurslitteratur/-material 
för matematikämnets och gymnasieprogrammens karaktärsämnen.
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5  ANALYS  
 
Med utgångspunkt i den sammanställning av ämnesintegrering som har presenterats i 
tidigare teoriavsnitt samt resultaten från den empiriska undersökningen besvaras i detta 
avsnitt utredningens inledande frågeställningar.  
 
5.1 VAD INNEBÄR ÄMNESINTEGRERING MELLAN MATEMATIKÄMNET  
  OCH GYMNASIEPROGRAMMENS KARAKTÄRSÄMNEN? 
 
Begreppet ämnesintegrering är ett vagt begrepp och olika författare och forskare ger ordet 
olika innebörd. Trots att det såsom Krantz & Persson (2001) beskriver fortfarande finns en 
bristfällig definition av begreppet är en gemensam utgångspunkt i de olika beskrivningar 
som används att undervisningen inte är strikt ämnesstrukturerad utan organiseras så att 
ämnena i passande sammanhang samordnas med varandra från skilda delar till större 
helheter och sammanhang. Detta är därför också den beskrivning jag har använt mig av i 
den empiriska undersökningen när jag har introducerat mina enkät- och intervjufrågor till 
matematik- och karaktärsämneslärarna. Ingen lärare har ifrågasatt beskrivningen eller 
förefallit missförstå vad jag har avsett och begreppsförklaringen kan därför anses adekvat.  
 Nämnd definition lämnar emellertid frågan om i vilken omfattning ämnen ska 
samordnas obesvarad. Osäkerheten kring detta illustreras också i ett av den empiriska 
undersökningens erhållna svar från en matematiklärare som inte anser sig tillämpa 
ämnesintegrering utan istället ”(…) brukar låta eleverna jobba med uppgifter som är 
relaterade till deras (elevernas) inriktningsområde.” – ett arbetssätt som många av de andra 
tillfrågade lärarna också tillämpar och anser vara ämnesintegrering. Uppfattningen om vad 
ämnesintegrering egentligen innefattar för samordning ämnena emellan kan alltså te sig 
mycket olika hos olika lärare. Graden av samordning är likväl något jag anser bör uteslutas 
från en definition av ämnesintegrering då genomförande och möjligheter till integrering kan 
vara mycket olika. Om ämnena t.ex. ligger nära varandra är möjligheterna till 
ämnesintegrering större än då ämnena ligger så långt ifrån varandra att det är svårt att hitta 
relevanta anknytningar – även om den empiriska undersökningen visar på att 
karaktärsämneslärare som anger få anknytningar till eller sporadisk användning av 
matematiken i undervisningen i många fall tillämpar ämnesintegrering oftare än de lärare 
som anger många anknytningar till eller regelbunden användning av matematik. Vidare tar 
sig genomförandet av ämnesintegrerad undervisning olika uttryck beroende på skolans 
organisation, resurser, elever och existerande utbildningsmål och -syfte. 
Undervisningsmetoden måste alltid skapas och anpassas efter omständigheterna och därför 
fungerar ingen enskild metod i alla situationer. Ämnesintegrerad och ämnesstrukturerad 
undervisning kompletterar därför varandra och bägge metoderna behövs för att eleverna ska 
få en bra helhetsbild (Krantz & Persson, 2001). 
 Ovanstående kommentar från matematikläraren talar dock för att definitionen av 
ämnesintegrering bör inkludera lärarens medvetenhet om sin undervisningsmetod. Att bara 
sätta samman olika ämnen till ett samlat ämne på schemat räcker inte utan det måste finnas 
en djupare och ett mer genomtänkt syfte så att helheten blir något mer än bara summan av 
delarna. Ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen definierar jag därför till slut som undervisning av matematik eller 
karaktärsämnen som inte enbart är ämnesstrukturerad utan genom ett medvetet val och med 
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ett uttalat syfte organiseras så att ämnena vid passande tillfällen samordnas med varandra 
från skilda delar till större helheter och sammanhang, se Figur 5.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5.1 Ämnesintegrering – innebörd. 
 
5.2 KAN ÄMNESINTEGRERING MELLAN MATEMATIKÄMNET OCH  

GYMNASIEPROGRAMMENS KARAKTÄRSÄMNEN VARA EN GYNNSAM  
UNDERVISNINGSMETOD? 

 
Elever saknar ofta ett samband mellan skolmatematiken och verkligheten – något som 
beskrivs i bl.a. Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) men också 
bekräftas i den empiriska undersökningen där många av de deltagande eleverna anser att de 
inte i någon större utsträckning använder sina matematikkunskaper vare sig i vardagen eller 
i andra skolämnen. Skolan delar vidare upp kunskap i olika fack i form av ämnen medan 
verkligheten kräver färdigheter i att se helheter och att kunna sammanfoga detaljkunskaper 
till ett meningsfullt sammanhang. För att ge eleverna sammanhang och förståelse i deras 
omvärldsorientering förespråkar därför läroplanerna arbete över ämnesgränserna 
(Skolverket, 2006ab). Såväl matematik- som karaktärsämneslärarna anger i den empiriska 
undersökningen att deras främsta syfte och mål med den ämnesintegrerade undervisningen 
är just att eleverna ska få en förståelse för att deras framtida yrkesutövande kräver 
matematikkunskaper och att eleverna ska få en verklighetsanknytning av matematiken och 
uppleva nyttan med matematiska kunskaper utanför klassrummet. En intressant iakttagelse 
kring detta är att eleverna själva enligt de besvarade enkäterna – oavsett ämnesintegrerad 
matematikundervisning eller ej – tycks vara mycket medvetna om att matematik är ett 
viktigt ämne och att de i framtiden kommer ha stor användning av sina 
matematikkunskaper.  
 Ett annat angeläget syfte med ämnesintegrerad undervisning som speciellt de tillfrågade 
matematiklärarna lyfter fram är att ämnesintegreringen gör matematiken roligare och lättare 
att förstå. Ungefär hälften av undersökningens tillfrågade elever anger att matematik varken 
är något speciellt roligt eller särskilt enkelt ämne. Det finns idag även många andra 
undersökningar som visar att elever i stor utsträckning har en negativ inställning till 
matematik då den upplevs som meningslös, tråkig och verklighetsfrämmande – något som 
också har resulterat i dåliga resultat och ouppnådda mål då just intresse, lust och motivation 
är mycket viktiga förutsättningar för att inhämta nya kunskaper (NCM 2001; Skolverket, 
2003, 2004, 2005a). Noterbart är dock att den empiriska undersökningen samtidigt visar på 
att flertalet elever själva inte är övertygade om att ett anpassat innehåll i matematikämnet 
skulle öka varken intresse, motivation eller kunskaper i matematik.  
 I litteratur och pedagogiska publikationer kan man även finna ett antal skäl till att 
ifrågasätta värdet av ämnesintegrerad undervisning. De nackdelar som framförs i samband 

VAD INNEBÄR ÄMNESINTEGRERING MELLAN 
MATEMATIKÄMNET OCH GYMNASIE-
PROGRAMMENS KARAKTÄRSÄMNEN? 
 
Undervisning av matematik eller karaktärsämnen som 
inte enbart är ämnesstrukturerad utan genom ett 
medvetet val och med ett uttalat syfte organiseras så att 
ämnena vid passande tillfällen samordnas med varandra 
från skilda delar till större helheter och sammanhang. 
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med ämnesintegrering som speciellt inriktar sig mot matematik, och som också pekas ut 
som de främsta nackdelarna av de tillfrågade matematiklärarna, handlar om att eleverna får 
svårare att urskilja det matematiska innehållet i en uppgift och får därmed även problem 
med att tillämpa problemlösningen i ett annat sammanhang (Wistedt, Brattström & 
Jacobsson, 1992), samt att ämnesintegrering ofta medför att det matematiska innehållet i 
undervisningen reduceras och förenklas (Hellsten & Prieto, 1998). Jämfört med 
karaktärsämneslärarnas idéer om olika anknytningar mellan undersökningens utvalda 
karaktärsämnen och matematikämnet är det emellertid just matematiklärarna själva som i 
sina exempel reducerar och förenklar det matematiska innehållet.  
 Andra nackdelar som anges i såväl litteratur som av de tillfrågade lärarna är att 
ämnesindelad undervisning innehåller en struktur och en vald kunskapsmängd som gör 
denna pedagogiskt effektivare än ämnesintegrerad undervisning, att ämnesintegrerad 
undervisning medför ytliga kunskaper och att man som lärare bör låta eleverna upptäcka 
och förstå sammanhang och helheter på egen hand (Arfwedson & Arfwedson, 2002; 
Holmer & Johansson, 2006; de Paulis, 2004; Åkerlund, 2003). 
 En angelägen faktor som talar emot ämnesintegrering och som tydligt framkommer vid 
enkätundersökningar och intervjuer med såväl matematik- som karaktärsämneslärare är 
även att undervisningsmetoden förefaller vara svår att tillämpa. De främsta hinder som 
anges har utgångspunkt i de organisatoriska förutsättningarna, de existerande resurserna 
och kursernas utformning. I skolorna uppstår det lätt kulturkrockar mellan de lärare som 
strävar efter en ämnesuppdelad undervisning och de lärare som förespråkar 
ämnesintegrering (Hellsten & Prieto, 1998; Sandström, 2005). Både matematiklärare och 
karaktärsämneslärare anger i den empiriska undersökningen att skolans organisationskultur 
och klimat i mycket hög grad utgör ett hinder för samarbete över ämnesgränserna – något 
som anmärkningsvärt även tycks gälla på idéskolorna, där ämnesintegrering ändå är ett 
uttalat arbetsområde. Vidare anser de tillfrågade lärarna att ämnesintegrerad undervisning 
är för arbets- och tidskrävande, vilket Rudhe (1996) förklarar med det föranledda behovet 
av omfattande diskussioner, samordning och gemensam planering. Slutligen uppger lärarna 
även att ämnenas kursutformningar är ett stort hinder för realiseringen av ämnesintegrering. 
Skolverket hävdar själva i sin utvärdering av fem gymnasieprogram (Skolverket, 1999c) att 
många och korta kurser medför att tiden inte räcker till för ämnesintegrering då vissa delar 
måste hinnas med inom ramen för en kurs, samtidigt som de tillfrågade lärarna därtill anger 
att matematikkurserna tidsmässigt ofta schemaläggs ur fas med andra kurser och att det ofta 
är svårt att hitta relevanta anknytningar mellan ämnen utifrån ämnes- och 
kursbeskrivningar. Enligt Skolverkets ovannämnda utvärdering beror detta troligtvis på att 
programmålen ofta är av alltför övergripande karaktär och därför svåra att arbeta med 
medan de enskilda kurserna är väl preciserade med tydliga avgränsningar och därmed svåra 
att hitta samverkansmöjligheter mellan. Undersökningens tillfrågade elever har också 
synpunkter på kursutformningen och föreslår att det skulle finnas fler, men mindre 
omfattande matematikkurser och att ett urval av relevanta kurser skulle göras för varje 
program. Alternativt skulle man som elev få välja sådana matematikkurser själv. I likhet 
med lärarna anser eleverna också att det behövs en bättre tidsmässig synkronisering av 
relevanta matematikavsnitt till genomgångarna i andra ämnen där matematikkunskaper 
krävs.  
 Ytterligare ett antal svårigheter vid det praktiska genomförandet av ämnesintegrerad 
undervisning, t.ex. avsaknad av integrerat läromedel eller brister i insyn och kunskap i 
andra ämnen, nämns i såväl litteratur som i de besvarade enkäterna och intervjuerna. En 
faktor som dock ingen av de tillfrågade lärarna anser vara något hinder men som bl.a. 
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Ingelstam (1988) resonerar kring, är hur ämnesintegrering bör utgå från elevens 
förutsättningar och att denna undervisningsmetod inte alltid passar vissa elever. Detta kan 
dock ställas mot Svedberg och Zaars resonemang kring uvecklingspsykologens och 
professorn Howard Gardners teorier om s.k. multipel intelligens där ämnesintegrering i 
sammanhanget skulle innebära att flera sorters intelligenser aktiveras och att fler elever 
skulle hitta ingångar till ämnet (Lindström, 1998). Detta pekar snarare på att ämnes-
integrerad undervisning i större utsträckning än ämnesstrukturerad sådan skulle ta tillvara 
elevernas förutsättningar – en teori som även de tillfrågade lärarna tycks instämma i.  
 Trots nämnda svårigheter vid realiseringen av ämnesintegrering finns det emellertid 
även förespråkare för själva arbetsprocessen vid denna undervisningsform. Dessa menar att 
det visserligen är arbetsamt men att undervisningsmetoden efter en intensiv första fas kan 
medföra en mer givande arbetssituation och ett mer spännande, intellektuellt och 
utmanande yrke (Arfwedson, Lydén, Qamhawi & Sundström, 1989). Vidare kan man som 
lärare uppleva en större trygghet då man genom ämnesintegrering har mer möjlighet att 
stötta, hjälpa och avlasta varandra (Sandström, 2005). En av de tillfrågade lärarna 
poängterar just att en av de stora fördelarna med ämnesintegrering är att det är ett 
utvecklande arbetssätt med omväxling och möjlighet till djupare insikter i varandras ämnen. 
 I avvägningen av de för- och nackdelar som har identifierats avseende ämnesintegrering 
tycks flertalet av de i undersökningen tillfrågade lärarna allt som allt vara positivt inställda 
till denna undervisningsmetod, vilket även illustreras genom fördelningen av figurer i Figur 
5.2. I hemkommunen tillämpar ungefär hälften av de tillfrågade matematik- och 
karaktärsämneslärarna ämnesintegrerad undervisning och på idéskolorna majoriteten av 
matematiklärarna och två tredjedelar av karaktärsämneslärarna. Ämnesintegrerad 
matematikundervisning förekommer vidare i något/några fall med samtliga av 
undersökningens utvalda karaktärsämnen, med undantag av Biologi där ingen förekomst av 
ämnesintegrerad undervisning har angetts. Flertalet av både matematik- och 
karaktärsämneslärarna är också positivt inställda till att arbeta mer ämnesintegrerat än de 
gör idag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 5.2 Ämnesintegrering – för- och nackdelar. 

Pedagogiska fördelar: 
- Verklighetsanknytning. 

- Ökad förståelse/lust/motivation. 
… 

Processrelaterade fördelar: 
Kunskapsutvecklande 

Gynnar samarbete 
… 

Pedagogiska nackdelar: 
- Matematiken går ej att urskilja. 

- Reducering/förenkling av ämnet. 
… 

Processrelaterade nackdelar: 
Organisatoriska motsättningar 

Arbets- och tidskrävande 
… 

KAN ÄMNESINTEGRERING MELLAN MATEMATIKÄMNET OCH GYMNASIEPROGRAMMENS 
KARAKTÄRSÄMNEN VARA EN GYNNSAM UNDERVISNINGSMETOD? 
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5.3 HUR KAN ÄMNESINTEGRERING MELLAN MATEMATIKÄMNET OCH 

GYMNASIEPROGRAMMENS KARAKTÄRSÄMNEN REALISERAS? 
 
I skolans styrdokument kan man, såsom Ingvarsson och Löfgren (2001) beskriver, ana en 
tendens och strävan mot mer ämnesövergripande och integrerad undervisning. Det finns 
dock inte några direktiv eller anvisningar i styrdokumenten om hur sådan ämnesintegrering 
praktiskt ska realiseras utan det är istället upp till varje enskild skola att utforma och avgöra 
hur ämnesintegreringen ska genomföras. Bristen på anvisningar förefaller enligt resultaten 
från den empiriska undersökningen medföra att ämnesintegrering blir något många 
eftersträvar men i varierande grad förverkligar. Inte heller på idéskolorna där 
ämnesintegrering är ett uttalat utvecklingsområde har de tillfrågade lärarna tagit del av 
några anvisningar eller direktiv om hur ämnesintegreringen eller erfarenhetsutbytet med 
andra skolor kring detta ska förverkligas.  
 Tillvägagångssättet och formen för ämnesintegrerad undervisning varierar följaktligen 
mycket och tar sig många olika uttryck i undervisningen. De metoder/arbetsformer som de 
tillfrågade matematiklärarna nämner är främst framtagning av anpassade uppgifter och 
exempel men även problembaserat lärande/laborationer och temaarbeten – metoder som 
även de tillfrågade eleverna föreslår för en bättre anpassning av matematiken till de 
gymnasieprogram de läser. I något fall anpassar lärarna även planeringen av 
matematikundervisningen till karaktärsämnets undervisningsplan. Vidare är 
programanpassade matematikböcker det hjälpmedel man främst använder sig av, vilket 
även detta är något som eleverna föreslår för en anpassad matematikundervisning. 
Storyline, en arbetsform som i diverse litteratur ofta nämns i samband med 
ämnesintegrering, tillämpas av matematiklärarna överhuvudtaget inte.  
 De tillfrågade karaktärsämneslärarna å sin sida tillämpar enligt enkät- och intervjusvar 
ämnesintegrerad undervisning genom att låta matematiklärarna ta del av 
karaktärsämnesundervisningen och sedan helt enkelt överlåta anpassningen av undervisning 
till dem. En intressant aspekt kring detta är att karaktärsämneslärarna anger att planering 
och genomförande av den ämnesintegrerade undervisningen till stor del sker gemensamt 
medan matematiklärarna förståeligt nog i högre grad anger att de enskilt planerar och 
genomför denna undervisning. Man får intrycket av att det, såsom Hargreaves (1998) 
beskriver, i många fall råder en individualistisk eller påtvingat kollegial kultur i skolorna 
där samarbetet inte verkställs fullt ut och att det, enligt Bernstein och Lundgrens (1983) 
resonemang kring klassifikation och inramning, föreligger en stark klassifikation som håller 
lärare och ämnen åtskilda från varandra. Ämnesintegreringen förekommer därför inte heller 
regelbundet efter någon form av samordnad planering utan sker då anknytningar mellan 
matematiken och andra ämnen upptäcks spontant, antingen enskilt eller genom diskussioner 
med andra lärare. I ett fåtal fall granskar matematiklärarna även andra ämnesböcker och 
kursplaner för att hitta anknytningar – något som inte alls förekommer hos 
karaktärsämneslärarna.  
 Då olika matematiska moment fungerar olika bra att integrera med andra ämnen 
genomförs den ämnesintegrerade undervisningen enligt enkät- och intervjusvar 
koncentrerat under vissa perioder, något som Arfwedson och Arfwedson (1983) beskriver 
som den s.k. Koncentrationsmodellen för hur ämnessamverkan kan utformas. I övrigt 
skiljer sig Arfwedson och Arfwedsons modeller åt även genom graden av samverkan lärare 
emellan och även om de tillfrågade lärarna i många fall anger att arbetet med ett 
ämnesintegrerat innehåll genomförs av lärarna inom ett arbetslag – den s.k. 
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Lärarlagsmodellen – tyder enkät- och intervjusvaren på att undervisningen i praktiken 
oftast sker utan någon större samverkan lärarna emellan. Diskussioner sker visserligen men 
undervisningen genomförs för det mesta utan någon gemensam planering av arbetet och 
med enskilt ansvar, det som Arfwedson och Arfwedson beskriver som ämnesintegrering 
enligt Ämnesmodellen. De tillfrågade lärarna uttrycker emellertid också själva en 
medvetenhet om att en högre grad av kommunikation och samverkan lärare emellan krävs 
för att den ämnesintegrerade undervisningen ska kunna utvecklas. 
 Det enskilda ansvaret för en ämnesintegrerad matematikundervisning medför att 
matematiklärare ofta får försöka hitta anknytningar till andra ämnen på egen hand. De 
vanligaste skälen till att de tillfrågade matematiklärarna väljer att inte samverka med vissa 
ämnen är dock att man saknar en insyn och kunskaper i dessa vilket gör det svårt att hitta 
sådana anknytningar. Just den bristande inblicken i varandras kunskapsområden förklarar 
Lindberg (2003) vara ett betydande hinder för samverkan lärare emellan, vilket även 
Nilsson (1997) instämmer i och menar vidare att denna förtrogenhet i andra ämnen är 
speciellt viktig för kärnämneslärare som ofta saknar djupare förkunskaper om de program 
de undervisar i. I syfte att underlätta en ansats till ämnesintegrerad matematikundervisning 
har därför anknytningspunkter mellan matematikämnet och undersökningens utvalda 
karaktärsämnen identifierats och sammanställts utifrån enkät- och intervjusvar från 
matematiklärare, karaktärsämneslärare och elever samt utförda textanalyser (se tabell 4.1 
och 4.2). Noterbart är att dessa anknytningspunkter främst kan relateras till Matematik A-
kursen. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
”Jag hatar matte”… Varför många elever har denna negativa inställning till matematik har 
i ett flertal olika undersökningar förklarats med att matematiken upplevs som tråkig, 
meningslös och verklighetsfrämmande och att man inte upplever nyttan med sina 
matematiska kunskaper. Vad kan man som matematiklärare göra åt denna uppfattning? Jag 
har undersökt ett möjligt tillvägagångssätt – tillämpning av ämnesintegrering mellan 
matematikämnet och gymnasieprogrammens karaktärsämnen, ämnen som eleverna ju ofta 
hyser ett större intresse för och mer konkret upplever ett mål och syfte med. Mitt syfte har 
varit att utreda vad en sådan ämnesintegrering innebär, om det kan vara en gynnsam 
undervisningsmetod som inspirerar eleverna och ökar deras motivation och intresse för 
matematik samt hur man praktiskt kan realisera ämnesintegreringen. 
 Den definition av ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen som jag genom min undersökning har kommit fram till är att denna metod 
innebär undervisning av matematik eller karaktärsämnen som inte enbart är 
ämnesstrukturerad utan genom ett medvetet val och med ett uttalat syfte organiseras så att 
ämnena vid passande tillfällen samordnas med varandra från skilda delar till större helheter 
och sammanhang. Denna definition kan med säkerhet tolkas olika av olika lärare och den 
ämnesintegrerade undervisningen kan utifrån definitionen därmed ta sig många olika 
uttryck. Men så är också verkligheten – undersökningen har visat att genomförandet och 
möjligheterna till integrering är beroende av en mängd faktorer som alla har stor påverkan 
på hur den slutliga ämnesintegrerade undervisningen förverkligas. En relativt öppen 
definition av ämnesintegrering anser jag därför vara nödvändig.  
 I undersökningen har även ett antal för- och nackdelar av såväl pedagogisk som praktisk 
art avseende ämnesintegrering identifierats. För egen del anser jag att de pedagogiska 
fördelarna, bl.a. verklighetsanknytning och ökad förståelse och motivation för 
matematikämnet, överväger de pedagogiska nackdelarna som t.ex. att matematiken kan bli 
svårare att urskilja och tillämpa i andra sammanhang eller att matematikämnets innehåll 
kan bli förenklat och reducerat. Abrahamsson & Adolfsson (2005) nämner visserligen att 
ämnesintegreringens förespråkare ännu inte har lyckats uppvisa några tydliga resultat för att 
denna form av undervisning verkligen skulle vara bättre än traditionell undervisning… men 
å andra sidan har inte motsatsen heller kunnat bevisas! Med utgångspunkt i de argument 
som har kunnat identifieras anser jag därför personligen att ämnesintegrering mellan 
matematikämnet och gymnasieprogrammens karaktärsämnen är en gynnsam 
undervisningsmetod – men att den är arbetsam! Både litteratur och undersökningens 
tillfrågade lärare menar att de organisatoriska förutsättningarna och kursernas utformning 
ofta omöjliggör en ämnesintegrerad undervisning, men jag tycker att jag med min 
undersökning har kunnat påvisa att dessa hinder går att parera. Även om en skolas 
organisationskultur och klimat försvårar samarbete över ämnesgränserna, kan man som 
matematiklärare enskilt hitta många anknytningspunkter till andra ämnen genom att studera 
kursplaner, men framförallt annan kurslitteratur/-material. Det krävs mycket tid och arbete 
och naturligtvis skulle ett bra samarbete lärare emellan underlätta denna process, men den 
är fullt möjligt att genomföra på egen hand. Och för egen del kan jag tycka att mödan är 
värd, om det medför att jag får se en skymt av ”a-ha” i ögonen på de elever som tidigare 
upplevt matematiken som hopplös. Förhoppningsvis kan de sammanställda 
anknytningspunkterna mellan matematikämnet och undersökningens utvalda 
karaktärsämnen som identifierats i detta arbete tjäna som redskap för mig och andra lärare 
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för att möjliggöra en ämnesintegrerad matematikundervisning – trots alla eventuella hinder 
som kan förekomma.  
 
De resultat som har framkommit i den empiriska undersökningen har i det stora hela styrkt 
den bakomliggande teorin, men det är naturligtvis ändå viktigt att inta ett kritiskt 
förhållningssätt vid betraktandet av dessa. Det är fullt tänkbart att det främst är lärare som 
ställer sig positiva till eller är speciellt intresserade av ämnesintegrering som har valt att 
delta i undersökningen, vilket kan ha haft viss inverkan på resultatet. Vidare skulle kanske 
ytterligare information kunnat erhållas om enkäter och intervjuer hade genomförts ansikte 
mot ansikte och inte elektroniskt via e-mail. Om jag hade haft möjlighet hade jag också 
gärna kompletterat den empiriska undersökningen med observationer, då enkät- och 
intervjusvar ibland kan skilja sig mot vad som verkligen sker i klassrummet.  
 
I min undersökning om ämnesintegrering mellan matematikämnet och 
gymnasieprogrammens karaktärsämnen har slutligen ett antal nya frågor väckts, som jag 
anser vara intressanta att studera mer ingående: 

 Innebär ämnesintegrerad undervisning mellan matematikämnet och karaktärsämnen 
att ett karaktärsämne integreras in i matematikundervisningen eller att 
matematikämnet integreras in i karaktärsämnesundervisningen... eller både och? I 
min undersökning har det visat sig att fokus läggs på det förstnämnda – 
karaktärsämnet integreras in i matematikundervisningen – men hur kan det 
omvända realiseras? Förekommer denna form av integrering överhuvudtaget i 
skolorna, och vad skulle man kunna uppnå som man inte uppnår med den andra 
typen av integrering? 

 Hur arbetar ledning och rektorer på olika skolor för att möjliggöra 
ämnesintegrering? Finns det någon vilja och strävan efter denna arbetsform och 
vilka möjligheter har i så fall skolledning att påverka undervisningen i denna 
riktning? 

 Vilka kunskaper har matematiklärare om de program de undervisar i? Vilken insyn 
har de i sina elevers karaktärsämnen? Ett antal av de matematiklärare som har 
deltagit i undersökningen har angett att det främsta skälet till varför de inte tillämpar 
ämnesintegrering med undersökningens utvalda karaktärsämnen är att inte något av 
karaktärsämnena är relevant för eleverna. Då dessa ämnen vart och ett representerar 
gymnasieskolans 17 olika nationella program kan man ifrågasätta 
matematiklärarnas kännedom om programmens innehåll. 

 Anknytningspunkter mellan matematikämnet och utvalda karaktärsämnen kan 
utökas i det oändliga. Det skulle även vara av vikt att undersöka möjligheterna till 
en tidsmässig synkronisering av dessa anknytningar då matematikkurserna 
tidsmässigt ofta schemaläggs ur fas med andra kurser där dessa matematiska 
kunskaper krävs. Då de anknytningspunkter som har identifierats i detta arbete 
främst kan relateras till Matematik A-kursen skulle det även vara intressant att hitta 
fler anknytningar som relaterar till övriga matematikkurser. 
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BILAGA A:  
ENKÄT MED FÖLJEBREV TILL MATEMATIKLÄRARE 

 
 
 
 

  
200x-xx-xx  
 
Hej! 
 
Jag heter Ann Eliasson och jag studerar till gymnasielärare i bl.a. matematik vid Växjö 
Universitet. Just nu genomför jag ett examensarbete i vilket förekomst och tillämpande av 
ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens olika 
karaktärsämnen undersöks. Du som matematiklärare skulle kunna hjälpa mig framåt i detta 
arbete genom att delta i en enkätundersökning och på så vis låta mig få ta del av Dina 
erfarenheter och inställning till ämnesintegrering.  
 
Enkätundersökningen beräknas ta 15-30 min och genomförs elektroniskt genom att markera 
dina svarsalternativ i den bifogade filen som sedan återsänds till mig via e-mail. Ditt 
deltagande är naturligtvis frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan varvid 
dina svar kommer exkluderas från undersökningens resultat. Oavsett om du tillämpar 
ämnesintegrering eller ej är emellertid dina svar värdefulla för min undersökning. Det är 
dina tankar och erfarenheter jag har intresse av och jag lägger inte någon värdering i vad 
som är rätt eller fel. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras i 
rapporten, och endast användas av mig för undersökningens syfte. Den som önskar får 
gärna ta del av slutrapporten när denna är färdigställd. 
 
För att kunna behandla dina svar behöver jag den besvarade enkäten senast 200x-xx-xx. 
Besked angående deltagande eller ej tas dock tacksamt emot snarast möjligt.  
 
Vid ev. frågor, synpunkter eller önskemål om att hellre genomföra enkäten i pappersutgåva 
– kontakta mig gärna via e-mail eller telefon (se kontaktuppgifter nedan). 
 
Med förhoppningar om Ditt deltagande,  
vänliga hälsningar 
Ann Eliasson 
ann.eliasson@xxx.se 
070-xxxxxxx 
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ENKÄTUNDERSÖKNING ÄMNESINTEGRERING 
 
Syftet med denna enkät är att få ta del av dina erfarenheter och inställning till 
ämnesintegrering som undervisningsmetod, speciellt ämnesintegrering m.a.p. 
matematikämnet och gymnasieprogrammens karaktärsämnen. Med ämnesintegrering 
avser jag i denna enkät att undervisningen inte är strikt ämnesstrukturerad utan 
organiseras så att ämnena i passande sammanhang samordnas med varandra från skilda 
delar till större helheter och sammanhang. 
 
 
1. Vilka fördelar ser du främst med ämnesintegrering mellan matematik och 

andra ämnen? 
 (Markera ett eller flera alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 Ökad motivation och lust till matematiken hos eleven. 
 Ökad verklighetsanknytning av matematiken hos eleven. 
 Övriga fördelar.  

  Dessa fördelar anges här nedan: 
        

______________________________________________________________________ 
 

2. Vilka nackdelar ser du främst med ämnesintegrering mellan matematik och 
andra ämnen? 
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 Ämnesintegrerad undervisning medför ytliga kunskaper. 
 Ämnesindelad undervisning innehåller en struktur och en vald   

  kunskapsmängd som gör denna pedagogiskt effektivare än ämnesintegrerad   
  undervisning. 

 Lärare bör låta elever upptäcka och förstå sammanhang och helheter på egen  
  hand. 

 Ämnesintegrering medför att eleverna får svårare att urskilja det  matematiska  
  innehållet i uppgiften och kan därmed inte tillämpa problemlösningen i ett   
  annat sammanhang. 

 Ämnesintegrering reducerar och förenklar det matematiska innehållet i    
  undervisningen. 

 Övriga nackdelar. 
  Dessa nackdelar anges här nedan: 
        

______________________________________________________________________ 
 
3. Tillämpar du ämnesintegrerad matematikundervisning? 

(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 
 JA  
 NEJ Om NEJ, gå vidare till fråga 9. 

 _______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 

4. Omfattar din ämnesintegrerade undervisning samverkan mellan matematik 
och något av följande ämnen: 
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 Lärande och pedagogiskt ledarskap 
 Byggteknik 
 Elektronik 
 Energiteknik 
 Kulturhistoria 
 Fordonsteknik 
 Handel 
 Hantverksteknik 
 Matlagningskunskap 
 Produktionsteknik 
 Livsmedelskunskap 
 Mediekommunikation 
 Biologi  
 Omvårdnad 
 Geografi  
 Teknikutveckling 
 Övriga ämnen. 

  Dessa ämnen anges här nedan: 
        

_____________________________________________________________________ 
 

5. Vilka skäl föreligger främst om din ämnesintegrerade matematikundervisning 
inte omfattar samverkan med ett eller flera av de angivna ämnena i fråga 4? 
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 Ämnena är inte relevanta för de elever jag undervisar i matematik. 
 Integrering med dessa ämnen är för arbets- och tidskrävande. 
 Skolans organisation och klimat försvårar samarbete med just dessa ämnen. 
 Ämnesintegrering innebär samarbete med lärare i dessa ämnen och jag    

  föredrar att själv styra över planering och genomförande av mina lektioner. 
 Ämnesintegrering kräver en insyn och kunskaper i dessa ämnen som jag inte  

  besitter. 
 Ämnesintegrering kräver en insyn i elevernas kunskaper i dessa ämnen, vilket  

  jag inte besitter. 
 Matematikämnet och dessa ämnens kursutformningar försvårar en      

  ämnesintegrerad undervisning. 
 Det är svårt att hitta relevanta anknytningar mellan matematikämnet och dessa  

  ämnen. 
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 Integrering med dessa ämnen förutsätter speciella hjälpmedel såsom     

  specialsalar, specialutformat integrerat läromedel etc., vilket det  föreligger en  
  brist på. 

 Ämnesintegrerad matematikundervisning med dessa ämnen passar inte mina  
  elever. 

 Övriga skäl. 
  Dessa skäl anges här nedan: 
        
 

 
6. Skulle du vilja arbeta mer ämnesintegrerat än du gör idag? 

(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 
 JA 
 NEJ 
 VET EJ 

______________________________________________________________________ 
 

7. Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad av mig angående din 
ämnesintegrerade matematikundervisning? 
(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 JA 
 NEJ 

 _______________________________________________________________________ 
 

8. Skulle du kunna tänka dig att låta dina elever under lektionstid delta i en 
enkätundersökning avseende deras uppfattning om matematikämnet 
(tidsåtgång ca 15 min)?  
(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 JA 
 NEJ  

______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 

Återstående frågor besvaras om du inte tillämpar ämnesintegrerad 
matematikundervisning, d.v.s. om du har svarat NEJ på fråga 3. 
_____________________________________________________________________ 

 
9. Vilka är de främsta skälen till att du inte tillämpar ämnesintegrerad 

matematikundervisning? 
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka med musen i rutan.)    

 Ämnesövergripande samarbete är för arbets- och tidskrävande. 
 Ämnesintegrering ger minskade möjligheter att utveckla och fördjupa sitt   

  eget ämne tillsammans med andra ämneskollegor. 
 Skolans organisationskultur och klimat försvårar samarbete över      

  ämnesgränserna.  
 Ämnesintegrering innebär samarbete med andra lärare och jag föredrar att    

  själv styra över planering och genomförande av mina lektioner. 
 Ämnesintegrering kräver insyn och kunskaper i andra ämnen som jag inte    

  besitter. 
 Ämnesintegrering kräver insyn i elevernas kunskaper i andra ämnen, vilket   

  jag inte besitter. 
 Matematikämnet och övriga ämnens kursutformningar försvårar en    

  ämnesintegrerad undervisning. 
 Det är svårt att hitta relevanta anknytningar till andra ämnen. 
 Ämnesintegrering förutsätter speciella hjälpmedel såsom specialsalar,    

  specialutformat integrerat läromedel etc., vilket det föreligger en brist på. 
 Ämnesintegrerad undervisning passar inte mina elever. 
 Övriga skäl. 

  Dessa skäl anges här nedan: 
        

_____________________________________________________________________ 
 

10. Skulle du vilja arbeta mer ämnesintegrerat än du gör idag? 
(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 JA 
 NEJ 
 VET EJ 

_____________________________________________________________________ 
 
11. Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad av mig angående ämnesintegrerad 

matematikundervisning? (Detta är av intresse för mig även om du inte 
tillämpar sådan.) 
(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 JA 
 NEJ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
12. Skulle du kunna tänka dig att låta dina elever under lektionstid delta i en 

enkätundersökning avseende deras uppfattning om matematikämnet 
(tidsåtgång ca 15 min)?  
(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 JA 
 NEJ 

_____________________________________________________________________ 
 

 
Tack för Din medverkan!
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BILAGA B:  
ENKÄT MED FÖLJEBREV TILL KARAKTÄRSÄMNESLÄRARE 

 
 
 
 

  
200x-xx-xx  
 
Hej! 
 
Jag heter Ann Eliasson och jag studerar till gymnasielärare i bl.a. matematik vid Växjö 
Universitet. Just nu genomför jag ett examensarbete i vilket förekomst och tillämpande av 
ämnesintegrering mellan matematikämnet och gymnasieprogrammens olika 
karaktärsämnen undersöks. Du som lärare i ett av dessa karaktärsämnen skulle kunna hjälpa 
mig framåt i detta arbete genom att delta i en enkätundersökning och på så vis låta mig få ta 
del av Dina erfarenheter och inställning till ämnesintegrering.  
 
Enkätundersökningen beräknas ta 15-30 min och genomförs elektroniskt genom att markera 
dina svarsalternativ i den bifogade filen som sedan återsänds till mig via e-mail. Ditt 
deltagande är naturligtvis frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan varvid 
dina svar kommer exkluderas från undersökningens resultat. Oavsett om du tillämpar 
ämnesintegrering eller ej är emellertid dina svar värdefulla för min undersökning. Det är 
dina tankar och erfarenheter jag har intresse av och jag lägger inte någon värdering i vad 
som är rätt eller fel. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras i 
rapporten, och endast användas av mig för undersökningens syfte. Den som önskar får 
gärna ta del av slutrapporten när denna är färdigställd. 
 
För att kunna behandla dina svar behöver jag den besvarade enkäten senast 200x-xx-xx. 
Besked angående deltagande eller ej tas dock tacksamt emot snarast möjligt.  
 
Vid ev. frågor, synpunkter eller önskemål om att hellre genomföra enkäten i pappersutgåva 
– kontakta mig gärna via e-mail eller telefon (se kontaktuppgifter nedan). 
 
Med förhoppningar om Ditt deltagande,  
vänliga hälsningar 
Ann Eliasson 
ann.eliasson@xxx.se 
070-xxxxxxx 
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ENKÄTUNDERSÖKNING ÄMNESINTEGRERING 
 
Syftet med denna enkät är att få ta del av dina erfarenheter och inställning till 
ämnesintegrering som undervisningsmetod, speciellt ämnesintegrering m.a.p. 
matematikämnet och gymnasieprogrammens karaktärsämnen. Med ämnesintegrering 
avser jag i denna enkät att undervisningen inte är strikt ämnesstrukturerad utan 
organiseras så att ämnena i passande sammanhang samordnas med varandra från skilda 
delar till större helheter och sammanhang. 
 
 
1. Vilket eller vilka av följande ämnen undervisar du i? 
 (Markera ett eller flera alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 Lärande och pedagogiskt ledarskap 
 Byggteknik 
 Elektronik 
 Energiteknik 
 Kulturhistoria 
 Fordonsteknik 
 Handel 
 Hantverksteknik 
 Matlagningskunskap 
 Produktionsteknik 
 Livsmedelskunskap 
 Mediekommunikation 
 Biologi  
 Omvårdnad 
 Geografi  
 Teknikutveckling 

_____________________________________________________________________ 
 
2. I vilken grad anser du att detta/dessa ämne(n) kan anknytas till 

matematikämnet?  
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka med musen i rutan. Vid 
undervisning i flera ämnen, ange även vilket ämne ditt svar avser.) 

 Ingenting. 
 Ett fåtal anknytningar till matematik kan urskiljas. 
 Flera anknytningar till matematik kan urskiljas. 
 Vet ej. 

Ev. kommentarer anges här nedan: 
      

_____________________________________________________________________ 
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3. Hur ofta använder du matematik i din undervisning av detta/dessa ämne(n)? 
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka med musen i rutan. Vid 
undervisning i flera ämnen, ange även vilket ämne ditt svar avser.) 

 Aldrig. 
 Vid något/några tillfälle(n). 
 Vid ett flertal tillfällen. 
 Regelbundet. 
 Vet ej. 

Ev. kommentarer anges här nedan: 
      
__________________________________________________________________ 

 
4. Förekommer någon form av ämnesintegrering mellan matematikämnet och 

ditt/dina undervisningsämne(n)? 
(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan. 
Vid undervisning i flera ämnen, ange även vilket ämne ditt svar avser.) 

 JA Om JA, gå vidare till fråga 6. 
 NEJ 

Ev. kommentarer anges här nedan: 
      

_____________________________________________________________________ 
 
5. Vilka är de främsta skälen till att du inte tillämpar sådan ämnesintegrerad 

undervisning? 
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 Ämnesövergripande samarbete är för arbets- och tidskrävande. 
 Ämnesintegrering ger minskade möjligheter att utveckla och fördjupa sitt    

  eget ämne tillsammans med andra ämneskollegor. 
 Skolans organisationskultur och klimat försvårar samarbete över   

  ämnesgränserna.  
 Ämnesintegrering innebär samarbete med andra lärare och jag föredrar att   

  själv styra över planering och genomförande av mina lektioner. 
 Ämnesintegrering kräver insyn och kunskaper i matematikämnet som jag  inte  

  besitter. 
 Ämnesintegrering kräver insyn i elevernas kunskaper i matematikämnet,  vilket 

  jag inte besitter. 
 Matematikämnet och mitt/mina undervisningsämne(n)s kursutformningar   

  försvårar en ämnesintegrerad undervisning. 
 Det är svårt att hitta relevanta anknytningar till matematiken. 
 Ämnesintegrering förutsätter speciella hjälpmedel såsom specialsalar,     

  specialutformat integrerat läromedel etc., vilket det föreligger en brist på. 
 Ämnesintegrerad undervisning passar inte mina elever. 
 Övriga skäl. 

  Dessa skäl anges här nedan: 
         
_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
6. Skulle du vilja arbeta mer ämnesintegrerat med matematik än du gör idag? 

(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 
 JA 
 NEJ 
 VET EJ 

_____________________________________________________________________ 
 
7. Skulle du kunna tänka dig att bli intervjuad av mig angående 

ämnesintegrering mellan matematikämnet och ditt/dina 
undervisningsämne(n)? (Detta är av intresse för mig även om du inte tillämpar 
sådan.) 
(Markera ett alternativ genom att klicka med musen i rutan.) 

 JA 
 NEJ 

_____________________________________________________________________ 
  
 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA C:  
FÖLJEBREV OCH INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJUFRÅGOR 
TILL MATEMATIKLÄRARE 
  
 
 
 

  
200x-xx-xx  
 
Hej! 

Vi har tidigare varit i kontakt med anledning av det examensarbete jag genomför vid Växjö 
Universitet avseende förekomst och tillämpande av ämnesintegrering mellan 
matematikämnet och gymnasieprogrammens olika karaktärsämnen. Med utgångspunkt i 
tidigare enkätundersöknings resultat avser jag nu undersöka hur sådan ämnesintegrering 
kan förverkligas genom ett antal uppföljande och fördjupade intervjufrågor.  

Liksom tidigare enkätundersökning genomförs intervjun elektroniskt genom att besvara 
frågorna i den bifogade filen som sedan återsänds till mig via e-mail. Även om du i tidigare 
enkät har angivit att du avser delta i denna intervju är din medverkan givetvis frivillig och 
du kan när som helst avbryta ditt deltagande varvid dina svar kommer exkluderas från 
undersökningens resultat.  
Jag vill återigen poängtera att dina svar är värdefulla för min undersökning oavsett om du 
tillämpar ämnesintegrering eller ej. Det är dina tankar och erfarenheter jag har intresse av 
och jag lägger inte någon värdering i vad som är rätt eller fel. Dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt och avidentifieras i rapporten, och endast användas av mig för 
undersökningens syfte. Den som önskar får gärna ta del av slutrapporten när denna är 
färdigställd. 
För att kunna behandla dina svar behöver jag de besvarade frågorna senast 200x-xx-xx. 
Besked angående deltagande eller ej tas dock tacksamt emot snarast möjligt.  

Vid ev. frågor, synpunkter eller önskemål om att hellre genomföra intervjun på annat sätt 
(telefon/besök) – kontakta mig gärna via e-mail eller telefon (se kontaktuppgifter nedan). 

Med förhoppningar om Ditt deltagande,  
vänliga hälsningar 
Ann Eliasson 
ann.eliasson@xxx.se 
070-xxxxxxx 
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INTERVJUGUIDE FÖR FRÅGOR TILL MATEMATIKLÄRARE 

 
 

Enkät fråga 3: 
Tillämpar du ämnes-
integrerad matematik-
undervisning? 

NEJ JA 

Du har vid tidigare enkätundersökning angivit 
att du tillämpar ämnesintegrerad 
matematikundervisning. Vad har du för mål 
och syfte med den ämnesintegrerade 
matematikundervisningen? 
(Koppling till Enkät fråga 1: Vilka fördelar ser du 
främst med ämnesintegrering mellan matematik 
och andra ämnen?) 

Hur skulle du beskriva genomförandet av din 
ämnesintegrerade undervisning? Vilka 
arbetsformer använder du dig av? Härleder du 
egna ämnesanpassade matematikuppgifter? 
Använder du dig av tema- och projektarbeten, 
storyline eller problembaserat lärande? 

Använder du dig av någon form av hjälpmedel 
i den ämnesintegrerade matematik-
undervisningen, såsom specialsalar, 
programanpassade matematikböcker etc.? 

Hur många personer involveras i den 
ämnesintegrerade matematikundervisningen? 
Sker planering och genomförande enskilt eller i 
samarbete med andra lärare? 
 
Hur ofta tillämpar du ämnesintegrerad 
matematikundervisning? Sker det under vissa 
perioder under läsåret, regelbundet efter någon 
form av planering, eller mer spontant då och 
då? 

Hur hittar du relevanta anknytningar mellan 
matematikämnet och andra ämnen i den 
ämnesintegrerade matematikundervisningen? 
Granskar du andra ämnesböcker eller andra 
kursplaner? Diskuterar du med andra 
ämneslärare?  Eller upptäcks anknytningar till 
andra ämnen mer spontant? 

I kursplanen för gymnasieskolans 
Matematik A-kurs nämns att elever ska 
kunna formulera, analysera och lösa 
matematiska problem av betydelse för 
vardagsliv och vald studieinriktning. 
Vidare förespråkar man i Skolverkets 
information om kursplaner och 
betygskriterier arbete över 
ämnesgränserna för att ge eleverna 
överblick och sammanhang. I 
Skolverkets ämnesbeskrivning av 
gymnasial matematik beskrivs också att 
matematik ska fungera som verktyg och 
hjälpmedel i de ämnen som anknyter till 
den valda studieinriktningen så att både 
matematikämnet och karaktärsämnena 
berikas.  
Du har vid tidigare enkätundersökning 
angivit att du inte tillämpar 
ämnesintegrerad 
matematikundervisning. Använder du 
dig av några andra metoder och 
tillvägagångssätt för att leva upp till 
Skolverkets direktiv och föreskrifter? 
 

Du arbetar på en av de skolor som Myndigheten för skolutveckling och Yrkesutbildningsdelegationen har utsett till 
en ”idéskola”, d.v.s. en skola som ska utväxla erfarenheter och idéer med andra idéskolor när det gäller 
arbetsmetoder och organisation i undervisningen och på skolan (se även http://www.ideskola.se). Ett av de 
utvecklingsområden som inkluderas vid dessa skolor är integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen.  
Har du tagit del av några anvisningar och direktiv angående hur idéskolorna bör/ska arbeta med sådan 
integrering? I vilken utsträckning anser du att din skola arbetar med detta utvecklingsområde? 
(Endast till matematiklärare på idéskolor.) 
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Du har vid tidigare 
enkätundersökning angivit 
att du inte är främmande 
för att arbeta mer 
ämnesintegrerat än du gör 
idag.  
Har du några idéer och 
förslag på vilka ämnen du 
skulle vilja arbeta 
ämnesintegrerat med? 
Vilka anknytningspunkter 
finner du mellan 
matematiken och dessa 
ämnen och vilka 
matematiska moment 
innefattar denna 
integrering? 
 

Jag är speciellt intresserad av att utreda hur man kan integrera 
och anpassa matematikämnet till de olika gymnasieprogrammens 
karaktärsämnen. Ser du några möjligheter att integrera matematik 
och något/några av följande ämnen:  
- Lärande och pedagogiskt ledarskap 
- Byggteknik 
- Elektronik 
- Energiteknik 
- Kulturhistoria 
- Fordonsteknik 
- Handel 
- Hantverksteknik 
- Matlagningskunskap 
- Produktionsteknik 
- Livsmedelskunskap 
- Mediekommunikation 
- Biologi  
- Omvårdnad 
- Geografi  
- Teknikutveckling 
Vilka anknytningspunkter finner du mellan matematiken och 
dessa ämnen och vilka matematiska moment kan associeras till 
dessa? 
(Koppling till Enkät fråga 4: Omfattar din ämnesintegrerade 
undervisning samverkan mellan matematik och något av följande 
ämnen:…) 

NEJ JA / VET EJ 

Enkät fråga 10: 
Skulle du vilja arbeta 
mer ämnesintegrerat 
än du gör idag? 
 

NEJ JA 

Enkät fråga 4: 
Omfattar din ämnesintegrerade 

undervisning samverkan mellan matematik 
och något av följande ämnen:… 

Jag avser i mitt fortsatta examensarbete granska kursplaner och kurslitteratur/-material för matematikämnet och de nämnda 
karaktärsämnena i avsikt att försöka hitta relevanta anknytningar till matematikämnet.  
Skulle det finnas möjlighet för mig att få tillgång till den kurslitteratur/-material du använder dig av i din undervisning, eller skulle  
du kunna namnge eller beskriva den kurslitteratur/-material du använder dig av i din undervisning? (Matematiklärare i hemkommunen) 
alt. 
Skulle du kunna namnge eller beskriva den kurslitteratur/-material du använder dig av i din undervisning? (Matematiklärare på 
idéskolor) 

Jag är speciellt 
intresserad av att utreda 
hur man kan integrera och 
anpassa matematikämnet 
till de olika 
gymnasieprogrammens  
karaktärsämnen. Du har 
vid tidigare 
enkätundersökning angivit 
att du integrerar 
matematik med ….  
Vilka anknytningspunkter 
finner du mellan 
matematiken och dessa 
ämnen och vilka 
matematiska moment 
innefattar denna 
integrering? 

Ser du några möjligheter att 
integrera matematik med 
något/några av de övriga 
karaktärsämnena som angavs 
i enkäten? D.v.s.  
- Lärande och ped. ledarskap 
- Byggteknik 
- Elektronik 
- Energiteknik 
- Kulturhistoria 
- Fordonsteknik 
- Handel 
- Hantverksteknik 
- Matlagningskunskap 
- Produktionsteknik 
- Livsmedelskunskap 
- Mediekommunikation 
- Biologi  
- Omvårdnad 
- Geografi  
- Teknikutveckling 
Vilka anknytningspunkter 
finner du mellan matematiken 
och dessa ämnen och vilka 
matematiska moment kan 
associeras till dessa? 
 

Finns det något övrigt du vill tillägga? 
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BILAGA D:  
FÖLJEBREV OCH INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJUFRÅGOR 
TILL KARAKTÄRSÄMNESLÄRARE 
  
 
 
 

  
200x-xx-xx  
 
Hej! 

Vi har tidigare varit i kontakt med anledning av det examensarbete jag genomför vid Växjö 
Universitet avseende förekomst och tillämpande av ämnesintegrering mellan 
matematikämnet och gymnasieprogrammens olika karaktärsämnen. Med utgångspunkt i 
tidigare enkätundersöknings resultat avser jag nu undersöka hur sådan ämnesintegrering 
kan förverkligas genom ett antal uppföljande och fördjupade intervjufrågor.  

Liksom tidigare enkätundersökning genomförs intervjun elektroniskt genom att besvara 
frågorna i den bifogade filen som sedan återsänds till mig via e-mail. Även om du i tidigare 
enkät har angivit att du avser delta i denna intervju är din medverkan givetvis frivillig och 
du kan när som helst avbryta ditt deltagande varvid dina svar kommer exkluderas från 
undersökningens resultat.  

Jag vill återigen poängtera att dina svar är värdefulla för min undersökning oavsett om du 
tillämpar ämnesintegrering eller ej. Det är dina tankar och erfarenheter jag har intresse av 
och jag lägger inte någon värdering i vad som är rätt eller fel. Dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt och avidentifieras i rapporten, och endast användas av mig för 
undersökningens syfte. Den som önskar får gärna ta del av slutrapporten när denna är 
färdigställd. 

För att kunna behandla dina svar behöver jag de besvarade frågorna senast 200x-xx-xx. 
Besked angående deltagande eller ej tas dock tacksamt emot snarast möjligt.  

Vid ev. frågor, synpunkter eller önskemål om att hellre genomföra intervjun på annat sätt 
(telefon/besök) – kontakta mig gärna via e-mail eller telefon (se kontaktuppgifter nedan). 

Med förhoppningar om Ditt deltagande,  
vänliga hälsningar 
Ann Eliasson 
ann.eliasson@xxx.se 
070-xxxxxxx 
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INTERVJUGUIDE FÖR FRÅGOR TILL KARAKTÄRSÄMNESLÄRARE 

 
 
 

ETT FÅTAL / FLERA 
ANKNYTNINGAR KAN URSKILJAS

INGENTING / 
VET EJ 

Du har vid tidigare enkätundersökning angivit 
att ämnesintegrering mellan matematikämnet 
och ditt/dina undervisningsämne(n) … 
förekommer. Vad har du för mål och syfte 
med denna ämnesintegrerade undervisning? 

Hur skulle du beskriva genomförandet av din 
(med matematikämnet) ämnesintegrerade 
undervisning? Vilka arbetsformer använder du 
dig av?  
 

Hur många personer involveras i den (med 
matematikämnet) ämnesintegrerade 
undervisningen? Sker planering och 
genomförande enskilt eller i samarbete med 
matematiklärare? 

Enkät fråga 2:  
I vilken grad anser du  

att detta/dessa ämne(n) kan 
anknytas till  

matematikämnet? 

Du har vid tidigare 
enkätundersökning angivit att 
du ser ett antal 
anknytningspunkter mellan 
ditt/dina undervisningsämnen 
…  och matematikämnet. Vilka 
är dessa anknytningar? 

Enkät fråga 4:  
Förekommer någon form av 

ämnesintegrering mellan 
matematikämnet och ditt/dina 

undervisningsämne(n)? 

NEJ JA 

Vilka matematiska moment innefattas i din 
ämnesintegrerade undervisning? 
 

Du arbetar på en av de skolor som Myndigheten för skolutveckling och Yrkesutbildningsdelegationen har utsett till 
en ”idéskola”, d.v.s. en skola som ska utväxla erfarenheter och idéer med andra idéskolor när det gäller 
arbetsmetoder och organisation i undervisningen och på skolan (se även http://www.ideskola.se). Ett av de 
utvecklingsområden som inkluderas vid dessa skolor är integrering mellan kärnämnen och karaktärsämnen.  
Har du tagit del av några anvisningar och direktiv angående hur idéskolorna bör/ska arbeta med sådan 
integrering? I vilken utsträckning anser du att din skola arbetar med detta utvecklingsområde? 
(Endast till matematiklärare på idéskolor.) 
 

NEJ JA / VET EJ 

Enkät fråga 10: 
Skulle du vilja arbeta 
mer ämnesintegrerat 
än du gör idag? 
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Hur ofta tillämpar du (med matematikämnet) 
ämnesintegrerad undervisning? Sker det 
under vissa perioder under läsåret, 
regelbundet efter någon form av planering, 
eller mer spontant då och då? 
(Koppling till Enkät fråga 3: Hur ofta använder du 
matematik i din undervisning av detta/dessa 
ämne(n)? 

Hur hittar du relevanta anknytningar mellan 
ditt/dina undervisningsämne(n) … och 
matematikämnet? Granskar du 
matematikböcker eller kursplaner för 
matematikämnet? Diskuterar du med 
matematiklärare?  Eller upptäcks 
anknytningar till matematiken  mer spontant? 
 

Du har vid tidigare 
enkätundersökning angivit 
att ämnesintegrering 
mellan matematikämnet 
och ditt/dina 
undervisningsämne(n) … 
inte förekommer men att 
du inte är främmande för 
att arbeta mer 
ämnesintegrerat med 
matematik än du gör idag. 
Har du några idéer och 
förslag på hur ett sådant 
ämnesintegrerat arbete 
skulle kunna se ut? Har du 
någon uppfattning om vilka 
matematiska moment och 
anknytningspunkter som 
skulle innefattas i denna 
integrering? 

Jag avser i mitt fortsatta examensarbete granska kursplaner och kurslitteratur/-material för de karaktärsämnena du 
undervisar i, i syfte att försöka hitta relevanta anknytningar till matematikämnet.  
Skulle det finnas möjlighet för mig att få tillgång till den kurslitteratur/-material du använder dig av i din undervisning, 
eller skulle du kunna namnge eller beskriva den kurslitteratur/-material du använder dig av i din undervisning? 
(Matematiklärare i hemkommunen) 
alt. 
Skulle du kunna namnge eller beskriva den kurslitteratur/-material du använder dig av i din undervisning? 
(Matematiklärare på idéskolor) 

Finns det något övrigt du vill tillägga? 

Har du några tankar och idéer om hur 
ämnesintegrering m.a.p. matematikämnet och 
ditt/dina undervisningsämne(n) … skulle kunna 
utvecklas? 
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BILAGA E:  
ENKÄT MED FÖLJEBREV TILL ELEVER 
 
 
 

  
200x-xx-xx  
 
Hej! 
 
Jag heter Ann Eliasson och jag studerar till gymnasielärare i matematik vid Växjö 
Universitet. Just nu genomför jag ett examensarbete där jag bl.a. undersöker elevers 
uppfattning om matematikämnet. Du skulle kunna hjälpa mig framåt i detta arbete genom 
att delta i en enkätundersökning och på så vis låta mig få ta del av din inställning till 
matematikämnet och dess tillämpning. 
 
Enkätundersökningen beräknas ta 5-15 min och innebär att Du tar ställning till hur väl Du 
tycker att ett antal påståenden stämmer in på din egen uppfattning om matematikämnet.   
 
Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan 
varvid dina svar kommer exkluderas från undersökningens resultat. Dina svar behandlas 
anonymt i min rapport och kommer inte på något sätt ha någon påverkan på ditt betyg. Det 
är dina tankar och åsikter om matematikämnet jag har intresse av och jag lägger inte någon 
värdering i om dessa är positiva eller negativa. 
 
Med förhoppningar om Ditt deltagande,  
vänliga hälsningar 
Ann Eliasson 
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ENKÄTUNDERSÖKNING  
ELEVERS UPPFATTNING OM MATEMATIKÄMNET 
 
 
Syftet med denna enkät är att få ta del av din inställning till matematikämnet och dess 
tillämpning.  
 
Ange här vid vilken skola och på vilket gymnasieprogram du studerar: 
Skola: ______________________________________________________ 

Gymnasieprogram: ___________________________________________ 
 

~ 
 
Nedan följer ett antal påståenden som du ska ta ställning till. Markera med ett kryss hur 
väl du tycker varje påstående stämmer in på din egen uppfattning om matematikämnet. 
 
 
1. Matematik är ett roligt ämne.  

 Stämmer mycket bra. 
 Stämmer ganska bra. 
 Stämmer inte så bra.  
 Stämmer inte alls. 

_____________________________________________________________________ 
 

2. Matematik är ett enkelt ämne.  
 Stämmer mycket bra. 
 Stämmer ganska bra. 
 Stämmer inte så bra.  
 Stämmer inte alls. 

 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Matematik är viktigt att kunna.  

 Stämmer mycket bra. 
 Stämmer ganska bra. 
 Stämmer inte så bra.  
 Stämmer inte alls. 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 
4. Jag använder mina matematikkunskaper i min vardag. 

 Stämmer mycket bra. 
 Stämmer ganska bra. 
 Stämmer inte så bra.  
 Stämmer inte alls. 

_____________________________________________________________________ 
 
5. Jag kommer att ha stor användning av mina matematikkunskaper i framtiden.  

 Stämmer mycket bra. 
 Stämmer ganska bra. 
 Stämmer inte så bra.  
 Stämmer inte alls. 

_____________________________________________________________________ 
 
6. Jag använder mina matematikkunskaper i andra skolämnen. 

 Stämmer mycket bra. 
 Stämmer ganska bra. 
 Stämmer inte så bra.  
 Stämmer inte alls. 

 
 
Ange här vilka matematikmoment/-avsnitt som du eventuellt använder dig av, det 
skolämne där dessa kunskaper används och hur de används:  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________ 
 
7. Om matematikämnets innehåll anpassades mer till det gymnasieprogram jag 

läser skulle detta öka mitt intresse och motivation för matematik. 
 Stämmer mycket bra. 
 Stämmer ganska bra. 
 Stämmer inte så bra.  
 Stämmer inte alls. 

_____________________________________________________________________ 
 
8. Om matematikämnets innehåll anpassades mer till det gymnasieprogram jag 

läser skulle detta öka mina kunskaper i matematik. 
 Stämmer mycket bra. 
 Stämmer ganska bra. 
 Stämmer inte så bra.  
 Stämmer inte alls. 

_____________________________________________________________________ 
 
9. Har du några egna idéer och förslag på hur matematikämnets innehåll skulle 

kunna anpassas till det gymnasieprogram du läser? 
 
Ange dessa eventuella idéer/förslag här: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

  
 

Tack för Din medverkan! 
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BILAGA F: RESULTATTABELL TEXTANALYSER 
 
 

Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Lärande och pedagogiskt 
ledarskap 

Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok barn och fritid omvårdnad. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Ohlsson, L. (1996) Pedagogik och ledarskap Stockholm: Liber 
Utbildning AB. 
Ohlsson, L. (2002) Hälsopedagogik Stockholm: Liber AB. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Lärande och pedagogiskt ledarskap 
och kursbeskrivningar för LPL1201 – Arbetssätt och lärande,  
LPL1202 – Fritidens aktiviteter, LPL1203 – Hälsopedagogik, LPL1204 
– Kommunikation, LPL1205 – Ledarskap inom lek och idrott, LPL1206 
– Natur och friluftsliv A, LPL1207 – Natur och friluftsliv B och LPL1208 
– Pedagogiskt ledarskap. Tillgängligt på Internet: 
http://www.skolverket.se [Hämtat 08.06.24]. 

Kännedom om räknelekar och dess betydelse för inlärning (aritmetik). 
Teknik för utvärdering av olika arbetssätt (statistik, procent). 
Förståelse för hälsorelaterad information på samhällsnivå, t.ex. 
information om svenska folkets fysiska hälsa, sociala relationer, 
utbildning etc. (diagram, tabeller, statistik, procent). 
Kunskap om hur naturen kan användas för lärande i matematik genom 
olika sorters material, ytor, konstruktioner, företeelser etc. (geometri, 
statistik, koordinatsystem, mått, överslagsräkning). 
Kunskap om hur lek och idrott kan förstärka lärande i matematik genom 
rumsuppfattning och olika rörelserelaterade beräkningar som t.ex. 
sträckor, hastighet etc. (geometri, koordinatsystem, trigonometri, 
algebra) 

Byggteknik Bergström, G. & Mårdberg, B. (1995) Byggteknik byt 2 byggfysik – 
fukt, brand, ljud (3:e upplagan). Härnösand: Härnö-förlaget AB. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok bygg el energi. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
Mårdberg, B. (1985) Byggteknik byt 7 elementbyggnad, installationer, 
energihushållning (2:a upplagan). Härnösand: Härnö-förlaget AB. 
Mårdberg, B. (1990) Byggteknik byt 4 stommar – trä, betong (2:a 
upplagan). Härnösand: Härnö-förlaget AB. 
Mårdberg, B. (1990) Byggteknik byt 5 stommar – murverk, stål, 
stomkomplement (2:a upplagan). Härnösand: Härnö-förlaget AB. 
Mårdberg, B. (1991) Byggteknik byt 6 tak, ytskikt, inredning och 
utrustning (2:a upplagan). Härnösand: Härnö-förlaget AB. 
Mårdberg, B. (1995) Byggteknik byt 1 allmänt, byggfysik – värme, 
energihushållning, tilläggsisolering (4:e upplagan). Härnösand: Härnö-
förlaget AB. 
Svensson, T. (2007) Byggstart. Stockholm: Liber AB. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Byggteknik och kursbeskrivningar 
BYT1201 – Byggkunskap, BYT1202 – Hus- och anläggningsbyggnad, 
BYT1203 – Miljöanpassad arkitektur, BYT1204 – Måleri och byggplåt 
och BYT1205 – Rit- och mätteknik. Tillgängligt på Internet: 
http://www.skolverket.se [Hämtat 08.07.11]. 

Kännedom om former och komposition (geometri, trigonometri, mått). 
Beräkning av hållfasthet, värme- och energibehov i byggnader etc. 
(algebra, geometri, tabeller). 
Arbete med byggritningar, modeller, översiktsplaner, detaljplaner etc. 
(geometri, trigonometri, koordinatsystem, skala, vyer, mått). 
Förståelse av produktionsplaner (tabeller, diagram). 
Användning eller beräkning av materials/konstruktioners olika 
egenskaper såsom värmeledningsegenskaper, fuktkvot, ljudabsorption 
etc. (tabeller, diagram, algebra). 
Mätteknik (mått, avvikelser/toleranser). 
Förståelse för samband mellan tjocklek i väggar och ljudnivå, ute-
/innetemperatur och ånghalt etc. (diagram, tabeller). 
Beräkningar av materialåtgång/-kostnader (geometri, skala, 
överslagsräkning). 
Kännedom om byggteknisk information i ett samhällsperspektiv, t.ex. 
förekomst av olika byggmaterial, fuktskador, brandskador/brandorsaker 
etc. (diagram, tabeller, statistik, procent). 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Elektronik Adolfsson, T. & Eriksson, C. (1981) Praktisk elektronik (2:a upplagan). 
Stockholm: Ingenjörsförlaget AB. 
Andersson, B. & Asplund, L. (1979) Elektronik för alla del 2 (5:e 
upplagan). Täby: Larsons Förlag AB. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok bygg el energi. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
Eklund, G. (1995) Elektronik teknologi. Stockholm: Liber Utbildning. 
Johansson, B. (1996) Elektronik 2000 analoga elektronikkretsar. 
Stockholm: Liber Utbildning AB. 
Johansson, B. & Lindell, B. (1994) Elektronik 2000 grundkurs. 
Stockholm: Liber Utbildning AB. 
Lundqvist, H. & Roos, O. (1982) Elektronik (2:a upplagan). Göteborg: 
Esselte Studium AB.  
Skolverkets ämnesbeskrivning av Elektronik och kursbeskrivningar för 
ENK1201 – Analoga kretsar A, ENK1202 – Analoga kretsar B, 
ENK1203 – Digitalteknik A, ENK1204 – Digitalteknik B, ENK1205 – 
Elektronisk grundkurs, ENK1206 – Kraftelektronikkretsar, ENK1207 – 
Mikroprocessorteknik A, ENK1208 – Mikroprocessorteknik B och 
ENK1209 – Ytmonteringsteknik. Tillgängligt på Internet: 
http://www.skolverket.se [Hämtat 08.06.23]. 

Beräkning av spänning, ström, resistans, laddning, impedans, 
kapacitans, frekvens etc. (algebra, geometri, tabeller). 
Användning av spänningskurvor, strömkurvor, impedanskurvor etc. 
(diagram). 
Tolkning av komponenters märkning, färgkoder etc. (tabeller, 
avvikelser/toleranser). 
Digitalteknik och förståelse för analoga/dialoga signaler (talsystem, 
kombinatorik, Boolesk algebra, diagram). 
Planering av kabeldragning (geometri, trigonometri, algebra). 

Energiteknik Alvarez, H. (1990) Energiteknik del 1. Lund: Studentlitteratur. 
Alvarez, H. (2006) Energiteknik del 2 (3:e upplagan). Lund: 
Studentlitteratur. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok bygg el energi. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
Sagström, R. (1995) VVS-installationer. Solna: AB Svensk Byggtjänst. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Energiteknik och kursbeskrivningar 
för ENTE1201 – Energi A, ENTE1202 – Energi B och ENTE1203 – 
Energiomvandling. Tillgängligt på Internet: http://www.skolverket.se 
[Hämtat 08.07.08]. 

Värmetekniska beräkningar, t.ex. energi, tryck, värmeutveckling, 
energiomvandling, värmeöverföring, verkningsgrad etc. (algebra). 
Rör- och ledningsdragning/-dimensionering (geometri, trigonometri, 
algebra, diagram, tabeller, nomogram). 
Arbete med VVS-ritningar (geometri, trigonometri skala, vyer, mått). 
Användning av diverse riktvärden, t.ex. värmekonduktivitet eller 
förbränningsteknisk data för olika material, värmefaktor för olika 
värmepumpar, tryckförlust i olika rör, reglerkurvor för olika 
värmesystem etc. (tabeller, diagram, nomogram). 
Kännedom om energins roll i samhället, t.ex. avseende 
energiproduktion, energiförbrukning, energidistribution etc. (diagram, 
tabeller, statistik, procent). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser). 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Kulturhistoria Alm, L-E. (2001) Idéer och skapande – kulturhistoria för gymnasiet. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A kompletteringsbok samhällsvetenskap, 
estetiska. Stockholm: Natur och Kultur. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(2000) Matematik 3000 kurs A samhällsvetenskap, estetiska. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Szabo, A. Larsson, N., Viklund, G. & Marklund, M. (2007) Origo – 
Matematik kurs A för samhällsvetenskapliga och estetiska program. 
Stockholm: Bonnier Utbildning. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Kulturhistoria och kursbeskrivningar 
för KUHI1201 – Filmkunskap, KUHI1202 – Kultur- och idéhistoria, 
KUHI1203 – Kultur- och konstanalys, KUHI1204 – Kulturhistorisk 
fördjupning, KUHI1205 – Nutida konst och KUHI1206 – Staden och 
framtiden. Tillgängligt på Internet: http://www.skolverket.se [Hämtat 
08.07.09]. 

Kännedom om former och komposition (geometri, mått). 
Förståelse för samband mellan olika företeelser i samhällsutvecklingen 
och olika kulturella uttryck (diagram, tabeller). 
 

Fordonsteknik Anund, K., Larsson, S. & Ohlsson A. (2000) Prestanda startblock 2. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
Anund, K., Larsson, S.& Ohlsson A. (2002) Prestanda G-block 
Personbil. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
Anund, K., Larsson, S.& Ohlsson A. (2004) Prestanda startblock 1. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok fordon, industri. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Ohlsson, A. m.fl. (2001) Prestanda fordonskunskap Bas. Malmö: 
Gleerups Utbildning AB. 
Syrjämäki, G. (1978) Fordonsteknik mekanik. Stockholm: ITK-skolan. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Fordonsteknik och 
kursbeskrivningar för FOR1201 – Dieselmotorer – tunga fordon, 
FOR1202 – Eldrivna fordon, FOR1203 – Fordonsel A, FOR1204 – 
Fordonsel B, FOR1205 – Grundläggande fordonselektronik, FOR1206 
– Fordonsteknik grundkurs, FOR1207 – Fordonsvård och service, 
FOR1208 – Hydraulik – tunga fordon, FOR1209 – Hydraulik och 
pneumatik och FOR1210 – Tunga fordon. Tillgängligt på Internet: 
http://www.skolverket.se [Hämtat 08.05.15]. 

Beräkning av spänning, ström, resistans, effekt (algebra). 
Rörelserelaterade beräkningar såsom hastighet, 
acceleration/retardation, krafter, tryck, energi/värme, effekt, 
inbromsningssträckor etc. (geometri, trigonometri, algebra, diagram) 
Beräkningar av utväxlingsförhållanden (algebra). 
Beräkning av lastvikt och lastvolym (geometri, algebra). 
Mätning/justering av hjulvinklar (trigonometri). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser). 
Beräkning av tyngdpunkter, jämvikt, vridmoment etc. vid reparationer 
(geometri, trigonometri, algebra). 
Läran om fordon i samhället (statistik, diagram, tabeller, procent). 
 

BILAGA F 



 4

Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Handel Andersson, J-O., Eek, G., Erasmie, M., Feldt, M., Leijonmalm, M. & 
Pihlsgård, A. (2007) Handel 2000 – Försäljning och service – möte 
med kunden (3:e upplagan). Stockholm: Liber AB. 
Andersson, J-O., Eek, G., Feldt, M.& Pihlsgård, A. (2001) Handel 
2000 – Bransch- och produktkunskap. Stockholm: Liber AB. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok handel och administration, 
medie. Stockholm: Natur och Kultur. 
Carlsson, K.E., Ekström, C., Levin,U. & Lokander, D. (2002) Handel – 
Praktisk marknadsföring B. Stockholm: Liber AB. 
Carlsson, K.E. & Martinsson, H. (2003) Handel – Inköp och 
varuhantering (3:e upplagan). Stockholm: Liber AB. 
Malm, Y., Moback, J. & Norman, M. (2001) Till salu – Inköp och 
varuhantering (2:a upplagan). Stockholm: Bonnier Utbildning. 
Pihlsgård, A., Skandevall, B. & Svensson, P. (2002) Handel 2000 - 
Näthandel B, försäljning på nätet – från affärsidé till färdig webbutik! 
Stockholm: Liber AB. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Handel och kursbeskrivningar för 
HNDL1201 – Affärsutveckling, HNDL1202 – Bransch- och 
produktkunskap, HNDL1203 – Försäljning och service, HNDL1204 – 
Handel specialisering, HNDL1205 – Inköp och varuhantering, 
HNDL1206 – Näthandel A, HNDL1207 – Näthandel B, HNDL1208 – 
Näthandel C, HNDL1209 – Personlig försäljning, HNDL1210 – 
Praktisk marknadsföring A, HNDL1211 – Praktisk marknadsföring B, 
HNDL1212 – Praktisk marknadsföring C, HNDL1213 – 
Telefonförsäljning och HNDL1214 – Transport och spedition. 
Tillgängligt på Internet: http://www.skolverket.se [Hämtat 08.07.15]. 

Beräkning av pålägg, moms, försäljningspris, omsättningshastighet, 
lönsamhet, lagringstid etc. (algebra, procent). 
Utformning av affärslokaler, butiker, lager etc. (geometri, trigonometri, 
skala, vyer, mått, koordinatsystem). 
Lagerstyrande beräkningar avseende t.ex. lagerhållningskvantiteter, 
beställningstillfälle etc. (algebra, diagram). 
Tolkning/analys av en rörelses omsättning, försäljningsandelar, andelar 
export/import etc. (statistik, diagram, tabeller, procent) 
Genomföra/analysera kund- och marknadsundersökningar, 
kampanjuppföljning etc. (statistik, diagram, tabeller, procent). 
Förståelse för konsumentprisindex (tabell, diagram, procent) 
Kännedom om standardiserade förpackningar och lastbärare för 
beräkning av fraktkapacitet (algebra, geometri). 
Bildkomposition vid reklam- och webbsajtutformning (geometri, skala, 
vyer, mått) 
Förståelse för produktlivscykeln (diagram). 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Hantverksteknik Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok hantverk naturbruk. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
The Diagram Group (1984) Handens redskap och verktyg. Stockholm: 
Forum AB. 
Helte, V., Josefsson, M., Mattsson, A., Nyström, G., Olofsson, B-M., 
Rydén, A. & Trygg, B. (1995) Hantverkskunskap. Stockholm: LTs 
förlag. 
Jonsson, M. & Peterson, N. (1998) Handens verk. Stockholm: Prisma.  
Rosén, B. & Rosén, E. (1992) Det gränslösa hantverket. Stockholm: 
Byggforskningsrådet. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Hantverksteknik och 
kursbeskrivningar för HNT1201 – Hantverksteknik A, HNT1202 – 
Hantverksteknik B, HNT1203 – Hantverksteknik C, HNT1204 – 
Hantverksteknik D, HNT1205 – Hantverksteknik E och HNT1206 – 
Hantverksteknik F. Tillgängligt på Internet: http://www.skolverket.se 
[Hämtat 08.07.08]. 

Arbete med ritningar, mönster, modeller (geometri, trigonometri, skala, 
vyer, mått). 
Beredning av olika material (diagram, tabeller, mått, procent). 
Förståelse för samband mellan olika bearbetningsförlopp och 
reaktioner i olika material (diagram, tabeller). 
Kännedom om former och komposition (geometri, mått). 
Beräkningar av materialåtgång/-kostnader (geometri, skala, 
överslagsräkning). 
Anslagsvinklar vid bearbetning i hårt material (trigonometri). 
Lagerstyrande beräkningar avseende t.ex. lagerhållningskvantiteter, 
beställningstillfälle etc. (algebra, diagram). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser). 
Beräkning av pålägg, moms, försäljningspris, omsättningshastighet, 
lönsamhet, lagringstid etc. (algebra, procent).  

Matlagningskunskap Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok hotell- och restaurang, 
livsmedel. Stockholm: Natur och Kultur. 
Bokstad, L. & Eriksson, S. (2006): Servering och dryckeskunskap – en 
handbok (2:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. 
Dahlgren, Ö. (1994) Laga mat – hur man gör och varför. Stockholm: 
Liber Utbildning AB. 
McFadden, C. (2000) Kökets redskap Stockholm: Prisma. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Matlagningskunskap och 
kursbeskrivningar för MAKU1202 – Färdigmat, MAKU1203 – 
Gastronomi, MAKU1204 – Kallkök, MAKU1205 – Restaurang, 
MAKU1206 - Restaurang påbyggnad, MAKU1207 - Restaurang- och 
storkök A, MAKU1208 - Restaurang- och storkök B, MAKU1209 – 
Storkök, MAKU1210 – Varmkök & MAKU1211 – Snabbmat. 
Tillgängligt på Internet: http://www.skolverket.se [Hämtat 08.05.26]. 
 

Kännedom om sammansättning och näringsvärde i olika livsmedel och 
måltider (diagram, tabeller, procent). 
Förståelse för värmeutveckling, energiåtgång, tryck etc. (algebra, 
diagram). 
Matsalsplanering, arbete med bordsformationer, platsplanering etc. 
(geometri, trigonometri, skala, vyer, mått). 
Användning av riktvärden för tillagningsprocesser, förvaring, hållbarhet 
etc. (tabeller, diagram). 
Förståelse för samband mellan olika tillagningsförlopp och reaktioner i 
livsmedel (algebra, diagram). 
Mätning, vägning, dosering etc. (geometri, mått). 
Beräkningar för behov av redskap och råvaror (geometri, mått, 
överslagsräkning)  
Receptomvandlingar och portionsberäkningar (algebra, procent, 
geometri, mått) 
Leverans- och varukontroll (mått, avvikelser/toleranser). 
Kännedom om bakterietillväxt, smittspridning etc. (algebra, diagram). 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Produktionsteknik Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok fordon, industri. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Eriksson, F. (1994) Ritningsläsning maskinelement. Stockholm: Liber 
AB.  
Eriksson, F. (1996) Grundkurs i ritningsläsning, faktadel. Stockholm: 
Liber AB. 
Fredriksson, J. & Thuné, R. (1987) Mekanisk mätning. Stockholm: 
Liber AB. 
Fredriksson, J. & Thuné, R. (1997) Teknologi industri. Stockholm: 
Liber.  
Grützelius, J. (1985) Ritningsläsning plåt svets, faktabok. Stockholm: 
Liber AB.  
Hansson, H. (1986) NC-matematik. Stockholm: Liber AB. 
Lindén, B-E. (2002) Verkstadsteknik, grundkurs, arbetsbok 
industriprogrammet. Stockholm: Liber. 
Martinsson, E. (1986) Verkstadspraktik, spånskärande bearbetning. 
Stockholm: Liber. 
Martinsson, E. (1989) Verktygsslipning i pelarslipmaskin. Solna: 
Almqvist & Wiksell Förlag AB.  
Olsson, O. (1982) Exempelsamling för yrkesmatematik. Stockholm: 
Liber AB.  
Olsson, O. (1984) Yrkesräkning för verkstadsmekaniker. Stockholm: 
Sveriges Verkstadsförening och Liber Yrkesutbildning. 
Sjöström, S-E., Petersson, A. & Eklöf, S. (1979) Maskinelement. 
Stockholm: Esselte Studium AB.  
Sjöström, S-E., Petersson, A. & Eklöf, S. (1991): Maskinelement, 
arbetsbok. Solna: Almqvist & Wiksell Förlag AB.  
Skolverkets ämnesbeskrivning av Produktionsteknik och 
kursbeskrivningar för PRT1201 – Kvalitetsteknik, PRT1202 – 
Produktionsprocessen och PRT1203 – Produktionsteknik. Tillgängligt 
på Internet: http://www.skolverket.se [Hämtat 08.04.15]. 

Arbete med ritningar (geometri, trigonometri, skala, vyer, mått). 
Beräkningar av materialåtgång/-kostnader (geometri, skala). 
Varvtals- och skärhastighetsberäkningar vid borrning och svarvning, 
beräkningar av krympförband, beräkningar av utväxlingar mellan hjul 
och kuggar, hållfasthetsberäkningar, etc. (algebra). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser, överslagsräkning). 
Inställningar av maskiner (koordinatsystem, trigonometri, skalor, mått). 
Användning av diverse riktvärden för olika operationer (tabeller, 
diagram, nomogram). 
Verktygsslipning (trigonometri). 
Programmering av NC-maskiner (ekvationslösning, Pythagoras sats, 
trigonometri, koordinatsystem). 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Livsmedelskunskap Appelqvist, M. & Garpendal, M. (1993) Livsmedelskunskap (3:e 
upplagan). Stockholm: Liber AB. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok hotell- och restaurang, 
livsmedel. Stockholm: Natur och Kultur. 
Ingemansson, L. O. & Friedrich, M. (2000) Moderns 
livsmedelshantering. Stockholm: C.F Konsulting. 
Lindholm, I. (2004) Grundläggande livsmedelshygien. Stockholm: 
Liber AB. 
Socialstyrelsen (1984) Folkhälsa och livsmedelspolitik. Stockholm. 
Liber distribution. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Livsmedelskunskap och 
kursbeskrivningar för LMK1201 – Drycker, LMK1202 – Livsmedel A, 
LMK1203 – Livsmedel B, LMK1204 – Livsmedelshygien, LMK1205 – 
Naturbruksprodukter och LMK1206 – Livsmedelsteknik. Tillgängligt på 
Internet: http://www.skolverket.se [Hämtat 08.06.25]. 

Kännedom om sammansättning och näringsvärde i olika livsmedel, 
rekommenderat näringsintag etc. (diagram, tabeller, procent). 
Livsmedelstillsyn, t.ex. kontroll av former, tillsatser och främmande 
ämnen etc. (geometri, mått, procent, avvikelser/toleranser). 
Användning av riktvärden för olika tillagningsprocesser, t.ex. temperatur 
och tid för rökning av charkuterivaror (tabeller, diagram). 
Kännedom om bakterietillväxt, smittspridning etc. (algebra, diagram). 
Kännedom om livsmedelsrelaterad information i ett samhällsperspektiv, 
t.ex. livsmedelskonsumtion, allergiförekomst, förekomst av 
matförgiftningar, etc. (diagram, tabeller, statistik, procent). 
Arbete med utformning av godkända livsmedelslokaler (geometri, 
trigonometri, skala, vyer, mått). 
Förståelse för konsumentprisindex (tabell, diagram, procent). 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Mediekommunikation Berggren-Bergius, B., Granath, T. & Sandell, R. (2001) Medieboken – 
multimedia. Stockholm: Liber AB. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok handel och administration, 
medie. Stockholm: Natur och Kultur. 
Carlsson, A. & Koppfeldt, T. (2001) Medieboken – bild och retorik i 
media. Stockholm: Liber AB. 
Drottner, K., Bruhn Jensen, K., Poulsen, I. & Schrøder, K. (1996) 
Medier och kultur. Malmö: Studentlitteratur. 
Jenningen, C. (1996) Medieboken – rörliga bilder (2:a upplagan). 
Stockholm: Liber AB. 
Lindgren, M. & Ohlsson, M. (2005) Den självkörda radioboken. 
Stockholm: Liber AB. 
Petersson, L. & Pettersson, Å. (2007) Medieteket – massmedier (9:e 
upplagan). Stockholm: Liber AB. 
Petersson, L., Pettersson, Å. & Lundgren, P. 1994) Medieboken – 
mediekteknik. Malmö: Liber-Hermods. 
Pettersson, Å. & Lavröd, M. (1996) Medieboken – ljud. Malmö: Liber-
Hermods. 
Waern, Y , Pettersson, R. & Svensson, G (2004) Bild och föreställning 
– om visuell retorik. Lund: Studentlitteratur.  
Skolverkets ämnesbeskrivning av Mediekommunikation och 
kursbeskrivningar för MDK1201 – Mediekommunikation A, MDK1202 
– Mediekommunikation B, MDK1203 – Mediekommunikation C och 
MDK1204 – Mediekunskap. Tillgängligt på Internet: 
http://www.skolverket.se [Hämtat 08.07.15]. 

Bildkomposition (geometri, skala, vyer, mått). 
Förståelse för analoga/dialoga signaler/bilder/ljud (talsystem, diagram)  
Kännedom om mediers roll i samhället, t.ex. användning av olika 
medier, dagstidningsupplagor, tittarsiffror, minuter tv-tittande varje dag 
etc. (statistik, diagram, tabeller, procent) 
Förståelse för förloppet vid informationsspridning (algebra, diagram). 
Användning av scenografiskisser (geometri, trigonometri, skala, vyer, 
mått). 
Genomföra/analysera opinionsmätningar, intervjuer, enkäter etc. 
(statistik, tabeller, diagram, procent) 
Kamerahantering (trigonometri, vyer, koordinatsystem). 
Förståelse för olika berättarmodeller och informationsstrukturer 
(diagram, algebra). 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Biologi Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok hantverk naturbruk. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Björk, J., Björk, L-E., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Munther, R. 
(2000) Matematik 3000 kurs A och B naturvetenskap och teknik. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Björup, K., Oscarsson, E. & Sandhall, Å. (2001): Nya Delta – 
matematik: naturvetenskap & teknik kurs D  (2:a upplagan). Malmö: 
Gleerup. 
Eriksson, K., Berglund, L., Gavel , H. & Jonsson, M. (2007) Tal och 
rum – NT kurs A och B. Stockholm: Liber AB. 
Ljunggren, L. (1989) Biologi A gymnasieskolan (2:a upplagan). 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Ljunggren, L. (1991) Biologi B gymnasieskolan (2:a upplagan). 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Peinerud, I-L., Lager-Nyqvist, L. & Lundegård, I. (2000) Biologi A (3:e 
upplagan). Stockholm: Bonnier utbildning AB. 
Peinerud, I-L., Lager-Nyqvist, L. & Lundegård, I. (2001) Biologi B (3:e 
upplagan). Stockholm: Bonnier utbildning AB. 
Szabo, A. Larsson, N., Viklund, G. & Marklund, M. (2007) Origo – 
Matematik kurs A och B för naturvetenskapliga och tekniska program. 
Stockholm: Bonnier Utbildning. 
Wallin, H., Lithner, J., Wiklund, S. & Jacobsson, S. (2000) Pyramid – 
NT /a+b. Stockholm: Liber AB. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Biologi och kursbeskrivningar för 
BI1201 – Biologi A, BI1202 – Biologi B, BI1203 – Biologi – breddning, 
BI1204 – Ekologi, BI1205 – Kretslopp, BI1206 – Mikrobiologi och 
genetik, BI1207 – Vattenlevande organismer, BI1208 – Växt- och 
djurliv och BI1209 – Bioteknik. Tillgängligt på Internet: 
http://www.skolverket.se [Hämtat 08.07.10]. 

Kännedom om bakterietillväxt, befolkningstillväxt, celldelningsförlopp 
etc. (algebra, diagram). 
Experimentella fältundersökningar med urval och stickprov (mått, 
statistik, tabeller, diagram, procent, algebra). 
Undersökningar av olika landskap, sjöar, skog, topografi, rumsliga 
strukturer etc. (geometri, koordinatsystem, mått). 
Kännedom om genetiska förlopp (kombinatorik). 
Kännedom om biologisk information i ett samhällsperspektiv, t.ex. 
medeltemperaturer, nederbörd, åldersfördelning, population, soltimmar 
etc. (diagram, tabeller, statistik, procent). 
Beräkningar av energiflöden i en näringskedja (algebra, procent). 
Kännedom om sammansättning i olika jordar, bergarter, 
gödslingsmedel etc. (tabeller, procent). 
Förståelse för olika biologiska samband, t.ex. sambandet mellan 
biomassa och förlupen tid i ett ekosystem, sambandet mellan ljusstyrka 
och fotosyntesaktivitet etc. (diagram, algebra). 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Omvårdnad Bengtsson, A. & Setterberg, E. (1994) Medicinsk grundkurs (4:e 
upplagan). Stockholm: Liber AB. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A programbok barn och fritid omvårdnad. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Blume, B., Karlström, E. & Lennartsson, S. (2000) Vård- och 
omsorgsarbete. Stockholm: Liber AB. 
Blume, B. & Sigling, I-L. (2008) Psykiatrins ABC (3:e upplagan). 
Stockholm: Liber AB. 
Bergman-Ebbersten, G., Jonsson, G. & Rådestad, M. (2004) Sjukvård. 
Stockholm: Liber AB. 
Fridegren, I. & Lyckander, S. (2001) Palliativ vård. Stockholm: Liber 
AB. 
Hallström, I. m.fl. (2003) Barn- och ungdomssjukvård. Stockholm: 
Liber AB. 
Hultgren, S. (2002) Folkhälsokunskap. Stockholm: Bonnier Utbildning 
AB. 
Isgren, C., Lyckander, S. & Strömberg, B. (2002) Omvårdnad. 
Stockholm: Liber AB. 
Jansson, W. & Almberg, B. (2002) Geriatrik. Stockholm: Liber AB. 
Lindencrona, C. (2002) Hemsjukvård. Stockholm: Liber AB. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Omvårdnad och kursbeskrivningar 
för OMV1201 – Alternativ medicin, OMV1202 – Barn- och 
ungdomssjukvård, OMV1203 – Folkhälsokunskap, OMV1204 – 
Fothälsovård, OMV1205 – Geriatrik, OMV1206 – Handledning, 
OMV1207 – Hemsjukvård, OMV1208 – Lindrande vård, OMV1209 – 
Medicinsk grundkurs, OMV1210 – Omvårdnad, OMV1211 – Psykiatri, 
OMV1212 – Sjukvård, OMV1213 – Tandvård, OMV1214 – 
Vårdpedagogik, OMV1215 – Vård- och omsorgsarbete och  OMV1216 
– Informations- och kommunikationsteknologi i vård och omsorg. 
Tillgängligt på Internet: http://www.skolverket.se [Hämtat 08.07.17]. 

Kännedom om människokroppens uppbyggnad (geometri, mått, 
procent). 
Användning av olika riktvärden för bedömning av hälsotillstånd, t.ex. 
pulsfrekvens i olika åldrar, normala blodtrycksvärden, 
temperaturvariationer under ett dygn, vätske- och näringsbehov, vikt- 
och längkurvor hos barn etc. (tabeller, diagram). 
Tolkning av feberkurvor, sömncykler, EKG-kurvor etc. (diagram). 
Reglering vid intravenös vätske- och näringstillförsel, lavemang etc. 
(mått, geometri, procent). 
Kännedom om bakterietillväxt, smittspridning, celldelningsförlopp etc. 
(algebra, diagram). 
Undersökningar av patienters vårdupplevelser, t.ex. intervjuer, enkäter 
etc. (statistik, tabeller, diagram, procent) 
Beräkning av BMI (algebra). 
Kännedom om genetiska förlopp och ärftlighet (kombinatorik, Boolesk 
algebra). 
Injenktionsteknik, ergonomiska kunskaper, rörelseterapi etc. 
(trigonometri). 
Utformning av lämplig vårdmiljö/-boende (geometri, trigonometri, skala, 
vyer, mått). 
Kännedom om hälsorelaterad information i ett samhällsperspektiv, t.ex. 
förekomst av olika sjukdomar, sjukskrivningsstatistik, motionsvanor, 
olycksstatistik, medelvårdtider, läkemedelsanvändning etc. (diagram, 
tabeller, statistik, procent). 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Geografi Olsson, K. & Vilhelmson, B. (1997) Geografiska begrepp och termer. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Andersson, B., Andersson, G., Persson, T.& Porsne, T. (1997) Geo-
guiden. Malmö: Gleerups förlag. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(1999) Matematik 3000 kurs A kompletteringsbok samhällsvetenskap 
estetiska. Stockholm: Natur och Kultur. 
Björk, L-E., Borg, K., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Larsson, K. 
(2000) Matematik 3000 kurs A samhällsvetenskap, estetiska. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Eriksson, K., Berglund, L., Gavel , H. & Jonsson, M. (2007) Tal och 
rum – S kurs A. Stockholm: Liber AB. 
Jacobsson, S., Wiklund, S., Lilja, H., Wallin, H. & Jonsson, M. (2000) 
Pyramid – SP /a. Stockholm: Liber AB. 
Östman, P. (2001) B-kurs 2000 geografi, Stockholm: Liber AB.  
Szabo, A. Larsson, N., Viklund, G. & Marklund, M. (2007) Origo – 
Matematik kurs A för samhällsvetenskapliga och estetiska program. 
Stockholm: Bonnier Utbildning. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Geografi och kursbeskrivningar för  
GE1201 – Geografi A, GE1202 – Geografi B och GE1203 – 
Geografiska informationssystem. Tillgängligt på Internet: 
http://www.skolverket.se [Hämtat 08.06.24]. 

Arbete med jordglob och kartor (geometri, koordinatsystem, 
trigonometri, skala, vyer). 
Befolkningsutveckling, spridningsförlopp etc. (algebra). 
Insamling, bearbetning, analys av geografisk information i ett 
samhällsperspektiv, t.ex. befolkning, resursfördelning, nederbörd 
(diagram, tabeller, statistik, procent). 
Landskap, sjöar, topografi, rumsliga strukturer, (geometri, procent). 

BILAGA F 
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Karaktärsämne Granskat material Identifierade anknytningar till matematik 

Teknikutveckling Alfredsson, A. m.fl. (2003) Teknisk basbok. Stockholm: Liber AB. 
Björk, J., Björk, L-E., Brolin, H., Ekstig, K., Heikne, H. & Munther, R. 
(2000) Matematik 3000 kurs A och B naturvetenskap och teknik. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
Björup, K., Oscarsson, E. & Sandhall, Å. (2001): Nya Delta – 
matematik: naturvetenskap & teknik kurs D  (2:a upplagan). Malmö: 
Gleerup. 
Eriksson, K., Berglund, L., Gavel , H. & Jonsson, M. (2007) Tal och 
rum – NT kurs A och B. Stockholm: Liber AB. 
Karlsson, B. (1997) Teknologi A. Stockholm: Natur och Kultur. 
Löfgren, B. (2002) Design- och produktutveckling. Stockholm: Liber 
AB. 
Lönnelid, S. & Norberg, R. (1993) Teknologi A. Stockholm: Liber 
Utbildning AB. 
Nyberg, Y. (2003) Teknisk kommunikation. Stockholm: Liber AB. 
Nyberg, Y. (2005) CAD-teknik i 3D. Stockholm: Liber AB. 
Nyberg, Y. & Kördel, L. (2004) Konstruktion. Stockholm: Liber AB. 
Szabo, A. Larsson, N., Viklund, G. & Marklund, M. (2007) Origo – 
Matematik kurs A och B för naturvetenskapliga och tekniska program. 
Stockholm: Bonnier Utbildning. 
Sjöberg, S. (2000) Teknik, människa, samhälle. Stockholm: Natur och 
Kultur. 
Wallin, H., Lithner, J., Wiklund, S. & Jacobsson, S. (2000) Pyramid – 
NT /a+b. Stockholm: Liber AB. 
Österlin, K. (2003) Design i fokus. Stockholm: Liber AB. 
Skolverkets ämnesbeskrivning av Teknikutveckling och 
kursbeskrivningar för TEU1201 – CAD-teknik A, TEU1202 – CAD-
teknik B, TEU1203 – CAD-teknik C, TEU1204 – Design, TEU1205 – 
Konstruktion A, TEU1206 – Konstruktion B, TEU1207 – Teknik, 
människa, samhälle, TEU1209 – Teknikutveckling och företagande 
och TEU1210 – Teknisk kommunikation. Tillgängligt på Internet: 
http://www.skolverket.se [Hämtat 08.07.17]. 

Beräkning av krafter, moment, energi, effekt, belastning, spänning, 
ström, hållfasthet etc. (algebra, geometri, triogonometri). 
Användning av olika riktvärden avseende materials olika egenskaper, 
t.ex. densitet, ländgutvidgningskoefficienter, värmeledningsförmåga, 
resistivitet etc. (tabeller, diagram). 
Kännedom om teknikinriktad information i ett samhällsperspektiv, t.ex. 
förekomst av olika konstruktionsmaterial, användning av olika 
hushållsmaskiner i hemmet etc. (diagram, tabeller, statistik, procent). 
Ritteknik (geometri, trigonometri, koordinatsystem, mått, skala, vyer). 
Mätteknik (mått, geometri, avvikelser/toleranser). 
Beräkningar av materialåtgång/-kostnader (geometri, skala). 
Digitalteknik och förståelse för analoga/dialoga signaler (talsystem, 
kombinatorik, Boolesk algebra, diagram). 
Förståelse för kostnadsfördelning för en ny produkt, en produkts 
marknadscykel etc. (diagram). 
Teknisk dokumentation/marknadsföring (geometri, skala, vyer, mått, 
diagram, tabeller). 
Genomföra/analysera marknadsundersökningar (statistik, diagram, 
tabeller, procent). 
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