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Abstrakt

Syftet med denna rapport är att utreda vad matematik- respektive 
karaktärsämneslärare på yrkesprogrammen på gymnasiet anser att 
det finns för för- respektive nackdelar med en ämnesintegrering 
mellan deras ämnen. Med hjälp av en enkät har de två grupperna 
fått delge sina för- och nackdelar samt i vilken utsträckning de 
tillämpar en sådan ämnesintegrering. Enkäten användes också som 
underlag för en intervju som låg till grund för en beskrivning av hur 
ett ämnesintegrerat arbete kan gå till. Majoriteten av lärarna var 
positiva till att ämnesintegrera och ansåg att de tillämpade en sådan 
undervisning men endast ett fåtal samarbetade med sina kollegor 
över ämnesgränserna. 
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1. Inledning

I mitt jobb som gymnasielärare i matematik är jag ålagd att följa de regler och 
förordningar som finns i skolans värld. Jag undervisar elever på yrkesinriktade program 
i framförallt Matematik A som är ett kärnämne men även en del högre kurser för de som 
väljer dem. Jag försöker själv göra min undervisning så programinfärgad som möjligt 
men vill gärna ta ett steg till och utveckla ett samarbete med lärarna i karaktärsämnena 
på skolan för att eleverna ska kunna se en helhet i sin matematikundervisning och 
förhoppningsvis få en ökad motivation och intresse för att lära sig matematik. Min 
förhoppning är att jag genom detta arbete ska kunna hitta goda exempel på 
ämnesintegrering mellan matematik och karaktärsämnen som jag själv, andra 
matematiklärare och karaktärsämneslärare kan ha nytta utav i yrkesutövningen.  
    I de internationella undersökningarna PISA 2006, TIMSS 2007 och TIMSS 
Advanced 2008 som alla mäter kunskapsnivån i bland annat matematik framkommer 
det att svenska skolungdomar halkar efter andra länder i matematikkunskaperna och att 
de dessutom visar på sämre resultat sett till tidigare år (Skolverket, 2007, 2008a, 2009). 
Tidigare studier visar på att det i synnerhet är elever på de yrkesinriktade programmen 
som åstadkommer sämre resultat i kärnämnena, däribland matematiken (Hellsten & 
Prieto, 1998). Skäl till de försämrade resultaten som de nämner i rapporten är bland 
annat gymnasiereformen i början på 90-talet då statusen på de yrkesinriktade 
programmen skulle höjas. Samtliga program blev då treåriga och samtliga skulle vara 
studieförberedande vilket innebar att kärnämneskurserna hade samma kursmål och 
betygskriterier oavsett program. Eleverna från de yrkesinriktade programmen tappade 
då anknytningen mellan sina karaktärsämnen och matematiken eftersom alla elever nu 
fick samma kursmål. Skolverket bemötte kritiken med att utveckla programmål och 
gjorde kursplanerna mer öppna för att möjliggöra anpassning till varje program. I 
programmålen för de nationella programmen på gymnasieskolan finns det idag krav på 
att kärnämnen och karaktärsämnen ska integreras för att eleverna ska utveckla den 
kompetens som krävs i deras kommande arbetsliv. I kursplanen för Matematik A är 
också flera utav målen att eleverna ska kunna använda sig av sina matematikkunskaper i 
anknytning till vardagsliv och sin studieinriktning (Skolverket, 2).
    Rapporten ”Lusten att lära – med fokus på matematik” (Skolverket, 2003) visar
precis som PISA 2006 och TIMSS-studierna på ett försämrat resultat i ämnet matematik 
och beskriver att det behövs intresse, lust och motivation för att eleverna ska kunna 
inhämta nya kunskaper. Rapporten utreder också att det för de allra flesta elever har 
betydelse om de förstår meningen med sina studier vilket de bland annat kan få genom 
faktiska upplevelser och praktiska tillämpningar. Ämnesövergripande undervisning 
förekommer ofta i både grundskola och gymnasium men det är sällan som matematik 
förekommer i sådana samarbeten (Skolverket, 2003). Löwing och Kilborn (2002) menar 
att samverkan mellan ämnen på gymnasienivå är allmänt väldigt begränsat eftersom
traditionen är att ämnesundervisningen sker enskilt vilket också en förklaring till varför
forskning på ämnet ämnesintegration med avseende på matematik är svårfunnen. Inom 
matematikdidaktiken finns flertalet examensarbeten om ämnesintegrering där resultaten 
visar att karaktärsämnet integreras i matematikundervisningen men inte tvärtom och att 
det sker isolerat, alltså utan samarbete mellan lärarna (Eliasson 2008, Spåre, 2009). 
Eliasson (2008) lyfter fram samarbetet och integrering av matematiken i karaktärsämnet 
som underlag till vidare studier. 
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2. Syfte och frågeställningar

Förutom att ämnesintegrering ingår i kursplanen för matematik, i Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (Lpf94) och i programmålen så visar flera rapporter och studier 
på hur viktigt det är att matematiken får en verklighetsanknytning både för att öka 
ämnets relevans och elevernas motivation (Skolverket, 2, 2003, 2006, Hedin & 
Svensson, 1997, Löwing & Kilborn, 2002 mfl). Syftet med detta arbete är att undersöka 
hur matematik- och karaktärsämneslärarna själva ser på ämnesintegrering och i vilken 
utsträckning det tillämpas. Vidare är även syftet att utreda hur ett djupare samarbete 
mellan matematiken och elevernas karaktärsämnen kan gå till. Syftet med denna rapport 
leder fram till följande frågeställningar:

 Vad anser matematik- respektive karaktärsämneslärarna att det finns för för-
respektive nackdelar vid ämnesintegrering mellan matematik och karaktärsämnen 
på gymnasiet?

 I vilken utsträckning tillämpas ämnesintegrering mellan matematik och 
karaktärsämnena på gymnasiet? 

 Finns det något bra exempel på ämnesintegrering mellan matematik och 
karaktärsämnena på gymnasiet och hur ser det ut? 
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3. Teoretisk bakgrund

3.1 Svensk matematikundervisning
Enligt Gustafsson och Mouwitz (2002) är skolmatematiken för de flesta ett laddat ämne. 
Många känner ångest och stark motvilja till matematiken på grund av att det upplevs 
som svårt och meningslöst vilket gör att motivationen försvinner (Gustafsson & 
Mouwitz, 2002, Skolverket, 2003). Bakgrunden till detta kan vara att den svenska
skolmatematiken av tradition sett till ett längre perspektiv, det man ska lära sig ska 
kunna appliceras i en mängd andra miljöer och situationer såsom kommande yrkesliv, 
studier eller som samhällsmedborgare. Elevers kunskap i matematik, och framförallt 
problemlösning, har länge använts som ett mått på intellektualitet och ämnet har därför 
fått en hög status. Ämnets status har sedan lett till att ämnets betydelse inte har
ifrågasatts eller motiverats i skolans läroplan förrän 1980. (Gustafsson & Mouwitz, 
2002).
    Trots nya läroplaner och ny forskning om matematik som skolämne är det lite som 
förändrats i undervisningen. Enligt Gustafsson och Mouwitz vinner inte den nya 
didaktiska forskningen och läroplanerna gehör bland annat på grund av traditioner, 
föreställningar och förväntningar på matematikundervisningen (Gustafsson & Mouwitz, 
2002). Enligt rapporten ”Lusten att lära – med fokus på matematik” (Skolverket, 2003) 
är det en undervisningsmodell som dominerar starkt i grundskolans senare år och i 
gymnasiet. Modellen går ut på en traditionell undervisning där tiden fördelas på 
lärarledda genomgångar av nya avsnitt, individuellt räknande i boken där läraren ger 
individuell hjälp, diagnoser och prov. I rapporten beskrivs också att grupparbeten, 
diskussioner och laborationer är relativt ovanliga i dagens matematikundervisning.
Teknikdelegationen (2010) påpekar också att trenden i matematikundervisningen lutar 
åt än mer enskild räkning utan reflektion vilket, enligt rapporten, leder till enformighet 
och avsaknad av motivation. Den främsta motivationen som fanns för att lära sig 
matematik under grundskolans senare år och gymnasiet var betygen och för att öka 
elevernas motivation i ämnet matematik föreslås därför att försöka hitta mer effektiva 
sätt att arbeta på, bland annat genom att skapa variation, relevans och begriplighet i 
undervisningen (Skolverket, 2003).
    På gymnasiet är kursen Matematik A (MA1201) en kärnämneskurs som ska läsas av 
alla elever oavsett vilket program de är inskrivna på. Många elever ser nyttan med 
innehållet i A-kursen för de anser att den innehåller vardagskunskaper som är bra att ha 
men samtidigt är det många elever som anser sig ha för svårt att klara kursen, något som 
också återspeglas i resultaten på de för kursen obligatoriska nationella proven
(Skolverket 2003, 2010). Våren 2009 fick totalt 16% av eleverna IG i betyg på det 
nationella provet. På de yrkesförberedande programmen var resultaten sämst, nästan 
40% av eleverna på fordonsprogrammet, hantverksprogrammet och barn och 
fritidsprogrammet fick betyget IG (Skolverket, 2010). 

3.2 Ämnesintegrering inom matematik och karaktärsämnena på gymnasiet
Ordet ämnesintegrering är ett ord som är sammansatt av orden ”ämne” 
och ”integrering”. ”Ämne” syftar här på ett skolämne såsom svenska, matematik eller 
exempelvis fordonsteknik. Betydelsen av ordet ”integrering” är enligt den svenska 
Nationalencyklopedin ”få att sammansmälta till en helhet” (Nationalencyklopedin, 1). 
Söker man i Svenska Akademins Ordlista hittar man också synonymen ”förena” 
och ”samordna” som förklaring till ordet ”integrera” (Svenska Akademin, 1998).  
Rudhe (1996) definierar ämnesintegrering som ”modeller för samverkan mellan 
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kärnämnen och karaktärsämnen, mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare” 
(Rudhe, 1996, s.5). Lundgren och Thunborg (2005) förklarar ordet så här: ”Vad ordet 
ämnesintegrering betyder kan enkelt förklaras med att kärnämnen samspelar med 
karaktärsämnena och tvärtom. Man gör teori och praktik till något verkligt inte bara 
något som finns i böckerna”. (Lundgren & Thunborg, 2005, s.18). 
Förutom ”ämnesintegrera” finner man i litteratur och rapporter flera andra ord som kan 
antas ha liknande betydelse. ”Programinfärgning”, ”ämnesövergripande” 
och ”ämnesinfärgning” kan alla ses som något som strävar efter att olika ämnen ska 
förenas.     
    Under 2008 pågick ett pilotprojekt där Myndigheten för skolutveckling, PRIM-
gruppen (en forskningsgrupp för bedömning av kunskap och kompetens) och Växjö 
Universitet arbetade fram ett material för att stimulera till en samverkan i bedömningen 
mellan matematikämnet och karaktärsämnet på gymnasieskolans 
yrkesförberedandeprogram (Skolverket, 2008b). Projektet, kallat MyrA, skulle bidra till 
att elever och lärare skulle kunna se samband mellan ämnena och samarbeta i 
bedömningen. Fokus på projektet låg på Byggprogrammet och Omvårdnadsprogrammet 
där exempel på undervisningsmaterial arbetades fram. Någon uppföljning eller 
utvärdering har inte gjorts av projektet men de bedömningsmallar som finns 
framarbetade ska även kunna användas på andra program på gymnasiet (Simonsson,
personlig kontakt, 14 juni, 2010).
    Ett annat projekt som genomförts i ämnet är det så kallade KAM-projektet där KAM 
står för Karaktärsämnenas matematik. Projektet syftade bland annat till att få fram en 
samverkan mellan matematikläraren och karaktärsämnesläraren samt att bedömningen 
av elever skulle ske av bägge parter i bådas kurser. Orsakerna till att projektet startades 
upp var bland annat för att de ville att eleverna skulle känna att matematiken var 
meningsfull genom att den knöts till deras karaktärsämnen. Leif Maerker som författat 
projektrapporten riktar även kritik mot den dåvarande gymnasielärarutbildningen i 
matematik eftersom 50 % av gymnasiets matematikkurser består av A-kursen men på 
lärarutbildningen inriktas studenterna på matematik som motsvarar C och D-kursen 
(Maerker, 2006). Inom projektet fick både matematiklärarna och karaktärsämneslärarna 
kompetensutvecklas i att arbeta ämnesintegrerat. Resultatet av projektet blev att 
eleverna fick en ökad förståelse i både matematiken och sina karaktärsämnen samt att 
deras studiemotivation ökade (Berggren, J., Henriksson, L. Å., Maerker, L. & Kilborn, 
W., 2007). 

3.2.1 Ämnesintegrering i styrdokumenten och i läromedel
Inom gymnasieskolan finns det en rad styrdokument som ska efterlevas. 
Gymnasieskolan omfattas av Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och där 
betonas vikten av samverkan och sammanhang; ”elevernas kunskapsutveckling är 
beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att 
få överblick och sammanhang” (Skolverket, 2006, s.6). Samt att ”läraren ska:
samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen” (s.12). 
    När man läser om ämnet matematiks karaktär och uppbyggnad så skall ämnet ”knytas 
till vald studieinriktning på sådant sätt att det berikar både matematikämnet och 
karaktärsämnena.” (Skolverket, 1). Anledningen enligt skolverket är att ämnets 
betydelse tydliggörs då det tillämpas på för eleven välbekanta områden 
(verklighetsanknytning, min anm.). Specifikt för kurs A i matematik kan också läsas att 
kursens upplägg anpassas till elevernas studieinriktning och ”utgör en integrerad del av 
den valda studieinriktningen” (skolverket, 2). I kursplanen för Matematik A, MA1201 
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(Skolverket, 2) betonas det att elevernas matematikkunskaper ska kunna tillämpas eller 
ha betydelse för deras studieinriktning;

Eleven skall
kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av 
betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning (…)

med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa 
sina kunskaper i olika former av numerisk räkning med 
anknytning till vardagsliv och studieinriktning

ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna 
tillämpa dem i vardagssituationer och i studieinriktningens 
övriga ämnen (…)

kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och 
funktioner som krävs för problemlösning i vardagslivet och i 
studieinriktningens övriga ämnen
(Skolverket, 2)

   I programmålen för samtliga nationella yrkesförberedande program lyfts samarbete 
mellan kärnämnen och karaktärsämnen fram som ett krav för att ge en helhet åt elevens 
utbildning (Skolverket, 2008c). I programmålen för byggprogrammet kan man läsa 
följande:

”Genom samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen samt 
genom att praktiska och teoretiska inslag förs samman och 
integreras i olika ämnen och kurser bildas en helhet i 
utbildningen och utvecklas den kompetens som krävs i 
arbetslivet.” (Skolverket, 2008c)

I programmålen för de andra programmen som kommer behandlas i denna 
rapport är formuleringen snarlik. Att det ska finnas en samverkan mellan 
kärnämnen och karaktärsämnen för att skapa en helhet går ut läsa ut av 
samtliga de programmålen. Ett par utav dem beskriver även att det är en 
förutsättning att det finns en samverkan mellan ämnena. (Skolverket, 2008c)
    Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM har en lista med samtliga svenska 
förlag som säljer läromedel i matematik (NCM, 1). Bland dessa förlag har några 
läromedel i matematik som är knutna till en speciell studieinriktning. Flera utav 
förlagen har böcker som vänder sig till Naturvetenskapsprogrammet eller 
Samhällsvetenskapsprogrammet men för de yrkesförberedande programmen är det 
endast Natur och Kultur (NoK) som har speciella läromedel i matematik. NoK erbjuder 
speciella programböcker för flera yrkesförberedande program, därav samtliga program 
som behandlas i detta examensarbete. Böckerna är däremot inte ett heltäckande 
läromedel för A-kursen utan ska användas tillsammans med en grundbok i samma serie 
(Matematik 3000/4000). Grundboken är inriktad på betyget Godkänt. Programböckerna 
består utav temauppgifter, fördjupningar och uppgifter på tre olika nivåer som ska täcka 
in alla betygsnivåer (Natur och kultur, 1). Enligt kontakt med förlaget1 så används 
programböckerna mest som referens och sällan i klassuppsättning.

                                               
1 Telefonkontakt med Nyström, S. på Natur och kultur 2010-07-08).
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3.3 Varför ämnesintegrering? 
I boken ”Nycklar till kunskap” ägnar författarna ett kapitel åt ”Viljan att lära” och anser
att motivation är grundläggande för inlärning. För en god inlärning krävs det både att 
den studerande har motivation att lära sig och att läraren kan främja motivationen vilket 
bland annat kan ske genom stimulans och relevans som är viktiga motivationsfaktorer.
(Hedin & Svensson, 1997). I rapporten ”Lusten att lära – med fokus på matematik” tar 
också skolverket upp vikten av motivation för att eleverna ska kunna inhämta nya 
kunskaper samt vikten av att eleverna förstår betydelsen av sina studier vilket bland 
annat kan ske genom konkreta upplevelser och praktiska tillämpningar (Skolverket 
2003). Hedin och Svensson visar på samma faktorer som Skolverket för att öka 
inlärningen och ger exempel på arbetssätt för att läraren ska kunna främja elevernas 
motivation. Bland annat är det viktigt att ”anknyta till verkligheten”, ”utveckla 
arbetsmetoder och bedömningsformer i samverkan” samt att ”ge möjligheter att 
använda kunskaperna praktiskt” (Hedin & Svensson, 1997, s.46). 
    Just att knyta an till verkligheten och därmed förstå betydelsen av studierna ger 
många som skäl till varför man ska ämnesintegrera. Det mest framträdande begreppet i 
samband med ämnesintegrering är enligt Gummesson, Flising, Qvarsell och Wener
(1992) helhet. De anser att man ska ha en helhetssyn på kunskapsbegreppet vilket enligt 
dem innebär att ämnena inte kan delas upp utan kunskapsförståelsen bygger på 
relationer och processer (Gummesson, Flising, Qvarsell & Wener 1992). Även Löwing 
och Kilborn (2002) understryker att poängen med samverkan bör vara att skapa en 
helhetssyn. Eftersom eleverna har svårt för problemlösning och att tillämpa sina 
matematikkunskaper framhåller Engström i sin bok ”Matematik och reflektion” (1998) 
att matematikundervisningen bör ta sin utgångspunkt i verkligheten istället för i den nu 
förenklade och välstrukturerade undervisningen (Engström, 1998). Inger och Jörgen 
Kongstedt beskriver hur de arbetar med tematisk undervisning i en skola i Danmark. 
Matematiken är för dem en del av helheten och de arbetar över ämnesgränserna för att 
göra arbetet intressant och givande. Teorin de bygger sin undervisning på kommer från 
en dansk neurolog som visat att inlärning sker endast om storhjärnan är aktiverad och 
den aktiveras endast om det sker något intressant. (Hartz mfl, red. 2000). 
     Magnus Lundin skriver i antologin ”Kilskrift” att det idag kan anse provokativt att 
vilja lägga mer resurser på ämnesintegrering med tanke på den kris som finns inom 
matematikundervisningen (Hjort, Unander – Scharin mfl red. 2002). Lundin hävdar 
istället motsatsen, att det skulle kunna vara en lösning på problemen, eftersom han anser
att det inte är resurserna som är för små utan krisen inom matematikundervisningen 
beror på att vi inte lyckas ge eleverna en tillräckligt övertygande motivering till varför 
de ska lära sig matematik. Lundin skriver att matematikundervisningen måste utgå från 
problem som är förståeliga och metodiken måste kännas relevant. Genom 
ämnesintegrering hoppas Lundin således att vi ska kunna ”skapa en skola där olika 
ämnes- och kunskapsområden stöttar varandra” och ska leda till ett mer glädjefyllt 
lärande (Hjort, Unander – Scharin mfl red. 2002, s.99). Betydelsen av att 
matematikundervisningen blir mer glädjefull och lustfull betonar också Skolverket i sin 
rapport från 2003. Här återkommer igen vikten av att matematikundervisningen är 
relevant och begriplig för att stärka elevernas motivation. Studier visar också på att de 
elever som arbetat ämnesövergripande med matematik anser att deras motivation för 
ämnet ökat när de ser vad matematiken kan användas till men som nämnts tidigare är 
det tyvärr sällan som matematik ingår i ämnesöverskridande arbeten (Skolverket, 2003). 
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3.4 Varför inte ämnesintegrering? 
Löwing och Kilborn (2002) är överlag positiva till ämnesintegrering men ser ändå 
problem med ett sådant undervisningssätt. Undervisningen på gymnasienivå är av 
tradition ämnesindelad i Sverige så därför uppstår ett problem om undervisningen skulle 
ändras till ämnesintegrerad undervisning. Detta organisatoriska problem kommer även 
Hultdin och Rehn (2010) fram till i en undersökning om ämnessamverkan. I intervjuer 
med lärare framkom det flera kritiska tankar om det praktiska genomförandet av en 
ämnesintegrering bland annat hur tid till planering skulle organiseras och 
kommunikationssvårigheter. (Hultdin & Rehn, 2010). 
    En annan fara som Löwing & Kilborn också nämner är risken att integreringen bara 
sker på matematikens bekostnad både vad gäller timmar och innehåll och inte också på 
karaktärsämnets. Denna risk tar även Sandström (2005) upp och menar att 
ämnesintegrering sänker ämnets status eftersom det inte läggs lika mycket tid på 
matematiken som när man arbetar ämnesindelat. 
    Andra faktorer som kan försvåra ett ämnesintegrerat arbete är att eleverna saknar 
funktionella kunskaper i matematik men också elevernas mognad eftersom ett 
ämnesintegrerat arbete medför att eleverna får ta mer eget ansvar (Löwing & Kilborn, 
2002, Normell 2002). För att ett ämnesintegrerat arbete skulle kunna ske på A-kursen i 
matematik på gymnasiet behöver även kursens innehåll omarbetas för innehållet är idag 
dåligt anpassat med behoven av matematik inom karaktärsämnena (Löwing & Kilborn, 
2002). 
    Matematikprofessorn Lars Owe Dahlgren såg 1984 en fara med ämnesintegrering då 
han under en föreläsning på Matematikbiennalen utfärdade en varning för detta 
arbetssätt. Han menade att djupa kunskaper i matematik är nödvändigt och integrering 
och helhetssyn leder endast till ytliga kunskaper. (Torbjörnsson & Lundin 1984). 
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4. Metod

För att få så god validitet och reliabilitet som möjligt har två olika metoder valts. 
Enkäter har valts för att göra en kvantitativ undersökning över hur ämnesintegreringen 
mellan matematik och karaktärsämnen ser ut på de valda programmen och som underlag 
till utförligare intervjuer. Intervjuerna användes som underlag för att försöka hitta det 
goda exemplet på ämnesintegrering. För att få så hög svarsfrekvens som möjligt på 
enkäten gjordes den relativt kort vilket innebär att tiden informanterna behöver lägga 
ner på den är minimal. I enkäten frågades det om intresse att medverka i en uppföljande 
intervju. Informanter som önskade medverka och passade in i målgruppen för en 
intervju fick sedan svara på frågor om deras ämnesintegrerade arbete i en 
semistrukturerad intervju. 

4.1 Enkäter
Informanterna består både av matematiklärare (Bilaga B) och av karaktärsämneslärare 
(Bilaga C) och således fanns det två olika versioner av enkäten men med i huvudsak 
samma frågor. Enkäten har gett ett kvantitativt underlag till hur ämnesintegreringen ser 
ut på de tillfrågade skolorna, lärarnas synpunkter på ämnesintegrering och ett underlag 
till vidare intervjuer. I utformningen av ett par av frågorna har en tidigare given enkät av 
Eliasson (2008) använts som underlag där syftet med enkäten var att undersöka i vilken 
utsträckning ämnesintegrering förekom på gymnasiet och om den inkluderade ämnet 
matematik och gymnasieprogrammens karaktärsämnen. En vinst med detta är att 
frågeställningarna redan är beprövade och kan höja reliabiliteten på undersökningen.
Vid formulerande av övriga frågor har hänsyn tagits till den teoretiska bakgrunden och 
syftet med detta arbete. 

4.2 Intervjuer
För att hitta det goda exemplet om ämnesintegrering i de valda ämnena har intervjuer 
använts. För ändamålet valdes en semistrukturerad intervju eftersom det då fanns 
möjlighet till att ställa följdfrågor som inte bestämts på förhand och dessutom fanns det 
möjlighet att be informanterna att utveckla sina svar. En nackdel med den 
semistrukturerade intervjun är enligt Stadler2 att materialet blir svårt att jämföra. I detta 
fall låg dock fokus på en fallstudie där det specifika undersökts och materialet inte 
behöver vägas mot något annat. Bland dem som i enkäten uppgav att de kunde tänka sig 
svara på utförligare frågor var det endast två lärare som hade ett utökat samarbete och 
därför ingick i målgruppen för intervjun som syftar till att hitta det goda exemplet på 
ämnesintegrering. Underlag för intervjun finns i bilaga E. 

4.3 Urval och bortfall
Informanterna har valts ut efter flera olika faktorer. Eftersom syftet med 
undersökningen delvis är att få uppslag till min egen matematikundervisning har 
informanterna valts från de program som jag själv undervisar i. Enkäterna har skickats 
till karaktärsämneslärare och matematiklärare som undervisar elever på följande 
nationella gymnasieprogram:

                                               
2 Föreläsning med Stadler, E. (2010-03-25) ”Metodföreläsning 2 – Examensarbete i matematikdidaktik”. 
Linnéuniversitetet i Växjö. 
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 Byggprogrammet
 Fordonsprogrammet
 Handels- och administrationsprogrammet
 Hantverksprogrammet
 Naturbruksprogrammet
 Omvårdnadsprogrammet

Vidare har skolorna valts i och i närheten av min egen hemort för att underlätta vid 
eventuella besök och för att få en högre svarsfrekvens då jag är bekant med en del utav 
informanterna sedan tidigare. Enkäten skickades ut till samtliga kommunala 
gymnasieskolor i detta område som har dessa program, oavsett om jag är bekant med 
lärarna eller ej, vilket gör att urvalet kan anses vara slumpartat. 
    Bland matematiklärarna svarade 50 % på enkäten (av totalt 20), bland 
karaktärsämneslärarna 36 % (av totalt 67). Det var ingen som tackade nej till att 
medverka utan från dem som inte svarade på enkäten saknades svar helt och hållet. För 
att undersöka bortfallet skickades en ny förfrågan ut där de som inte svarat tidigare 
kunde precisera varför de inte svarat på enkäten (Bilaga D). Även i denna förfrågning så 
informerades informanterna om sina rättigheter att avstå medverkan, att svaren skulle 
behandlas konfidentiellt med mera (se Bilaga D).
  I enkäterna var det totalt fem personer som kunde tänka sig svara på utförligare frågor 
om ämnesintegrering. Bland dess fem valdes två ut, en matematiklärare och en 
karaktärsämneslärare. Dessa valdes enbart efter vilka svar de gett i enkäten, nämligen 
att de båda två hade ett utökat samarbete med karaktärsämnesläraren resp. 
matematikläraren.
    Bortfallet på enkäterna blev så pass stort att en bortfallsundersökning gjordes (Bilaga 
D). Informanterna fick i den uppge skäl till varför de inte deltagit i enkätundersökningen. 
En stor del utav bortfallet utgörs av matematiklärare och karaktärsämneslärare som 
undervisar elever på fordonsprogrammet eftersom ingen utav de tillfrågade har svarat på 
den ursprungliga enkäten. Bland de tio matematiklärare som inte svarat på enkäten 
svarade åtta på bortfallsundersökningen. Av karaktärsämneslärarna svarade 14 av de 43 
tillfrågade. Summerar man svarsfrekvensen på enkäten och bortfallsundersökningen så 
har 90% av de tillfrågade matematiklärarna svarat och 61% av karaktärsämneslärarna. 
   

4.4 Genomförande och bearbetning
Enkäterna skickades ut till lärare i matematik och karaktärsämnen på de valda 
gymnasieprogrammen tillsammans med en förfrågan om deltagande. Enkäten skickades 
via e-post som ett formulär där informanterna endast behöver kryssa i svarsalternativen. 
Vissa frågor hade även ett öppet alternativ där informanten själv fick formulera sitt svar. 
Med enkäten skickades också ett följebrev (Bilaga A) där informanterna gjordes 
medvetna om vad deras deltagande eller nekande av deltagande innebar, allt i enlighet 
med den forskningsetik som gäller för ett examensarbete (Vetenskapsrådet). För att 
underlätta vid ställningstagandet om deltagande skickades enkät och följebrev ut 
samtidigt så eventuella informanter kunde ta ställning efter de sett frågorna samt att det 
blev en tidsbesparing eftersom enkäten redan var utskickad. För de som önskade 
enkäten i pappersform skickades den ut via brev. En tid efter svarstiden på enkäten gått 
ut gjordes även en bortfallsundersökning där de som inte svarat på enkäten fick 
möjlighet att ange orsak. Även denna förfrågan skickades ut via e-post (Bilaga D). 
    För att få reda på hur det goda exemplet på ämnesintegrering ser ut genomfördes en 
intervju med en lärare som undervisar i matematik på byggprogrammet. Intervjun var 
semistrukturerade och gick till på det sättet att de förbestämda frågorna skickades ut via 
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e-post som informanten svarade på. Svaren ledde till en del följdfrågor och behov av 
förtydliganden som gjordes via en fortsatt mejlkonversation. Informanten fick också 
möjligheten att genomföra intervjun via telefon eller ett personligt möte. Även en lärare 
som undervisade i karaktärsämnen på byggprogrammet blev tillfrågad om att delta i en 
intervju. Denna läraren hade tidigare gett sitt samtycke till utförligare frågor i enkäten 
men avstod sedan att svara på intervjufrågorna. 

4.5 Validitet och reliabilitet
Syftet med detta arbete och de valda metoderna ger en god validitet eftersom frågorna 
som ställs till informanterna är utformade efter syftets frågeställningar, alltså det som 
avses undersökas har undersökts (Andersen, 1994). Den semistrukturerade intervjun ger 
också en viss ökad validitet gentemot den kvalitativa eftersom det inte finns risk att 
viktiga frågeställningar/ämnesområden glöms bort och således leder till sämre validitet 
eftersom intervjun då inte uppfyller syftet.   
    För att undvika att frågorna i enkäterna och intervjun misstolkas har två testpersoner 
fått genomföra enkäterna och en utav dem har också fått svara på intervjufrågorna. 
Risken med förvrängda resultat är också minimal eftersom alla frågor skett via e-post 
och informanterna har själva fått formulera sina svar. Reliabiliteten i undersökningen 
kan därför anses vara god. Ett par utav frågorna i enkäten har även använts i en tidigare 
enkät och kan därför användas som kontrollfrågor för en högre reliabilitet. Att använda 
enkäterna för att hitta informanter till intervjun gjorde också att urvalet till intervjun 
underlättades eftersom det då gick att välja lärare som arbetade ämnesintegrerat på ett 
djupare plan. Att intervjun vänder sig till rätt person ökar validiteten på undersökningen 
eftersom den uppfyller intervjuns syfte. 
    Något som eventuellt kan sänka enkätundersökningens reliabilitet är att 
ämnesintegrering är något som ska förekomma enligt våra styrdokument. Risken är då 
att lärarna förskönat sina svar genom att uppge att de arbetar mer ämnesintegrerat än 
vad de gör vilket sänker mätnoggrannheten. Förhoppningen är dock att de som valt att 
deltaga har rannsakat sig själva och svarat så sanningsenligt som möjligt.
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5. Resultat

Under denna rubrik redovisas resultaten från enkäterna, bortfallsundersökningen samt 
intervjun. 

5.1 Enkätsvar
De inledande frågorna på enkäten var lika för matematiklärarna och 
karaktärsämneslärarna. 

Vilka fördelar ser du främst med ämnesintegrering mellan 
matematik och elevernas karaktärsämnen?

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

(Eliasson 2008).

Så här svarade lärargrupperna (i procent):

Tabell 5. 1
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Matematiklärare Karaktärsämneslärare

Bland övriga fördelar nämndes att rädslan många elever känner inför matematiken 
minskar eftersom matematiken inte blir så abstrakt då den sätts i ett för eleven naturligt 
sammanhang. En annan lärare svarade att en fördel är att matematiken kan i vissa 
program läsas som yrkesmatematik eftersom där finns mycket ”naturlig” matematik, 
exempelvis svinn, moms, procent.
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Vilka nackdelar ser du främst med ämnesintegrering mellan 
matematik och
elevernas karaktärsämnen?

1. Ämnesintegrerad undervisning medför ytliga kunskaper.
2. Ämnesindelad undervisning innehåller en struktur och en vald
kunskapsmängd som gör denna pedagogiskt effektivare än 
ämnesintegrerad
undervisning.
3. Lärare bör låta elever upptäcka och förstå sammanhang och 
helheter på egen
hand.
4. Ämnesintegrering medför att eleverna får svårare att urskilja 
det matematiska
innehållet i uppgiften och kan därmed inte tillämpa 
problemlösningen i ett annat sammanhang. (frågan ställdes 
endast till matematiklärarna, min anm.).
5. Ämnesintegrering reducerar och förenklar det matematiska 
innehållet i
undervisningen. (frågan ställdes endast till matematiklärarna, 
min anm.).
6. Övriga nackdelar.
(Eliasson 2008).

Tabell 5. 2
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Bland övriga nackdelar nämnde en matematiklärare svårigheter med att hitta 
integreringsmöjligheter i alla karaktärsämnen för matematikens alla områden. Flera utav 
karaktärsämneslärarna som valde ”övrigt” skrev att de inte kunde se några nackdelar 
alls. Som nackdel svarade en karaktärsämneslärare att eleverna inte gärna vill ha 
matematik i samband med karaktärsämnet för det är då de vill ”jobba”.
Anmärkningsvärt på denna fråga var att ungefär hälften av karaktärsämneslärarna 
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svarade inte alls på frågan. Bland matematiklärarna rörde det sig om ca 20% som inte 
svarade alls.

Tillämpar du ämnesintegrerad matematikundervisning?
alternativt; Tillämpar du ämnesintegrerad undervisning med 
anknytning till matematik?

Tabell 5. 3
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Femte frågan i enkäten riktade sig enbart till dem som svarat att de tillämpar 
ämnesintegrering. Här skiljde sig dessutom svarsalternativen åt beroende på om de var 
matematiklärare eller karaktärsämneslärare. Frågan löd: 

Hur ser din ämnesintegrerade undervisning ut?

Av de sex matematiklärarna som svarade på frågan så var det endast en utav dem som 
tillämpar en mer djupgående ämnesintegrering. Denna lärare har svarat att han eller hon 
har ett utökat samarbete med karaktärsämnesläraren som innebär att de ibland deltager 
på eller håller i varandras lektioner. Fyra utav matematiklärarna har inget samarbete 
med karaktärsämnesläraren utan låter endast eleverna arbeta med programanknutna 
uppgifter under de ordinarie matematiklektionerna. Den sjätte matematikläraren arbetar 
ibland tematiskt men har annars inget samarbete med karaktärsämnesläraren.
    Bland de 18 karaktärsämneslärarna som uppgav att de arbetade ämnesintegrerat 
svarade 17 att de ibland eller ofta låter eleverna lösa uppgifter som knyter an till 
matematiken men de har inget samarbete med matematikläraren. Ett utav 
karaktärsämneslärarnas uppgav att han eller hon hade ett utökat samarbete med 
matematikläraren eftersom de bland annat medverkar och eller håller i varandras 
lektioner. 
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För att skönja lärarnas intresse av ämnesintegrering ställdes också frågan om läraren 
skulle vilja arbeta mer ämnesintegrerat än de gör idag. Denna fråga ställdes till samtliga 
informanter, alltså både de som uppgett att de jobbade ämnesintegrerat och de som 
uppgett att de inte jobbade ämnesintegrerat. Resultatet framgår av tabell 5.4. 

Tabell 5. 4
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Karaktärsämneslärarna fick också en fråga om möjligheterna att integrera deras ämnen 
med matematiken; 
Anser du att det finns någon eller några delar av dina karaktärsämneskurser som 
innehåller matematik som skulle vara lämplig att ämnesintegrera? 

Samtliga karaktärsämneslärare svarade att det ”finns en eller flera delar som kan vara 
lämpliga att ämnesintegrera”. 

När svaren på enkäterna bearbetades försökte mönster och kopplingar att skönjas. Bland 
annat så undersöktes om det var lärare från något specifikt program som såg fler 
respektive färre för- eller nackdelar med ämnesintegrering eller om det var något 
program som utmärkte sig för att tillämpa ämnesintegrering i större eller mindre grad.
Lärare som undervisade i karaktärsämnen inom byggprogrammet och 
naturbruksprogrammet gav flest exempel på hur man kunde ämnesintegrera med 
matematiken.

5.2 Resultat av bortfallsundersökningen
Bland matematiklärarna svarade nästan samtliga tillfrågade på bortfallsundersökningen 
(8/10). Hälften av dem som svarade var antingen inte i målgruppen (bytt 
undervisningsämne, undervisande inte etc.) eller hade haft andra tekniska problem med 
att svara (inte fått enkäten, inte kunnat skicka den etc.). Den andra hälften uppgav 
tidsbrist som anledning till varför de inte svarat. Anmärkningsvärt i denna grupp var att 
nästan samtliga informanter lämnade övrig information där de påpekade att 
ämnesintegrering intresserade dem och en del ansåg även att de arbetade med 
ämnesintegrering i stor utsträckning. 
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    Karaktärsämneslärarna hade inte lika hög svarsfrekvens på bortfallsundersökningen, 
14 av 43 svarade på frågan. Resultatet var dock nästan identiskt med matematiklärarnas, 
hälften angav tidsbrist som anledning till varför de inte svarat på enkäten och den andra 
hälften fördelade sig på tekniska problem eller att de var utanför målgruppen. Precis 
som matematiklärarna var det många i denna grupp som påpekade att de var 
intresserade av ämnesintegrerad undervisning och att de tillämpade det i sin 
undervisning. 

5.3 Resultat av intervjun
En lärare som undervisar i matematik har bidragit med en beskrivning på hur deras 
ämnesintegrering går till i både teori och praktik. Matematikläraren kommer jag 
fortsättningsvis att kalla för Maria. Maria har en tredjedel av sin matematikundervisning 
för eleverna på byggprogrammet integrerad med deras karaktärsämnen. Resten av 
undervisningstiden beskriver hon är traditionell undervisning, det vill säga 
ämnesindelad. Den integrerade undervisningstiden räknas in både i 
undervisningstimmarna för matematik som för karaktärsämnena. Maria upplever inte att 
de integrerade lektionerna stjäl tid från matematikundervisningen utan tvärtom hade hon 
gärna integrerat ännu mer. Eleverna har flera olika lärare som undervisar dem i 
karaktärsämnena eftersom de i årskurs ett får prova de olika inriktningarna på 
byggprogrammet vilket gör att samtliga lärare får vara mer eller mindre delaktiga i 
integreringen med matematiken. Samtliga karaktärsämneslärare är, enligt Maria, 
positivt inställda till samarbetet. Planeringen till lektionerna läggs upp olika beroende 
på hur engagerad karaktärsämnesläraren är och hur mycket tid som finns till förfogande 
men oftast bygger den på en dialog mellan Maria och karaktärsämnesläraren om vad de 
behandlar i karaktärsämnet just då och så finner de gemensamt ett lämpligt utgångsläge
för den gemensamma lektionen. Under lektionen medverkar sedan både Maria och 
karaktärsämnesläraren och de driver gemensamt undervisningen framåt genom 
uppgifter och diskussioner om resultat och uppgifternas relevans. 
    Maria säger att en utav karaktärsämneslärarna är mer delaktig och vill, precis som 
hon själv, ha en renodlad integrering av ämnena och slopa matteboken helt. Tyvärr 
finner de ingen arbetstid till dessa diskussioner utan som det är nu har istället 
integreringen utvecklats lite mer för varje år. Läsåret 2010/2011 blir det tredje året på 
deras integreringsarbete. 
    När det kommer till bedömning så hoppas Maria att de ska kunna samarbeta mer i 
den frågan i framtiden men än så länge blir det mest diskussioner om elevers 
resonemang när de löser något problem. 
    Maria fick frågan om vad de använder för läromedel och svaret blev att på de 
traditionella lektionerna användes en traditionell bok och under de integrerade 
lektionerna inget läromedel alls. De programinfärgade böckerna som finns anser Maria 
vara som de traditionella böckerna eftersom mycket i dem inte är relevant för eleven 
trots att de är programinfärgade. Marias önskan är att ta fram ett lokalt läromedel 
tillsammans med karaktärsämnesläraren så den traditionella matematikboken kan slopas 
helt men tyvärr så finns inte den tiden. Maria påpekar också att de förklaringar som ofta 
återfinns i matematikböckerna för att underlätta förståelsen oftast har motsatt verkan. 
Istället märker hon att förståelsen ofta kommer när eleverna fått göra något både 
teoretiskt och praktiskt för att de få fått kunskapen i ett för dem begripligare 
sammanhang. 
    Maria har endast märkt av positiva effekter av samarbetet. De flesta av eleverna har 
uttryckt att de tycker integreringen är positiv och Maria känner också att den negativa 
inställningen många har till ämnet matematik har tonats ner. Anledningen till det tror 
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Maria är att integreringen för in matematiken i elevernas verklighet istället för att enbart 
arbeta efter bokens efterliknade verklighet. Maria har också märkt av att integreringen 
ger henne själv flera positiva effekter eftersom hon själv sätts in i ett för henne tidigare 
obekant ämne vilket inte bara ger eleverna större relevans utan relevansen ökar även för 
hennes egen del. Hon har dessutom fått inblick i kollegornas sätt att arbeta genom 
samarbetet vilket hon upplevt som positivt. 
    Rent organisatoriskt så har Maria fullt stöd från sin rektor för att genomföra 
integreringen. Maria har fått tid i sin tjänst både till lektionerna och till planeringen men 
ämnesintegreringen får inte kosta något. Det Maria känner är dock att det skulle 
behövas ännu mer tid för att kunna utveckla samarbetet ytterligare. 
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6. Analys

6.1 Vad anser matematik- respektive karaktärsämneslärarna att det finns för för-
respektive nackdelar vid ämnesintegrering mellan matematik och 
karaktärsämnen på gymnasiet?

Fördelarna med ämnesintegrerad undervisning mellan matematik och karaktärsämnen 
på gymnasiet är enligt lärarna att det ger en ökad verklighetsanknytning av matematiken 
för eleverna. Knappt en femtedel anser att undervisningsmetoden ökar motivationen och 
lusten till matematik hos eleverna. Här är de undervisande lärarna inte överens med 
tidigare utredningar. När Eliasson (2008) ställde frågan blev de främsta svaren att 
ämnesintegrering ökar lusten och motivation samt verklighetsanknytningen hos 
eleverna. Enligt flera rapporter och utredningar är just den ökade motivationen och 
lusten att lära en utav anledningarna till att ämnesintegrerad undervisning ska bedrivas 
(Skolverket 2003, Hedin & Svensson, 1997 mfl). Motivation sägs vara en 
grundläggande faktor för inlärning så enbart verklighetsanknytning som lärarna anser 
vara den största fördelen med ämnesintegrerad undervisning behöver inte leda till att 
elevernas inlärning ökar (Hedin & Svensson, 1997). Den ökade 
verklighetsanknytningen och motivationen hänger ihop som faktorer för ökad inlärning 
enligt bland annat Hedin och Svensson (1997), Löwing och Kilborn (2002) och Lundin 
och Hjort (2002). Enligt dem leder nämligen verklighetsanknytningen till ökad 
motivation som i sin tur gör att elevernas inlärning ökar. I den två lärargrupperna var det 
endast ungefär en femtedel av lärarna som var av samma åsikt och uppgav bägge 
alternativen som en fördel med ämnesintegrerad undervisning. En utav 
matematiklärarna tycker att ämnesintegrering medför en fördel i och med att 
abstraktheten försvinner när matematiken knyts till ett för eleven tidigare känt ämne 
vilket leder till att rädslan många elever känner för ämnet matematik försvinner. Detta 
påstående finns det även gehör för i teorin då flera anser att undervisning måste utgå 
från ämnen som är förståeliga och relevanta för eleven (Engström, 1998, Hartz m fl
2000).
    Nackdelar som finns med ämnesintegrering mellan ämnet matematik och 
karaktärsämnena på gymnasiet anser en del lärare vara att det medför ytliga kunskaper 
och reducerar och förenklar innehållet i matematiken. Svaren på denna fråga stämmer 
väl överens med de svar som Eliasson (2008) fick då frågan tidigare användes och 
besvarades av matematik- och karaktärsämneslärare. Dessa matematiklärare är alltså av 
samma åsikt som Dahlgren som anser att djupa kunskaper i matematik är nödvändiga 
och det kan inte fås genom ämnesintegrering (Torbjörnsson & Lundin, 1984). En annan 
nackdel lärarna belyst är att det kan vara svårt att hitta anknytningspunkter mellan alla 
momenten i A-kursen i matematik och elevernas karaktärsämnen. Löwing och Kilborn 
(2002) ser också det nuvarande upplägget av A-kursen som en nackdel för 
ämnesintegrering och föreslår att innehållet i kursen ska omarbetas och anpassas till 
karaktärsämnenas behov av matematik. Ingen utav lärarna anger dock övriga 
organisatoriska svårigheter såsom tid till planering eller svårigheter vid schemaläggning 
som någon nackdel för ämnesintegrerad undervisning. När Eliasson (2008) ställde 
samma fråga till matematik- och karaktärsämneslärare uppgav informanterna flera olika 
organisatoriska nackdelar såsom tid till planering och schemaläggning. Flera utav 
lärarna i denna enkätundersökningen uppgav att de inte kunde se några nackdelar alls 
med ämnesintegrerad undervisning. 
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6.2 I vilken utsträckning tillämpas ämnesintegrering mellan matematik och 
karaktärsämnena på gymnasiet?

Drygt hälften av matematiklärarna (55 %) angav att de tillämpade ämnesintegrerad 
undervisning med avseende på matematik och elevernas karaktärsämnen. Av 
karaktärsämneslärarna var det 86 % som tillämpade en sådan undervisning. De lärare 
som inte tillämpar denna undervisningsform följer inte de styrdokument som finns för 
gymnasieskolan. Både i läroplanen, Lpf94, i kursplanen för matematik och i elevernas 
programmål framgår att det ska finnas en samverkan mellan elevernas yrkesämnen och 
deras kärnämnen (i detta fall matematik). I läroplanen för matematik ingår det i flera 
utav delmålen att eleven ska ha matematikkunskaper som går att tillämpa eller har 
betydelse för elevens studieinriktning (Skolverket, 1). 
    Ämnesintegrering inom matematik och karaktärsämnena på gymnasiet handlar 
således om att det ska ske en samverkan mellan ämnet matematik och karaktärsämnena. 
Denna samverkan kan ske på en mängd olika plan och efter de svar som kommit in på 
enkäten om hur lärarna arbetar ämnesintegrerat har jag valt att dela in ämnesintegrering 
i fyra olika steg. Dessa steg redovisas i lista 6.2.1 här nedan. 

Lista 6.2.1

1. Eleverna får lösa programanknutna matematikuppgifter på 
matematiklektionerna i olika utsträckning, eventuellt används ett 
programinfärgat läromedel. Matematikläraren och karaktärsämnesläraren har 
inget samarbete mellan sina ämnen. 

2. Tematiskt arbete där matematik och karaktärsämnena ingår. Matematikläraren 
och karaktärsämnesläraren samarbetar periodvis med valda delar. 

3. Matematikläraren och karaktärsämnesläraren har tillsammans arbetat fram 
material som de använder på sina respektive lektioner. 

4. Matematikläraren och karaktärsämnesläraren samordnar sina ämnen på ett 
sådant sätt att de har gemensamma lektioner och eventuellt bedömer elevernas 
kunskapsutveckling gemensamt.     

    
Majoriteten av de lärare som uppgav att de ämnesintegrerade gjorde det på en nivå som 
innebär att de inte har något samarbete med matematik- respektive 
karaktärsämnesläraren. Deras ämnesintegrering innebär alltså ingen samverkan alls 
mellan lärare och placeras på nivå 1 (se Lista 6.2.1). Dessa lärare låter eleverna lösa 
uppgifter av matematisk karaktär på karaktärsämneslektionerna respektive 
programanknutna uppgifter på matematiklektionerna. Denna undervisning uppfyller 
flera utav målen i styrdokumenten, bland annat att matematiken ska anpassas till vald 
studieinriktning, men samtidigt saknas målen om samverkan som återfinns både i 
programmålen och i Lpf94. Ingen av informanterna uppgav att de tillämpade 
ämnesintegrerad undervisning som överensstämmer med nivå 2 och 3 i lista 6.2.1. Nivå 
2 innebär att det finns viss samverkan mellan lärarna då de arbetar tematiskt och 
matematik och karaktärsämnet ingår. Att ingen angav detta arbetssätt konstateras även 
av Skolverket (2003) som i sin rapport kommenterar att det är sällan matematik ingår i 
ämnesöverskridande arbeten på gymnasiet. 
    Bland informanterna var de endast två stycken som samverkade med läraren i 
matematik respektive karaktärsämne. Dessa placeras under nivå 4 (i lista 6.2.1) eftersom 
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de har ett utökat samarbete och bland annat medverkar på varandras lektioner. Det är 
alltså endast två lärare i undersökningen som följer de förordningar som deras arbete 
ska bygga på. 
    

6.3 Hur ser det ”goda exemplet” på ämnesintegrering mellan matematik och 
karaktärsämnena på gymnasiet ut? 

Om läroplanen för de frivilliga skolformerna, kursmålen för matematik A och elevernas 
programmål ska efterföljas så ska samverkan ske mellan karaktärsämnesläraren och 
elevens kärnämnen (varav matematik kurs A ingår). Maria som är matematiklärare på 
en kommunal gymnasieskola i en medelstorkommun var en utav få som arbetar 
ämnesintegrerat med elevernas karaktärsämnen på en djupare nivå. Förutom att hon har 
traditionell ämnesindelad undervisning i matematiken har hon en gång varannan vecka 
ett samarbete med lärarna på byggprogrammet där de arbetar tillsammans och 
undervisar i matematik som just då är aktuell på elevernas karaktärsämneskurser. Deras 
tredje år med samverkan pågår just nu och då utgör de integrerade lektionerna en 
tredjedel av matematikkursen. Förutom att målen i kursplan och programmet uppfylls så 
får eleven möjlighet att se samband mellan sina ämnen och en verklighetsanknytning av 
matematiken. Maria har även märkt att viljan att lära sig matematik på de 
ämnesindelade lektionerna har ökat. Detta arbetssätt gör att eleverna förstår betydelsen 
av sina matematikstudier vilket är en faktor för ökad motivation (Skolverket, 2003). 
Eleverna ges också möjlighet att använda sina kunskaper praktiskt antingen före eller 
efter den gemensamma lektionen i ”byggmatematik” vilket också är en faktor för att 
främja elevernas motivation (Hedin & Svensson, 1997). Gummesson m.fl. (1992) och 
Löwing och Kilborn (2002) poängterar vikten av helhetssyn i undervisningen vilket 
dessa elever får i samband med sin ”byggmatte”, både under lektionen och i anslutning 
till den eftersom arbetsområdet även kan tas upp på de ämnesindelade lektionerna i 
anslutning till ”byggmatte”-lektionen. 
    Enligt Maria upplevs samarbetet positivt både bland elever och bland lärare som får 
en ökad motivation och insikt i sina kollegors undervisningsämnen. De nackdelar som 
Maria uppger är endast organisatoriska såsom tid till den gemensamma planeringen 
vilket överensstämmer med de nackdelar Löwing och Kilborn (2002) och Hultdin och 
Rehn (2010) påstår kan finnas. 
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7. Diskussion och slutsatser

Anmärkningsvärt är att samtliga karaktärsämneslärare svarade att det fanns en eller flera 
delar av deras kurser som kunde vara lämpliga att ämnesintegrerar med ämnet 
matematik. Majoriteten ville också arbeta mer ämnesintegrerat än de gör idag och 
endast ett fåtal av dem uppgav nackdelar med ämnesintegrering. Varför arbetar de då 
inte mer ämnesintegrerat redan idag? En stor del uppgav inga nackdelar, angav att det 
fanns många anknytningspunkter mellan kurserna och ville arbeta ämnesintegrerat. 
Troligt ser de dock organisatoriska hinder såsom tid för planering, schemaläggning m.m. 
Tyvärr fanns inte en sådan nackdel med som definierat svarsalternativ vilket var en miss 
från min sida. Dock fanns det ett öppet alternativ där de fritt fick ange vilka nackdelar 
de ville. En annan möjlig orsak till att de uppgett att de vill arbeta mer ämnesintegrerat 
än de gör idag är också att de kan ha förskönat sina svar eftersom man bör arbeta 
ämnesintegrerat enligt gymnasieskolans styrdokument. 
    Majoriteten av alla de som svarade på enkäten uppgav att en fördel med 
ämnesintegreringen av matematik och elevernas karaktärsämnen är att eleverna får en 
ökad verklighetsanknytning. Det var få som svarade att ämnesintegreringen kan ge 
eleverna en ökad motivation. Forskningen säger snarare att de två går hand i hand 
genom att den ökade verklighetsanknytningen leder till ökad motivation vilket sen i sin 
tur ska öka elevernas intresse för matematik. Missade lärarna att de kunde uppge flera 
svarsalternativ eller gör de inte kopplingen? Ökad verklighetsanknytning förankras i 
styrdokumenten genom att kursen ska anpassas till vald studieinriktning och vardagsliv 
men alla dessa lärare tycks då ha missat en stor anledning till varför ämnet ska anpassas. 
Jag anser att det inte bara är för att eleverna ska kunna använda matematiken i sitt 
vardagsliv och i sin studieinriktning som de målen finns utan också för att elevernas 
motivation ska öka och således intresset för matematiken. Det är inte konstigt om 
kunskaperna i matematik sjunker (vilket de stora undersökningarna TIMSS och PISA 
visar) när lärarna inte försöker öka elevernas motivation till att lära sig matematik utan 
endast försöker följa kursmålen utan någon vidare eftertanke. 
    En annan anledning till att lärarna inte gjort kopplingen mellan verklighetsanknytning 
och ökad motivation kan vara hur de definierar ordet ”verklighetsanknytning”. Att göra 
programanknutna uppgifter under matematiklektionen är kanske inte den 
verklighetsanknytning som det pratas om i styrdokument och i tidigare forskning utan är 
kanske snarare när eleverna får se samband och i praktiken använda sig av matematik på 
ett sätt som Maria beskriver. Maria skriver ju att ämnesintergering ska föra in 
matematiken i elevernas verklighet istället för att arbeta efter bokens efterliknande 
verklighet. Maria har en vidare syn på verklighetsanknytningen och ser också hur 
hennes arbete skapar motivation. 
    Precis som påpekats både av lärare som deltog i enkäten och av bland annat Löwing 
och Kilborn (2002) så är dagens kurs i matematik A på gymnasiet dåligt anpassad till 
elevernas karaktärsämnen. Nästa år kommer gymnasieskolan att genomgå en reform där 
matematik kommer att bli ett gymnasiegemensamt ämne (ersätter ordet kärnämne) men 
innehåll och mål för kursen kommer troligen att variera. I senaste förslaget kommer 
första kursen i matematik att vara 100 poäng precis som nu men den finns i tre olika 
varianter, 1a, 1b och 1c där innehållet skiljer sig åt (Skolverket, 3). Förhoppningsvis 
kommer detta upplägg att göra så matematiken blir bättre anpassad till elevernas 
karaktärsämnen och möjligheten att integrera ämnena underlättas.
    Under arbetets gång har många frågor väckts som jag vill ha svar på. Jag ger några av 
de frågorna här som förslag på kommande forskning;
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Vad gör matematiklärarna för att öka elevernas motivation och 
intresse för ämnet matematik? 

Anser karaktärsämneslärarna att de har något ansvar för att 
integrera sin undervisning med elevernas kärnämnen? Tar de 
något sådant ansvar?

Anser eleverna att deras intresse och kunskaper i matematik ökat 
när de arbetar ämnesintegrerat? Har det ämnesintegrerade arbetet 
lett till ökade kunskaper?

    Sammanfattningsvis har detta arbetet visat att matematiklärare och 
karaktärsämneslärare på gymnasiet har ambitionen att ämnesintegrera men de gör det 
inte. Att ge eleverna uppgifter av matematisk karaktär på karaktärsämneslektionerna går 
oftast inte att undvika och att låta eleverna lösa matematikuppgifter efter 
studieinriktning är oftast lätt. Temaarbeten och andra samarbeten lärarna emellan 
förekommer däremot i mycket liten utsträckning. För att det ska vara tal om en 
ämnesintegrering måste ämnena integreras och hur det går till utan att lärarna som 
undervisar i ämnena samarbetar kan jag inte svara på. Precis som Eliasson (2008) och 
Spåre (2009) sker ämnesintegrering med ämnet matematik isolerat, alltså utan 
samarbete ämnena emellan. 
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Bilaga A – Följebrev

Hej, jag heter Martina Fritzsche och gör mitt examensarbete på lärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Mitt arbete handlar om ämnesintegrering mellan matematik 
och elevernas karaktärsämnen. För att undersöka hur ämnesintegreringen ser ut på 
gymnasieskolorna och vad lärarna har för inställning till det har jag sammanställt frågor 
i en enkät som jag gärna ser att du besvarar. Oavsett om du tillämpar ämnesintegrerad 
undervisning eller ej är dina svar värdefulla för mig. 

Enkäten tar ca 5-10 minuter att genomföra. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan 
även om du tackat ja ångra ditt deltagande genom att meddela mig detta och då plockas 
dina svar bort. Din enkät kommer att behandlas konfidentiellt och svaren kommer att 
avidentifieras i min rapport. Om du önskar ta del av undersökningen när den är färdig så 
får du gärna göra det genom att du kontaktar mig. 

Du svarar på enkäten genom att öppna den bifogade filen i Word, markerar dina svar 
och sedan måste du spara den (med nytt namn) innan du bifogar den i ett mejl till mig. 
Om du önskar få enkäten sänd till dig via post så meddela mig din adress. Önskar du 
svara i pappersform och har tillgång till skrivare får du gärna själv skriva ut den och 
posta den till mig. Vill du ha ett frankerat svarskuvert kan du också bara kontakta mig 
så ordnar jag det. 

För att dina svar ska kunna ingå i min rapport behöver jag dem senast den XXXXXX. 

Tack på förhand,
Hälsningar Martina Fritzsche

Kontaktuppgifter:
E-post: xxxxxxxxxxxxx
Tel: XXXX – XXXXXX
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Bilaga B – Enkät till matematiklärare

Ämnesintegrering – för dig som undervisar i ämnet matematik på 
gymnasiet

Denna enkät syftar till att utreda hur du ser på ämnesintegrering mellan matematiken 
och elevernas karaktärsämnen samt att få veta i vilken utsträckning ämnesintegrering 
tillämpas mellan dessa ämnen. Med ordet ämnesintegrering menar jag allt i din 
matematikundervisning som knyter an till elevernas karaktärsämnen. Det kan 
exempelvis vara att du låter eleverna göra en enstaka uppgift som har anknytning till 
deras karaktärsämnen eller större helheter som t.ex. temaveckor. 

1. Vilka fördelar ser du främst med ämnesintegrering mellan matematik och 
elevernas karaktärsämnen?
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka i rutan.)

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

Dessa fördelar anges i skrivrutan här nedan:

2. Vilka nackdelar ser du främst med ämnesintegrering mellan matematik och
elevernas karaktärsämnen?
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka 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 i skrivrutan här nedan:
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3. Vilket eller vilka program är dina matematikelever inskrivna på?
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka  i rutan.)

Byggprogrammet
Fordonsprogrammet
Handelsprogrammmet
Naturbruksprogrammet
Hantverksprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Övriga program, 

ange de programmen här nedan:

4. Tillämpar du ämnesintegrerad matematikundervisning?
(Markera ett alternativ genom att klicka  i rutan.)

JA
NEJ Om NEJ, gå vidare till fråga 7

5. Hur ser din ämnesintegrerade undervisning ut? 
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka i rutan/rutorna.)

Ibland låter jag eleverna lösa uppgifter som har anknytning till deras programval.
Jag har till varje delmål i matematik minst en uppgift eller exempel som knyter an 

till elevernas programval.
Jag använder matematikböcker med programanknytning i min undervisning.
Jag arbetar tematiskt någon eller några gånger per år tillsammans med 

karaktärsämneslärarna.
Jag samarbetar med karaktärsämneslärarna på ett sådant sätt att jag ibland 

medverkar på karaktärsämneslektionerna.
Jag samarbetar med karaktärsämneslärarna på ett sådant sätt att vi utformar 

undervisningsmaterial tillsammans som vi sedan bedömer tillsammans men arbetet sker 
på respektive ämnes undervisningstid (vi lärare har våra ”vanliga” lektioner). 

Jag har ett utökat samarbete med karaktärsämneslärarna som innebär att vi ibland 
deltager på eller håller i varandras lektioner och bland annat samarbetar i bedömningen 
av elevernas kunskaper i matematik.
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6. Kan jag få kontakta dig och ställa lite utförligare frågor om ämnesintegrering?
(Dina svar på de utförligare frågorna är av intresse oavsett hur du svarat på de tidigare 
frågorna.)

JA, kontakta mig helst via: E-post
Brev till adressen: 

NEJ TACK

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

JA
NEJ
VET EJ

Tack för Din medverkan!
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Bilaga C – Enkät till karaktärsämneslärare

Ämnesintegrering – för dig som undervisar i något karaktärsämne på 
gymnasiet

Denna enkät syftar till att utreda hur du ser på ämnesintegrering mellan dina elevers 
karaktärsämnen och ämnet matematik samt att få veta i vilken utsträckning 
ämnesintegrering tillämpas mellan dessa ämnen. Med ordet ämnesintegrering menar jag 
allt i din undervisning i karaktärsämnena som knyter an till elevernas matematikkurs. 
Det kan exempelvis vara att du låter eleverna göra en enstaka uppgift som har 
anknytning till matematiken eller större helheter som t.ex. temaveckor där ämnet 
matematik ingår. 

1. Vilka fördelar ser du främst med ämnesintegrering mellan matematik och 
elevernas karaktärsämnen?
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka i rutan.)

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

Dessa fördelar anges i skrivrutan här nedan:

2. Vilka nackdelar ser du främst med ämnesintegrering mellan matematik och
elevernas karaktärsämnen?
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka 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.

Övriga nackdelar.
Dessa nackdelar anges i skrivrutan här nedan:
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3. På vilket eller vilka program undervisar du i karaktärsämnen?
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka  i rutan.)

Byggprogrammet
Fordonsprogrammet
Handelsprogrammmet
Naturbruksprogrammet
Hantverksprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Övriga program, 

ange de programmen här nedan:

4. Tillämpar du ämnesintegrerad undervisning med anknytning till matematik?
(Markera ett alternativ genom att klicka  i rutan.)

JA
NEJ Om NEJ, gå vidare till fråga 7

5. Hur ser din ämnesintegrerade undervisning ut? 
(Markera ett eller flera alternativ genom att klicka i rutan/rutorna.)

Ibland låter jag eleverna lösa uppgifter av matematisk karaktär
Jag har ofta uppgifter som knyter an till matematiken.

Jag arbetar tematiskt någon eller några gånger per år tillsammans med bland annat 
matematikläraren/na.

Jag samarbetar med matematikläraren/na på ett sådant sätt att jag ibland medverkar 
på matematiklektionerna.

Jag samarbetar med matematikäraren/na på ett sådant sätt att vi utformar 
undervisningsmaterial tillsammans som vi sedan bedömer tillsammans men arbetet sker 
på respektive ämnes undervisningstid (vi lärare har våra ”vanliga” lektioner). 

Jag har ett utökat samarbete med matematikläraren/na som innebär att vi ibland 
deltager på eller håller i varandras lektioner och bland annat samarbetar i bedömningen 
av elevernas kunskaper i matematik.

Annat: (skriv i textrutan nedan)

6. Kan jag få kontakta dig och ställa lite utförligare frågor om ämnesintegrering
med avseende på matematik?
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(Dina svar på de utförligare frågorna är av intresse oavsett hur du svarat på de tidigare 
frågorna.)

JA, kontakta mig helst via: E-post
Brev till adressen: 

NEJ TACK

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

JA
NEJ
VET EJ

8. Anser du att det finns någon eller några delar av dina karaktärsämneskurser 
som innehåller matematik som skulle vara lämplig att ämnesintegrera?
(Markera ett alternativ genom att klicka i rutan.)

Ja, det finns en eller flera delar som kan vara lämpliga att ämnesintegrera.  
Nej, det finns delar som innehåller matematik men jag anser inte de lämpliga att 

ämnesintegrera.
Nej, kurserna innehåller lite eller ingen matematik.

9a. Om du svarade ja på förra frågan, precisera eller ge gärna exempel på vad 
dina kurser innehåller för matematik: (skriv i textrutan nedan) 

9b. Om du svarade nej på förra frågan. Kan du komma på något i dina kurser som 
ändå har anknytning till ämnet matematik? (skriv i textrutan nedan)

Tack för Din medverkan!
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Bilaga D – Bortfallsundersökning

Hej,

För en tid sedan mottog du en förfrågan om att deltaga i en enkät till mitt examensarbete 
om ämnesintegrering inom matematik och yrkesämnen. Eftersom jag saknar svar från 
dig vill jag gärna få veta anledningen så min undersökning blir så väl genomförd som 
möjligt. Använd gärna ett eller flera av följande alternativ:

1. Jag har inte mottagit någon förfrågan tidigare

2. Ämnesintegrering intresserar mig inte

3. Jag ingick inte i målgruppen/undervisar inte

4. Tidsbrist

5. Övrigt, precisera gärna med egna ord.

Precis som vid deltagandet i enkäten jag skickade ut så är det helt frivilligt att svara och 
ditt svar behandlas anonymt. Du har även rätt att ångra ditt deltagande genom att 
meddela mig detta och ditt/dina svar plockas då bort från undersökningen. Om du är 
intresserad av att ta del av den färdiga rapporten så skriv det till mig.

Om du råkar få detta brev trots att du svarat mig förut ber jag om ursäkt och tackar för 
ditt tidigare svar.

Tack på förhand,

Martina Fritzsche
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Bilaga E – Underlag för intervju

 Planering - planerar ni gemensamt? När görs den gemensamma planeringen? Hur 
mycket tid läggs på gemensam planering?

 Lektioner - Är ni schemalagda tillsammans vissa tider? Är ni 2 lärare samtidigt i 
salen? Hur brukar upplägget på de gemensamma lektionerna se ut? Har ni 
gemensamma lektioner kontinuerligt under kursernas gång eller endast periodvis?

 Bedömning - samarbetar ni när elevernas kunskaper ska bedömas i matematik och 
/eller karaktärsämnet? Sker detta löpande eller vid terminsslut/betygssättning?

 Läromedel - använder ni eget material till de gemensamma lektionerna eller det som 
redan finns till kursen (matematiken/karaktärsämnet). Används programinfärgad 
matematikbok? 

 Organisation/schemaläggning - är de gemensamma lektionerna medräknade i er 
undervisningstid? Tas det tid från den ordinarie undervisningstiden i matematik eller 
karaktärsämnet för de gemensamma lektionerna? Hur länge har ert samarbete pågått? 
Hur togs initiativet till samarbetet? Hur tidskrävande är samarbetet?

 Utvärdering - hur upplever ni som lärare att arbetet fungerar? Vad tycker eleverna? 
Får ni något stöd från skolledningen? 
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