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Betygsstatistik visar att de icke godkända betygen inom gymnasieskolan vanligtvis gäller kärnämnena på de 
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Begreppen samverkan och infärgning kommer att få en större betydelse för den nya gymnasieskolan. Detta 
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Syftet med detta examensarbete är att vi vill undersöka hur samarbete mellan karaktärsämne och kärnämne har 
fungerat inom el-ämnena och matematik, samt hur det skulle kunna ske för att underlätta elevens kunskapsut-
veckling och öka deras motivation för kärnämnena.   

För att få svar på våra frågeställningar som rör elevernas syn på samverkan mellan kärnämnen och karaktärs-
ämnen har vi valt att göra en kvantitativ undersökning i enkätform. Men för att också få en djupare insikt om 
elevernas tankar har vi också valt att genomföra semi-strukturerade djupintervjuer med några elever.  

Då det är få kärnämneslärare som arbetar på elprogrammet har vi valt att intervjua några av dessa. Vi har också 
valt att intervjua ett antal karaktärsämneslärare på programmet, för att få en djupare insikt om deras syn på 
infärgning. 

Resultaten från enkäter och intervjuer visar att det inte finns något fungerande samarbete idag, men eleverna 
känner ändå att det finns en nytta med den matematik de läser och att de utvecklar sina matematikkunskaper 
inom karaktärsämnet. Eleverna tror också att deras motivation till kärnämnet matematik skulle öka om kursen 
skulle vara mer inriktad mot karaktärsämnena 
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Abstract (in English) 
This work is about collaboration and staining in the upper secondary school Electrical program. 
How should the coloring go to in order to increase students' motivation and thus facilitate students' 
learning is the main subject with the work. The study has shown that there is a functional co-
operation today, and that students believe that if the cooperation would increase. It would also in-
crease their motivation to improve. 
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Sammanfattning 

Inom El-programmet på den skola där vi arbetar ställer eleverna ofta frågan ”Varför ska vi lära 
oss det här”. Betygsstatistik visar att de icke godkända betygen inom gymnasieskolan vanligtvis 
gäller kärnämnena på de yrkesförberedande programmen. Det verkar inte vara kärnämnena som 
sådana som är problemet utan snarare arbetssätt samt inriktningen på undervisningen. 

Hösten 2011 startar den nya gymnasieskolan, i och med det har det också kommit en ny skollag, 
gymnasieförordning och examensmål för de nya programmen, som bildats samt helt nya kurs- 
och ämnesplaner. Vilket leder till att skolan måste fokusera mer på examensmålen och därige-
nom måste det bli en tydligare koppling och samarbete mellan alla ämnen som eleverna läser 
under sin gymnasietid.  

Begreppen samverkan och infärgning kommer att få en större betydelse för den nya gymnasie-
skolan. Detta arbeta tar upp hur skolan ser ut i dag utifrån dessa begrepp. För att få en bättre 
förståelse för den svenska skolan har vi också valt att ta upp tidigare pedagogiska tankar som har 
präglat den skola vi har i dag. Samt vilka undervisningsmetoder som kan vara lämpliga vid sam-
verkan i skolan.  

Syftet med detta examensarbete är att vi vill undersöka hur samarbete mellan karaktärsämne och 
kärnämne har fungerat inom el-ämnena och matematik, samt hur det skulle kunna ske för att 
underlätta elevens kunskapsutveckling och öka deras motivation för kärnämnena.   

För att få svar på våra frågeställningar som rör elevernas syn på samverkan mellan kärnämnen 
och karaktärsämnen har vi valt att göra en kvantitativ undersökning i enkätform. Men för att 
också få en djupare insikt om elevernas tankar har vi också valt att genomföra semi-
strukturerade djupintervjuer med några elever.  

Då det är få kärnämneslärare som arbetar inom elprogrammet har vi valt att intervjua några av 
dessa. Vi har också valt att intervjua ett antal karaktärsämneslärare inom programmet, för att få 
en djupare insikt om deras syn på infärgning. 

Resultaten från enkäter och intervjuer visar att det inte finns något fungerande samarbete idag, 
men eleverna känner ändå att det finns en nytta med den matematik de läser och att de utvecklar 
sina matematikkunskaper inom karaktärsämnet. Eleverna tror också att deras motivation till 
kärnämnet matematik skulle öka om kursen skulle vara mer inriktad mot karaktärsämnena. 
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Summary 

In the electric program at the school we work, the students often ask "Why should we learn 
this." Score stats show that the grade IG in the secondary school usually is in the core subjects at 
the vocational programs. There seems to be the core subjects as it is, is not the problem but 
rather the methods of teaching 

In autumn 2011 the new upper secondary school started, and with it, it has also come a new 
Education Act, secondary regulation and examination goals for the new programs, and entirely 
new course and topic plans. Which leads to the school must focus more on the exam objectives 
and therefore there must be a transparent relationship and cooperation between all the subjects 
students study during their high school. 

The concepts of interaction and staining will have a major impact on the new secondary school. 
This work deals with how the school looks today based on these concepts. To get a better 
understanding of the Swedish school system, we have also chosen to take up earlier educational 
thoughts that have characterized the school we have today. And what teaching methods that 
may be suitable for co-operation in the school. 

The purpose of this thesis is that we want to examine how cooperation between the core 
subjects and the vocational subjects has worked in the electricity topics and mathematics, and 
how it could be done to facilitate the student’s knowledge and increase their motivation for core 
subjects. 

To get answers to our questions concerning students' views on the interaction between core 
subjects and vocational subjects, we have chosen to make a quantitative study of the survey 
form. But to also get a deeper insight into students' thoughts, we have also chosen to conduct 
semi-structured interviews with some students. 

Since there are few core subject teachers working in Electricity department, we have chosen to 
interview some of theme. We also chose to interview a number of vocational subject teachers in 
the program. To get a deeper insight into their view of the staining. 

The results from surveys and interviews show that there is no working relationship today, but 
students still feel that there is an advantage with the mathematics they read and that they 
develop their math skills in vocational subject. Students also believe that their motivation to the 
core subject of mathematics would increase if the course would be more focused on vocational 
subjects. 
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Abstract 

Detta arbete handlar om samverkan och infärgning inom gymnasieskolans El-program. Hur ska 
infärgning gå till för att öka elevernas motivation och därmed underlätta elevers lärande är hu-
vudsyftet med arbetet. Undersökningen som gjorts visar att det inte finns ett fungerande samar-
bete idag och att eleverna tror att om samarbetet skulle öka. Skulle också deras motivation bli 
bättre.   

Samverkan, Infärgning, El-programmet, Matematik 
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Förord 

Detta arbete kom till pga. av att vi arbetar på samma skola och diskuterade examensarbete som 
vi båda skulle börja skriva som ett avslutande arbete inom vår gymnasielärarutbildning på Linne-
universitet. Utifrån den diskussionen kom vi fram till att det skulle vara intressant att skriva ett 
arbete kring samverkan och infärgning inom gymnasieskolan.  

Vi vill speciellt tacka de elever och lärare som har medverkat i arbetet och gjort detta möjligt. Vi 
vill också tacka övrig personal på vår skola som har funnits där som ett stöd. Samt våra familjer 
för allt stöd. 
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Rickard Andersson och Ulf Lindegren 

1. Introduktion 

Vi som skriver detta arbete arbetar som lärare inom elprogrammet på en kommunal 
skola. Då vi undervisar i både kärnämne samt karaktärsämne har vi under de år som vi 
arbetat på skolan sett att vissa elever har haft svårt att motivera sig samt att se nyttan 
med vissa kärnämnen. Eleverna ställer ofta frågan ”Varför ska vi lära oss det här”. Ut-
ifrån betygsstatistik kan man se att de icke godkända betygen inom skolan vanligtvis 
gäller kärnämnena på de yrkesförberedande programmen. Det verkar inte vara kärn-
ämnena som sådana som är problemet utan snarare arbetssätt samt inriktning på un-
dervisningsen. Betygsstatistik visar att på de yrkesförberedande programmen finns fle-
ra elever med icke godkända betyg i kärnämnena (Helsten, Prieto 1998). Enligt Helsten 
och Prieto finns det två olika lärarkulturer, utifrån kärn- och karaktärsämne. ”Någon 
sammansmältning av dessa två kulturer har inte skett vilket bl.a. leder till att det är äm-
nesmålen inte programmålen som styr både undervisningsplanering och fortbildning” 
(ibid. sid 55). Vid undersökningar framkommer även att elever inte upplever kärnäm-
nena som sådana som ett problem. Utifrån detta har vi valt att söka svar på hur man 
kan integrera kärnämne respektive karaktärsämne för eleverna, så att de kan se sam-
band och nytta av all undervisning i skolan. 

Vi hoppas genom detta arbete, dels för egen del som verksamma lärare, men också för 
andra aktiva lärare och elever, förstå hur infärgning kan genomföras mellan karaktär 
och kärnämne på bästa sätt för att gynna elevers lärande och kunskapsutveckling. Äm-
net för studien är verksamma lärare samt elever i årskurs två och tre inom gymnasie-
skolans elprogram. Även litteratur som behandlar ämnet och tidigare forskning har 
studerats.    
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att ge en översikt över vad skolans styrdokument och vad ti-
digare forskning har kommit fram till inom ämnet, samverkan mellan kärnämnen och 
karaktärsämnen. I och med att GY11 startar hösten 2011 kommer ordet kärnämnen 
att försvinna för att istället kallas för gymnasiegemensamma ämnen. För att inte förvil-
la läsare kommer vi i texten att använda begreppet kärnämnen hela tiden. Den teore-
tiska bakgrunden kommer också att ta upp tidigare pedagogiska tankar rörande sam-
verkan och samarbete. 

2.1 Styrdokumenten 

Då detta arbete handlar om ämnessamarbete på gymnasieskolan kan det vara intres-
sant med en översyn av vad som står i de styrdokument som skolan har att rätta sig ef-
ter. 

Hösten 2011 startar den nya gymnasieskolan, i och med det har det också kommit en 
ny skollag, gymnasieförordning och examensmål för de nya program som bildats samt 
helt nya kurs- och ämnesplaner. Det enda som ligger kvar sedan tidigare är läroplanen 
Lpf 94. Alla dessa hänger ihop och bygger på varandra enligt följande kedja: 

Skollag→Gymnasieförordning→Läroplan→Examensmål→Ämnesplan 

(www.skolverket.se , 2011) 

I Skollagen beskrivs syftet med det svenska skolväsendet. Viktiga faktorer är att skolan 
ska främja elevens utveckling och utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska 
också ge stöd så att alla elever utvecklas så långt som möjligt (Skollagen 4 §). I de all-
männa bestämmelserna för gymnasieskolan står det att gymnasieskolan ska ge en god 
grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Utbildningen ska utformas så att ele-
ven utvecklar sin förmåga att fördjupa och tillämpa kunskaper (Skollagen 15 kap 2§). 
Detta tolkar vi som att det är viktigt att eleverna kan se samband mellan olika ämnen 
och undervisningen ska bedrivas på sådant sätt att eleverna kan använda sina kunska-
per de har lärt sig i ett ämne i andra ämnen 

Gymnasieförordningen är mer detaljerad än skollagen. I 4§ om ämnesplaner står det 
att läraren tillsammans med eleverna ska planera undervisningen (Riksdagen, 2011) 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) ligger kvar som den är och ändras 
ej.  Ett av skolans uppdrag är att verksamheten ska bedrivas så att den främjar en allsi-
dig utveckling för eleven. Läroplanen betonar också att kunskap kan utryckas i olika 
former. De fyra F:n, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ska samspela i under-
visningen. Att eleverna får lära sig att se samband är viktigt för deras kunskapsutveck-
ling. Då skolan är kursutformad ställer detta krav på undervisningen. Skolan ska om 
möjligt ha flexibla lösningar för organisation, kursutbud och arbetsformer, samt ha ett 
bra samarbete med arbetslivet (skolverket, 1994) 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Några av de viktigaste strävansmålen som kan kopplas ihop med ämnessamarbete är: 

 Tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram, 

 Kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva anta-
ganden och lösa problem 

 Kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

 Lösa praktiska problem och arbetsuppgifter, 

 Utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. 

 Kan överblicka större kunskapsfält och utvecklar en analytisk förmåga och 
närmar sig ett alltmer vetenskapligt sätt att arbeta och tänka, 

 Utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka ar-
betsliv och samhällsliv, 

 Kan använda kunskaper som redskap för att formulera och pröva hypoteser 
och lösa problem, 

 Enligt oss måste skolan för att kunna uppnå dessa mål arbeta integrerat mel-
lan alla ämnen, och ha en långsiktig plan för hur kurser och ämnen ska utfor-
mas så att eleven kan se mening, sammanhang och allsidig utveckling under 
sin studietid (skolverket, 1994)  

 

I och med GY11 har programmålen bytts ut mot examensmål för varje program. I de 
gamla programmålen för Elprogrammet kan man tydligt utläsa att kärnämnena är vik-
tiga för eleverna. Matematiska beräkningar är en viktig del av el-ämnena. Språkkunska-
per i engelska är viktiga då många manualer är skrivna på engelska. Svenskan är också 
viktig då det gäller att kunna kommunicera både skriftligt och muntligt på ett bra sätt 
(Skolverket, 2000) 

I de nya examensmålen för El- och Energiprogrammet kan man läsa att alla inriktning-
ar bygger på naturvetenskapliga principer. Utbildningen ska utveckla elevernas mate-
matiska kunskaper då det är viktigt att kunna göra korrekta beräkningar i sin yrkesut-

övning. I examensmålen betonas också vikten av att använda engelska, då det i el-, 
energi-, automations- och datorbranscherna är vanligt med engelska som fack-
språk. 

Av kärnämnena är det alltså matematik och engelska som ses som väsentliga ämnen att 
utveckla inom el och energiprogrammet. Dessa ämnen är alltså väldigt viktiga att integ-
rera med karaktärsämnena på programmet (skolverket 2011). 
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2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp begreppen samverkan och infärgning, hur skolan 
ser ut i dag utifrån dessa begrepp och vad som gäller för den nya gymnasieskolan. För 
att få en bättre förståelse för den svenska skolan har vi också valt att ta upp tidigare 
pedagogiska tankar som har präglat den skola vi har i dag. Samt vilka undervisnings-
metoder som kan vara lämpliga vid samverkan i skolan.  

2.2.1 Samverkan och infärgning  

I boken ”Vägar till lärande - Exempel på arbetssätt inom den grundläggande yrkesutbildningen” 
kan man läsa: 

”Det nya gymnasiet skall vara en skola för alla-en skola med stor valfrihet, så att alla 
skall få möjlighet att skapa sig en utbildning som passar individuella intressen, ambi-
tioner och fallenhet. Det är högt ställda mål, Och för att skolan skall kunna förverkliga 
den - och samtidigt skapa en helhet av utbildningsalternativ - krävs bland annat att lä-
rarna samverkar”   

(Haldin, Skolverket 2002, s 22) 

Det som bl.a. beskrivs och framkommer i boken är att såväl lärare som skola inser be-
tydelsen av samverkan samt infärgning mellan karaktärsämne och kärnämne. Boken 
skrevs som ett steg i att förbättra kvalitén och hitta alternativa sätt att arbeta på. Inom 
gymnasieskolans yrkesförberedandeprogram har det länge diskuterats hur man bättre 
kan samverka mellan karaktärsämnena och kärnämnena (Haldin, Skolverket 2002). 

Vad syftar då samverkan och infärgningsbegreppet på? Rudhe definierade begreppet: 

”Infärgning är ett sätt att arbeta som utgår från elevernas intresse för karaktärsäm-
nena. Enklaste kan infärgning beskrivas som att kärnämnet används som redskap i 
karaktärsämnet eller att karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet. På så vis 
skapas en helhet som fungerar som motiverande för eleverna”.  

(Elisabet Rudhe, Skolverket s. 29)  

Innebörden av begreppet samverkan och infärgning varierar från skola till skola men 
samverkan kan bestå av samarbete kring elever, ämnesövergripande samverkan samt 
organisatorisk och ekonomisk samverkan. Enligt Haldin brukar lärare som strävar ef-
ter en mer långtgående samverkan göra detta genom ämnesövergripande samverkan. 
Denna samverkan brukar då gälla infärgning mellan kärnämneslärare och karaktärsäm-
neslärare. Infärgning sker då vanligtvis genom att kärnämneslärare använder sig av 
moment i kursplaner för karaktärsämnet och anpassar det till kärnämnet. Detta gäller 
särskilt lärare i svenska, engelska och matematik (Haldin, Skolverket 2002, s 25).  

På vissa skolor har detta arbete börjat och genomförs med positivt resultat. Samtidigt 
som det på andra skolor inte alls har startat.  

En orsak till att samverkan och infärgning inte har genomförts, är att på vissa skolor är 
kärnämneslärarnas engagemang i de såkallade lärarlagen och arbetslagen inte så stor. 
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Olika orsaker till detta problem kan bero på ”kulturskillnader” mellan lärargrupperna 
som är svåra att överbrygga. Men i de flesta fall tycks det mera vara praktiska skäl som 
lägger hinder i vägen” (Haldin, Skolverket 2002).  

2.2.2 Skolan idag 

Enligt Prieto och Hellsten (skolverket, 1998) har gymnasieskolan två olika lärarkultu-
rer. Där den ena utgår från en akademisk tradition samt en som utgår från arbetskra-
ven i yrkeslivet. De menar även att de elever som väljer praktiska program vanligtvis 
gör detta på grund av ett intresse för yrket. Samtidigt poängteras att karaktärsämnena 
alltför ofta präglas av traditionell katederundervisning samt är förlagda till lokaler i de-
lar av skolan som snarare markerar ämnenas olika karaktärer. När sammansmältning 
inte sker mellan dessa två kulturer resulterar detta snarare i att ämnesmål/kursplan styr 
undervisningsplaneringen, därigenom kommer inte programmålen bli vägledande för 
undervisningen (Prieto, Hellsten, 1998).  

”Vårt intryck är att många lärare i kärnämne, men även en del lärare i karaktärs-
ämnen, i första hand utgår från kursplaner för sina ämnen och i mindre omfattning 
använder läroplanen och programmålen som underlag för planering, genomförande och 
utvärdering av undervisningen”  

(Prieto, hellsten, 1998, s 55)      

Orsaken till att vissa elever inte klarar utbildning inom gymnasieskolan och därmed 
marginaliseras samt misslyckas kan vara flera. En av orsakerna som framkommer vid 
litteraturstudier är att det kan bero på individuella problem som ofta har sin förklaring 
i sociala förhållanden som eleverna lever under. Det kan även vara ett resultat av kog-
nitiva svårigheter. Möjligheten att lyckas styrs även av de val som eleven gör under ut-
bildningen och vad hon/han i realiteten är förmögen att klara av vilket kan vara ett re-
sultat av begåvningsnivå. De individuella valen elever gör är på många vis ett resultat 
av personliga förhållanden så som kön, sexualitet, etnicitet samt olika klassbakgrund, 
där klassbakgrund speglar resultat av kulturellt samt socialt och känslomässigt uttryckt 
differentiering och en konstruktion av aktiva handlingar samt sociala relationer (Prieto, 
Hellsten, 1998). 

Att vissa elever i gymnasieskolan misslyckas samt marginaliseras kan även beror på hur 
skolan är organiserad. Det man lyfter fram i olika rapporter är att elevers möjligheter 
till att lyckas snarare kan vara ett resultat av hur skolan har lyckats organisera utbild-
ning och verksamhet. Men det framkommer även att attityder och ageranden hos dem 
som arbetar i skolan också har en koppling till elevers prestationer och därmed förut-
sättningar att lyckas (Prieto, Hellsten, 1998). Detta kan man tolka som om det är i själ-
va skolan som problemet ligger och inte i eleven.  

En viss kategori elever är utifrån marginalisering och misslyckanden i skolan överre-
presenterade. De som frekvent förekommer här är de elever som tidigare haft problem 
med studier samt elever som går på de yrkesförberedande programmen. Orsaker som 
lyfts fram är dels att vissa skolor och utbildningar har ett högre skolvärde än andra och 
att prestationer på de yrkesförberedande programmen undervärderats. En annan orsak 
till denna problematik är att det råder någon form av normalitet inom skolan, där de 
elever som avviker kommer att marginaliseras och betraktas som annorlunda. Detta 
kan sedan resultera i att olika utbildningar marginaliseras på grund av att där går elever 
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som betraktas som annorlunda eller avvikande från mallen normalitet. Vissa elever 
känner av detta men genomför trots allt utbildningen medan andra ger upp. 

Under de senaste åren har man kunnat konstatera att elever som går på de yrkesförbe-
redande programmen är klart överrepresenterade bland dem som fått betyget icke 
godkänt i kärnämnena. Lärare i kärnämne verkar inte skilja på om det är elever från 
studieförberedande program eller yrkesinriktad utbildning, då de väljer arbetssätt vid 
kärnämnesundervisning. Då lärare anpassar studiematerialet till yrkesinriktad utbild-
ning sker det många gånger genom att innehållet i kursen beskärs och förenklas. An-
passning till dessa elever görs alltså inte genom att undervisningen programanpassas 
och därigenom får en annan kunskapskärna. Utifrån detta perspektiv är det inte alls 
säkert att eleverna kommer att klara kursen trots att innehållet beskurits. För de elever 
som involveras bidrar det snarare till ytterligare marginalisering (Prieto, Hellsten, 
1998). 

Redan 1996 skrev Häckner m.fl. (1996) om problematiken kring omotiverade elever. 
De menade att en del av de yrkesförberedande elevernas misslyckanden kan förklaras 
av att de har gemensamma kurser med de teoretiska programmen samt gemensam be-
tygssättning oavsett inriktning. Eleverna i de yrkesförberedande programmen är då de 
som vanligtvis får de lägsta betygen i kärnämnena. Som ett resultat av detta kommer 
eleverna att tappa intresse och motivation för ämnet. Eleverna upplever sig därigenom 
som misslyckade och det kan komma att skapa ett A-och B-lag. Skolans organisation 
och verksamhet behöver utifrån detta förändras. Förändringarna skulle utifrån detta 
bestå av förnyad undervisning där både innehåll och metod är i fokus.  

Man skriver här även om infärgning och gör detta då utifrån ämnesintegration samt lä-
rarsamarbete. I de försök som genomförts har det handlat om att lära eleverna att 
samarbeta och att självständigt söka kunskap. Lämpliga kurser för integration med ka-
raktärsämnen är såväl språkämnen som informationsteknologi (Häckner., m.fl, 1996 ).  

Svagt motiverade elever och de som är osäkra på sitt yrkesval skulle kunna motiveras 
genom nya teoretiska ämnen som är yrkesförberedande och som är generellt använd-
bara i flera yrken. Det han menar är då någon form av kurs som ger en form av nyck-
elkvalifikation som går över flera yrkeskategorier. En ökad differentiering i kärnämne-
na kan vara ett förslag för att underlätta och hjälpa elever med motivationsproblem av 
olika karaktär.  

Ett förslag som ges är bl.a. att kursen matematik A skulle kunna delas i två delar, där 
del 1 samt 2 representerar olika svårighetsgrad. Där den svårare del 2 skulle kunna tas 
vid ett senare tillfälle då eleven känner sig mer mogen eller är mer motiverad. Del två 
skulle även kunna göras om till en ny mera yrkesinriktad matematikkurs. Det påpekas 
samtidigt att sådana förändringar kräver politiska beslut och det på nationell nivå. Ele-
ven skall även kunna läsa del 1 samt 2 i direkt anslutning till varandra (Häckner, m.fl, 
1996 ).  
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2.2.3 Skolan Gy 2011 

I nya kursplan GY11 för matematik har dessa tankar kring differentiering av matema-
tik A åter fått aktualitet och blivit realitet. Eleverna på de praktiska programmen 
kommer att läsa en kurs kallad matematik 1A. De elever som går på ett teoretiskt pro-
gram kommer att läsa en annan matematikkurs kallad 1B eller 1C beroende på vilket 
teoretiskt program de har valt. Detta är en stor skillnad från tidigare då alla elever som 
började i gymnasiet läste samma matematik kurs i år ett. 

I Gy 2011 blir det tydligare än vid tidigare gymnasiereformer att skolan i betydligt stör-
re utsträckning ska organisera undervisningen så att infärgning sker mellan kärnämne 
och karaktärsämne. Orsakerna till detta är att eleverna på ett tydligare sätt än tidigare 
ska se hur de olika delarna i utbildningen hänger ihop och bildar en helhet, oavsett om 
det rör sig om karaktärs eller kärnämne. Genom infärgning av kärnämne i karaktärs-
ämne kan man då få eleverna på de yrkesförberedande programmen att på ett tydligare 
sätt än tidigare se mening med de kurser som inte tillhör karaktärsämnet och därige-
nom få en tydligare inriktning mot examensmålen (skolverket, 2011). 

2.2.4 Tidigare pedagogiska tankar  

John Dewey skriver om att integrera traditioner men syftar då mera på att integrera 
studenter från olika samhällsklasser och socialgrupptillhörighet. Dewey strävade i sin 
ide om skolan att motverka segregation i utbildningssystemet. Han strävade efter 
sammanhållna utbildningar och variation genom individualisering. Dewey argumente-
rade vidare för ”utbildningsadministrativ integrering” (Hartman, 2006). Han menade 
att man genom samordning i utbildningsväsendet bidrar till att öka demokrati samt att 
det finns ekonomiska vinster i detta. Om olika utbildningsinstitutioner isoleras från 
varandra hur ska de då kunna berika varandra och hur ska forskningen kunna föras ut i 
undervisningen? (ibid). Dewey menade även att skolan måste verka för en ämnesmäs-
sig integrering. Elevernas värld menade han är inte ämnesindelad och därför borde inte 
skolan verka för en sådan ämnesindelning. Som ämnena i dag är organiserade i skolan 
är det, menade han, snarare ett resultat av ämnesmässig klassificering utifrån vetenska-
pen och inte utifrån barnens erfarenheter Hartman m.fl. 2004).  

Kunskap menade Dewey är alltid integrerad i ett samhälleligt sammanhang och kun-
skap kan inte lösgöras därifrån. Dewey teori om kunskap och lärande bygger han på 
ett pragmatisk kunskapstänkande, som menade att vårt tänkande och vår begreppsför-
ståelse bygger på handling i en sociokulturell kontext (Gustavsson 2004).  

Det är viktigt att skolan använder sig av det omgivande samhället (Forsell 2005) och 
att lärandet tar sin utgångspunkt från pragmatism och ett sociokulturellt perspektiv till 
skillnad från dem som argumenterade för konstruktivism, där kunskap byggs upp ge-
nom aktiva kognitiva processer hos den lärande och där all kunskap är konstruerad. 
Kognitionens funktion är ”en process med syfte att anpassa individen till den miljö 
denne befinner sig i . …kognitionen organiserar och gör ens erfarenheter förståliga, 
den är inte en process för att finna verkligheten”  (Andersson, Fejes. 2005 s.74)    

Deweys tanke med hur skolan skulle vara organiserad var att det var viktigt att skolan 
samspelade med både universitet, forskning, industri och handel (ibid).  
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Dewey var även kritisk till att skolan serverade kunskap dekontextualiserad och lös-
gjord från sitt sammanhang (Dysthe. 2001). Utifrån Dewey m.fl. verksamma filosofer 
under pragmatismen sågs ingen delning mellan praktik och teori som vid tayloristisk 
arbetsdelningssystem där teori och praktik hålls isär och ses som olika kunskapsformer 
likt konstruktivism och dualism. Kunskap enligt pragmatismen kommer till stånd ge-
nom praktiskt arbete, handling och reflektion över teori och ses inte som skilda kun-
skaper utan förutsätter varandra likt pragmatism. Dewey ambition var att genom 
pragma överbrygga all form dualismer ”vilket innebar att vi skiljer mellan tänkande 
och handling, kropp och själ, ande och material” (Gustavsson 2004. s.11) Genom 
pragmatism påbörjades ett arbete för att göra upp med den tidigare åtskillnad som 
fanns mellan teori och praktik samt manuellt och intellektuellt arbete. (ibid)  

Sättet att se på hur individer tar till sig samt utvecklar kunskap får avgörande betydelse 
för hur undervisningen kommer att organiseras. Enligt den kognitiva utvecklingspsy-
kologin vilket var en motreaktion mot behaviorism inhämtar individen information 
som assimileras och kognitivt bearbetas inne i huvudet på den lärande. Där jämförs in-
formationen med tidigare kunskaper (scheman). Överensstämmer inte dessa scheman 
med objektet kommer de tidigare kunskaperna (scheman) att förändras och ny kun-
skap kommer att läggas till vilket kallas för ackommodation. En stor förespråkare för 
denna tradition kan vi se Jean Piaget. Jean Piaget kom att få ett stort inflytande på den 
svenska skolan. (Andersson, Fejes. 2005)    

Utifrån Deweys teori om lärande välkomnade han ett samarbete mellan lärare. Deweys 
tankar kring lärande såg aldrig någon delning mellan teori och praktik som den kogni-
tiva utvecklingspsykologin trots att den sociokulturella teorin om lärande har växt fram 
ur konstruktivismen och då främst utifrån social konstruktivism (ibid). Utifrån per-
spektiv på sociokulturell teori om lärande ser man andra möjligheter för både samver-
kan och ämnesintegration i undervisningen kring såväl de teoretiska som praktiska 
ämnena. Dewey menade att vår tillvaro är integrerad i en värld där olika teorier och 
praktiker är integrerade i vår tillvaro. Om konstruktivismen såg elevernas kunskapsut-
veckling och lärande som en överförningsprocess mellan elev och lärare, såg den so-
ciokulturella teorin om lärande detta som en samverkansprocess mellan både elev och 
lärare och det omgivande samhället ”kunskap och färdigheter är något som utvecklas 
mellan människor genom historien” (Andersson, Fejes. 2005 s.77).  

Han menade att egentligen finns det inte någon anledning att tillgripa olika knep för 
att väva in lite teori här och lite praktik där. Dewey menade i stället att man borde ”re-
latera skolan till livet och alla studier blir med nödvändighet samstämda” (Hartman 
m.fl.2004 s.103). Dewey skriver även att skolan borde organisera kunskaper för inlär-
ning (ibid) vilket man i dag skull kunna kalla för temaorganiserade studier och relateras 
till ämnesintegrerat studium eller som det tidigare beskrevs som ämnesmesig integre-
ring (ibid).  

Inom ämnet och diskussionen pedagogik stötte man tidigt på begreppet instrumenta-
lism hos Dewey. Människors tankar och insikter samt kunskaper är såväl hjälpmedel 
som instrument för att lösa problem och hjälpa dem att ampassa sig och överleva i en 
förändlig värd. Eleverna vill inte bara förstå världen utan syftet utifrån deras perspektiv 
är att behärska den. Elevernas fokus är inte bara riktat och vänd mot kunskapen i sig 
utan till dess användbarhet och nyttovärde den kan medföra. Denna attityd kan man se 
bland ungdomarna i skolan där vissa eleverna protestera mot vissa ämnen, där de upp-
lever att de inte kan sätta det teoretiska i ett praktiskt giltigt sammanhang. Eleverna 
kan uppleva att denna kunskap inte är användbar och att man inte kommer att få nå-
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gon nytta av den samma. Denna inställning möter man vanligtvis inte bland elever då 
det rör sig om praktiskt inriktade ämnen och där eleverna upplever att kursinnehållet 
är påtagligt användbart. Utifrån perspektiv på nyttoinriktning kan detta medföra att 
eleverna förstår ämnet på två helt olika vis. Eleverna kan få möjlighet att se strukturella 
sammanhang och studera likheter och skillnader m.m. (Hartman m.fl. 2004).  

Dewey diskuterar i boken ”Individ, skola och samhälle” hur mera teoretiska ämnen skulle 
kunna presenteras i dess verksamhetsformer, för att hjälpa eleverna att förstå dessa 
ämnen. En av svårigheterna menar han ligger i hur skolan, enligt honom, bland annat 
presenterar olika ämnen. Han menade att bland annat Naturvetenskap men även andra 
ämnen har kommit att presenteras utifrån en ren objektiv form, eller behandlas och 
presenteras som en ny och speciell erfarenhet som individen kan lägga till redan existe-
rande erfarenheter likt ett konstruktivistiskt perspektiv. Naturvetenskap menade De-
wey borde inte presenteras som ett nytt ämne utan presenteras som något som bygger 
på tidigare kunskaper och erfarenheter som man redan har. (Hartman m.fl. 2004).  

2.2.5 Undervisningsmetoder 

Metoder är medel för att nå del mål som skola och stat satt upp för elevernas utveck-
ling. Undervisningsmetoder formas kring det som i varje tid betraktas som viktig kun-
skap. De förändras när samhällen och människor, i detta fall elever och lärare, p.g.a. 
detta kommer man aldrig att finna en undervisningsmetod som alltid fungerar. Varje 
metod blir beroende av en lång rad faktorer. Det kan vara t.ex. undervisningens inne-
håll, eleverna, skolan och klassrummet. 

Metoden är beroende av den lärare som använder den. Det handlar om kunskaper, er-
farenhet och hantverksskicklighet hos den enskilda läraren. En lärare kan ha olika per-
spektiv på undervisning. Gislason m.fl. beskriver i boken Lärarens arbete att en integre-
rad och sammanhangsbaserad reflektion förutsätter att läraren söker kollaborativa vä-
gar vid planering och genomförande av lektioner. Men även att läraren använder en 
varierande undervisningsstrategi och har aktiviteter som stödjer elevernas utveckling 
av färdigheter samt sociala förmågor. (Gislason m.fl, 2003) 

 

Några olika perspektiv på pedagogiska metoder är: 

 Ideologisk grundsyn: Varje undervisningsmetod tar sin utgångspunkt i någon typ 
av människo- och samhällssyn 

 

 Effektivitet: bedöma undervisningsmetoder, hur de leder fram till önskade och 
uppsatta mål 

 Möjligheter och begränsningar: lösning till vissa problem, kan skapa nya problem.  
 

 Skolmässighet: Varje metod är beroende av den organisatoriska faktiska skolverk-
lighet den är tänkt att fungera i. Metoder kan vara svåra att anpassa till skolmiljön, 
nya metoder kan passa illa i den existerande organisationen. 
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Man kan se på skolan som två olika system. Ett slutet där skolan separeras från sam-
hället, ämnen hålls isär, läraren arbetar en och en som ämnesexperter, och  eleverna 
inhämtar kunskaper individuellt. Samt ett öppet system där skola och undervisning in-
tegreras på olika sätt i samhället, skolämnen integreras, lärare och elever arbetar till-
sammans (Gislason m.fl, 2003). 

Att arbeta i teman är en metod att använda för att skolan ska vara ett öppet system. 
Det finns olika temamodeller att använda sig av. Nedan beskrivs några kortfattat 
(Arfwedson, 1983). 

Klasslärarmodellen 

Denna modell bygger på att det är ett klasslärarsystem med endast en lärare som har 
klassen, vilket förekommer ofta i de lägre årskurserna men inte är så vanligt på gymna-
siet. Denna modell ger klassen en stor frihet i att välja sätt att arbeta på samt vad temat 
ska innehålla. Man kan koncentrations läsa ett ämne eller låta temaarbetet fortgå kon-
tinuerligt i det dagliga arbetet. Det är också möjligt att dela upp klassen och låta ele-
verna vara i mindre grupper där de gör olika saker. Att kunna göra så är endast möjligt 
med klasslärarmodellen 

Timpottmodellen 

I denna typ av modell ger olika ämnen timmar till en gemensam timpott. Genom detta 
kan man schemalägga gemensamma timmar under hel eller halvdagar under läsåret el-
ler mer koncentrerat under vissa perioder. Detta sätt kan uppmuntra samarbete över 
olika ämnen. En nackdel är att det kan vara svårt att få en rättvis fördelning av tid. 

Koncentrationsmodellen 

Här koncentreras temaarbetet till vissa schemalagda perioder. En fördel med att kon-
centrations läsa är att man kan planera arbetet under en viss tid och t.ex. ta in föreläsa-
re som är experter på ett visst område. En nackdel kan vara att det krävs mycket pla-
nering för att t.ex. få med så många ämnen som möjligt i temat. 

Lärarlagsmodellen 

I lärarlagsmodellen görs planeringen av temat i ett arbetslag. Det kan antingen vara att 
alla lärare som ingår i arbetslaget runt klassen eller klasserna samarbetar så att det blir 
en total samverkan. Eller så kan den vara mindre och bara innehålla vissa ämnen. Med 
denna modell kan man låta eleverna gruppera sig efter behov eller intresse och på så 
sätt få en mycket flexibel elevgruppering. 

Ämnesmodellen 

I denna modell genomförs temaarbetet av en lärare inom ett ämne eller flera om sam-
ma lärare har klassen i flera närliggande ämnen. Denna modell har funnits länge och 
för lärare som vill testa nya arbetssätt där det finns ett stort motstånd mot samverkan 
mellan olika ämnen kan detta vara den enda möjligheten. 

 

Alla de beskrivna modellerna kan kombineras med varandra förutom klasslärarmodel-
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len, för att få ut bästa möjliga kombination så att det just passar en specifik skola och 
elevgrupp (Arfwedson, 1983). 

Genom ämnesövergripande samverkan och samarbete mellan lärare kan lärare få möj-
lighet att nå elevernas kompetenser inom ett område där de känner sig trygga. Elever-
na kan genom ett utvecklat samverkansarbete och infärgning får möjlighet att uppvisa 
kompetenser i t.ex. ett kärnämne, genom arbete i ett karaktärsämne och tvärtom. Gu-
nilla Molloy beskriver detta i artikeln Jag ryser när jag ser en bok där en elev visar på goda 
svenska kunskaper då han/hon skriver inom sitt intresse område. Gunilla menar: var-
för ska man utmana och riskera en elevs starka identitet inom ett område där han inte 
ser varken mening eller sammanhang. (Molloy,  Jag ryser när jag ser en bok. Bonnier) 

Leif strandberg skriver om kreativitet, han menar att det utifrån en undervisningssitua-
tion inte finns några särskilda ämnen som är mer lämpade än andra för kreativa inslag i 
undervisningen. Lärare och lärarlag med olika inriktningar kan genom samverkan och 
samarbete finna obegränsade sätt att kombinera ämnen och moment på ett kreativt 
sätt. Han tar som ett exempel en biologilärare som tillsammans med en bildlärare sam-
arbetar kring ämnet biologi och bild, resultatet av detta samarbete skapade sedan un-
derlag för lärarna inför kommande lektioner som vida överskred tidigare erfarenheter. 
(Strandberg, 2006) 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att vi vill undersöka hur samarbete mellan karak-
tärsämne och kärnämne har fungerat, samt hur det skulle kunna ske för att underlätta 
elevens kunskapsutveckling och öka deras motivation för kärnämnena.   

3.1 Frågeställningar 

 Hur upplever elever att samarbetet mellan kärnämnet och karaktärsämnena funge-
rar i dag? 

 

 Upplever eleverna att de har någon nytta av kärnämnet i sina karaktärsämnen? 
 

 Hur skulle motivationen för kärnämnena kunna öka för eleverna? 
 

 Hur ska lärarna i karaktärsämnen och kärnämne samarbeta på bästa sätt, så att ele-
verna kan se sammanhang i undervisningen och vilka arbetsmetoder lämpar sig för 
detta samarbete?   

3.2 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vår undersökning till att endast fokusera på kärnämnet mate-
matik och karaktärsämnena inom elprogrammet. Eftersom vi anser att matematik fö-
rekommer i stor utsträckning inom elprogrammet samt att det ses som viktigt i de nya 
examensmålen för El- och Energiprogrammet.     
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4. Metod 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för vilka val av metoder vi har valt för våra un-
dersökningar, för att på bästa sätt få svar på våra frågeställningar. Frågeställningarna 
berör både elever och lärare, vilket gör att vi kan använda oss av olika typer av meto-
der då storleken på urvalet skiljer sig i de båda grupperna i mellan.  

Då det gäller de frågeställningar som rör elevernas syn på samverkan mellan kärnäm-
nen och karaktärsämnen har vi valt att göra en kvantitativ undersökning i enkätform, 
på grund av antalet elever. Men för att också få en djupare insikt om elevernas tankar 
har vi också valt att genomföra semi-strukturerade djupintervjuer med några elever. In-
tervjuerna gör också att vi bättre kan tolka och förstå det statistiska underlag vi kom-
mer att få fram från enkätfrågorna (Bryman, 2001).     

Respondenter är elever i årskurs två och tre inom elprogrammet. Anledningen till att vi 
har valt elever i dessa årskurser är att eleverna läser matematik A i årskurs ett samt att 
även vissa har läst matematik B i årskurs två eller tre. Eleverna som går årskurs två och 
tre har även haft vissa svårare kurser inom karaktärsämnena där det krävs vissa mate-
matikkunskaper. På grund av detta har vi inte valt att ta med elever som går årskurs 
ett.        

Då det är få kärnämneslärare som arbetar på elprogrammet har vi valt att intervjua 
några av dessa, för att få en djupare insikt om deras syn på infärgning. Vi har också 
valt att intervjua ett antal karaktärsämneslärare på programmet. 

Intervjuer kom att utgå från samma frågemall och därigenom undviks skillnader i frå-
geställning mellan de olika genomförda intervjuerna. På detta vis upprätthålls såväl va-
liditet som reliabilitet samt generaliserbarhet utifrån en kvalitativ undersökning (Bry-
man, 2001).     

4.1 Undersökningsmetod 

De metoder vi har valt att använda oss av är dels en kvantitativ del i enkätform, som 
rör elevernas upplevelser kring samarbete mellan kärnämnet matematik och karaktärs-
ämnena. Den andra delen av undersökningen är en kvalitativ del som inriktar sig dju-
pare mot ett antal elever, samt mot lärarnas tankar kring infärgning.  

I en kvantitativ undersökning kan man få fram en översiktlig bild över en vis fråge-
ställning, men om man vill få en djupare insikt över elevernas tankar kring infärgning 
är intervjuer ett bättre sätt. Då vi vill ha ett statistiskt underlag att analysera men också 
få en djupare förståelse har vi valt att använda oss av båda metoderna (Bryman, 2001).    

 

 



 

 

14 

Rickard Andersson och Ulf Lindegren 

4.1.1 Elevenkät 

I vårt syfte har vi tre frågeställningar som rör elevernas tankar kring samarbete mellan 
kärn och karaktärsämnen. Om de upplever att de har haft nytta av kärnämnet matema-
tik i senare kurser samt hur motivationen för kärnämnena ska kunna öka. I elevenkä-
ten (se bilaga 1) vill vi få fram en översiktlig bild som visar elevernas syn på dessa frå-
geställningar.  

Vår första frågeställning är hur eleverna upplever att samarbetet mellan kärnämnen 
och karaktärsämnen fungerar idag. Till denna frågeställning använder vi oss av två frå-
gor i vår enkät. 

Upplevde du att matematikkursen i år 1 var riktad mot den ma-
tematik som finns i el-ämnena? 

Kände du att du i karaktärsämnena utvecklade dina matematik-
kunskaper ( t.ex. ellära A eller digitalteknik)? 

 

I vår andra frågeställning vill vi ta reda på om eleverna upplever att de har någon nytta 
av kärnämnet i sina karaktärsämnen.. Till denna frågeställning använder vi oss av två 
frågor i vår enkät. 

Hur mycket matematik använder du i dina karaktärsämnen? 

Känner du att matematiken du läste i matematik A, har hjälpt 
dig att klara matematiken i karaktärsämnena? 

 

I vår tredje frågeställning vi vill ta reda på hur elevernas motivation för kärnämnena 
skulle kunna öka. Till denna frågeställning använder oss av tre frågor i vår enkät. 

Upplevde du att matematikundervisningen var intressant och 
motiverande att läsa?  

Hur mycket av innehållet i matematik A kursen tycker du skulle 
vara inriktad mot el-ämnena? 

Om det skulle vara som du ville i föregående fråga, skulle detta 
öka ditt intresse för matematik som ämne? 
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4.1.2 Elevintervjuer och lärarintervjuer 

Elevintervjuerna utgår från enkätfrågorna men istället för givna svarsalternativ kan re-
spondenten själv välja att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2001). Eftersom vi 
har valt en semi-strukturerad form ger det också oss möjligheten att ställa följdfrågor. 
Lärarintervjuerna utgår precis som elevintervjuerna från givna frågor (se bilaga 3). Att 
vi har valt detta sätt beror på att vi vill ha en validitet i intervjuerna och inte bara ha ett 
samtal kring infärgning vilket en helt ostrukturerad intervju kan vara (Bryman, 2001). 

4.2 Urval 

Vi har valt att ta med alla elever i vår enkät undersökning som går på elprogrammet i 
årskurs två och tre. Vi har valt att besöka dessa på deras mentorstid och då göra enkä-
ten. Det sammanlagda elevantalet är 120, men då alla kanske inte är närvarande har vi 
valt att inte välja ut visa elever för undersökningen. För elevintervjuerna har vi valt att 
välja elever från båda de inriktningar som finns på programmet, en lagom mängd att 
analysera och genomföra är fyra elevinterjuver, två på varje inriktning. Vi valde att göra 
ett systematiskt urval (Bryman, 2001). Då det på skolan endast är sex kärnämneslärare 
som undervisar på programmet har vi valt att intervjua två av dessa. Bland de karak-
tärsämneslärare som arbetar på programmet har vi också valt att intervjua två lärare 
med olika inriktning. 

4.3 Genomförande av undersökning 

I detta arbete kommer intervjuer att genomföras och de kommer även att spelas in. 
Genom de inspelade intervjuerna har vi fått tillgång till ett material som har en relativ 
hög reliabilitet i förhållande till de planerade enkäterna, då vi får möjlighet att ställa 
bl.a. följdfrågor. De planerade intervjuerna kommer att genomföras på en begränsad 
geografisk yta vilket får reliabiliteten i intervjumaterialet att till stora delar begränsa sig 
till den lokala skolan. Aktuella för intervjuer är vissa slumpmesigt utvalda elever och 
vissa kärnämneslärare samt karaktärsämneslärare som undervisar inom elprogrammet. 

Genom de besvarade enkäterna har vi fått tillgång till ett stort arbetsmaterial för detta 
examensarbete. Det insamlade enkätmaterialet håller en relativt låg reliabilitet då det 
endast finns flervals alternativ som svar till de givna frågorna. Av de 120 eleverna som 
kunde svara på intervjuerna var det 78 som deltog i enkäten, då två klasser var på prak-
tik vid tillfället då enkäterna genomfördes. Vid intervjun var det planerat att vi båda 
skulle medverka för att bl.a. kunna komplettera varandra vid t.ex. följd frågor och så 
kom det även att bli. Respondenterna kom även i god tid innan intervjun att bli infor-
merade om tid för genomförandet. Vid detta tillfälle kommer de även att få ta del av 
bl.a. följebrev.  

Intervjuer av elever var planerad samt kom att genomföras dagtid vid ett lämpligt till-
fälle. Även lärarintervjuer var planerade samt kom att genomföras på liknande sätt. 
Enkät undersökning var planerad samt blev genomförd vid de tillfällen som eleverna 
har mentorssamtal. Vid detta tillfälle fick de även ta del av följebrevet. Även här var 
det planerat samt kom vi båda två att medverka för att kunna svara på bl.a. frågor.  
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4.4 Etiska överväganden 

I denna studie har vi tagit hänsyn till det svenska vetenskapsrådets utarbetade forsk-
ningsetiska principer och regler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Ve-
tenskapsrådet ,2002).  Eleverna som har deltagit i undersökningen, har fått ta del av ett 
följebrev (se bilaga 2) innan de svarade på enkäten. 

Informationskravet: Samtliga deltagande har informerats om syftet med studien. De 
som deltar har informerats om att med verkan är frivillig samt att de har rätt att avbry-
ta medverkan i den kvalitativa samt kvantitativa studien. 

Samtyckeskravet: De medverkande har även informerats om att de själva avgör hur 
vida de vill med verka i studien Vid de tillfällen då de medverkande är under arton år 
har föräldrars eller vårdnadshavares samtycke krävts. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om de medverkande samt ort där studi-
en/undersökningen genomförts ska behandlas med största konfidentialitet.  

Nyttjandekravet: De uppgifter som vid studien har kommit att samlas in ska endast 
användas för forskningsändamål.  

I vår enkät har vi valt att ta reda på vilken årskurs och inriktning de svarade går, men 
inte frågat efter ålder och kön då det finns några elever som är äldre än de övriga samt 
att det finns få kvinnliga elever i dessa årskurser. 

4.5 Databearbetning 

Data bearbetning av det insamlade materialet skede på så sätt att vi gick igenom fråga 
för fråga och kollade av svarsfrekvenserna för varje alternativ, bearbetade svaren i Ex-
cel och valde att göra stapeldiagram av de relativa frekvenser som blev för varje fråga. 
Elev- och lärarintervjuerna lyssnades av fråga för fråga och det viktigaste synpunkterna 
sammanställdes, vi valde att inte transkriptera varje intervju då vi inte tyckte att det 
skulle hjälpa oss att tolka intervjuerna bättre. 

4.6 Metodkritik 

De begränsningar vi kan se är att urvalet endast sker på en skola, vilket bara kommer 
att visa hur denna skola upplever hur infärgning och samarbete fungerar. Vårt syste-
matiska urval som vi hade gjort fungerade inte, då en elev inte kunde medverka vid in-
tervjun, vilket resulterade i att vi fick välja ut en annan elev.   
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5. Resultat 

I denna del kommer vi att redovisa våra resultat utifrån de enkäter och interjuver vi 
har gjort med elever och lärare. 

5.1 Resultat av elevenkät och elevinterjuver 

I denna resultatdel har vi valt att fokusera på varje enskild fråga från enkäten och in-
tervju. Varje fråga är sammanställd som ett diagram med kommentarer och viktiga 
synpunkter från elevintervjuerna. Det var 78 elever som deltog i enkätundersökningen. 

Fråga 1 handlade om hur eleverna upplevde att matematiken i årskurs 1 var kopplad 
till el-ämnena. Övervägande del av eleverna tyckte att det var ¨ibland eller sällan¨ som 
det fanns en koppling mellan kärnämnet och karaktärsämnena (se diagram 1). 

1. upplevde du att matematikkursen i år 1 var riktad mot den matematik 
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Det som framgick utifrån elevintervjuerna var att eleverna upplevde att det fanns en 
koppling mellan karaktärsämnena som gick i årskurs ett, men att det inte fanns så stor 
koppling till kurser de kom att läsa i årskurs 2 och 3. En intressant åsikt som en elev 
hade var att det skulle underlätta om det var samma lärare i matematik som i karak-
tärsämnena i år ett för att därigenom få en bättre koppling till ämnena. Det moment 
som eleverna tyckte att de hade störst nytta av i matematikkursen var ekvationer. En 
elev tyckte också att Pythagoras sats som ingår matematikkursen hade hjälpt honom i 
Ellära B och Trefas- växelströmskursen, men att det i år ett inte fanns någon koppling 
till detta. 
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Fråga 2 handlade om eleverna kände att karaktärsämnena utvecklade deras matematik-
kunskaper. Övervägande del av eleverna upplevda karaktärsämnena som positiva för 
deras matematikutveckling (se diagram 2). 

2. Kände du att du i karaktärsämnena utvecklade dina matematikkunskaper
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Eleverna upplevde att de fick sätta matematiken i ett sammanhang och fick en förstå-
else för hur man skulle tillämpa matematiken på andra kurser. En elev menade att ka-
raktärsämnena hade utvecklat kunskaperna i trigonometri då detta inte ingår i matema-
tik kursen i år 1. En elev tyckte att man fått formelträning, men tyckte överlag att han 
hade blivit sämre på matematik, och skulle vilja läst mer och ångrar att han inte valde 
matematik B kursen på det individuella valet. 

Fråga 3 handlade om hur mycket matematik eleverna använder i sina karaktärsämnen. 
Ungefär hälften av eleverna tyckte att matematik fanns i flertalet kurser. Men det var 
också elever som tyckte att det ingick i alla kurser samtidigt som några tyckte att inte 
fanns i några kurser (se diagram 3).  

3. Hur mycket matematik anväder du i dina karaktärsämnen
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I elevintervjuerna framgår att eleverna tyckte att det var mest matematik i Ellära B och 
Trefas-växelströmskursen. Eleverna tycker att den matematik man har läst i år ett har 
hjälpt dem i karaktärsämnena och att de förstår vad de räknar. Eleverna tycker att tri-
gonometri är nytt för dem. 
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Fråga 4 handlade om matematiken i år 1 har hjälpt dem att klara matematiken i karak-
tärsämnena. Elevenkäten visar att den största delen av eleverna tycker att det har hjälpt 
dem i enstaka kurser (se diagram 4). 

4. Känner du att matematiken du läste i matematik A, har hjälpt dig att 
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En elev tyckte att matematiken hjälpte honom i årskurs 1 och kan ha gjort så att han 
fick bra betyg i karaktärsämnena i årskurs 1. Tror att om han hade läst matematik B så 
kunde detta ha hjälpt honom mer i årskurs 2 och 3. En annan elev tyckte att matema-
tiken har hjälpt honom i flera kurser. Det framkom även att en elev tyckte att A-
kursen i matematik var repetition av grundskolan och tyckte att det skulle vara mer 
matematik under alla 3 åren på gymnasiet.  
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Fråga 5 handlade om eleverna tyckte att matematikkursen var intressant och motive-
rande att läsa. Enligt elevenkäten så tyckte ungefär hälften att matematiken var intres-
sant att läsa (se diagram 5). 

5. Upplevde du att matematikundervisningen var 
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Eleverna vi intervjuade tyckte alla att matematik är ett roligt ämne jämfört med andra 
kärnämnen, en elev menar också att matematik är något man har med sig hela livet, 
och att det tillhör el-inriktningen. 

Fråga 6 handlade om hur mycket av innehållet i matematik A kursen som skulle vara 
inriktad mot el-ämnena. Övervägande del av eleverna tycker att det ska vara några 
moment som ska inriktade mot el-ämnena (se diagram 6) 

 

En elev tycker inte att det ska vara så mycket utan att det ska vara allmän matematik 
som man har nytta av i livet, man kan ta in några saker som man kan ha nytta av i 
kommande kurser. En annan elev tycker att det ska vara lite försmak på kommande 
formler och beräkningar från karaktärsämnena. 

 

6. Hur mycket av innehållet i matematik A kursen skulle vara inriktad mot el-ämnena 
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Fråga 7 handlade om eleverna skulle få ha matematik undervisningen som de ville i 
fråga 6 skulle det då öka intresset för matematik. Ungefär 70 % av eleverna tror att det 
skulle öka deras intresse för matematik (se diagram 7). 

7. Om det skulle vara som du ville i föregående fråga, skulle detta 
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En elev menade att om det skulle hjälpa honom i karaktärskurserna så skulle det öka 
motivationen. Två elever tror att det skulle vara ungefär samma, tycker man att mate-
matik är tråkigt så spelar det nog ingen roll hur matematiken är utformad. 
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5.2 Resultat av lärarinterjuver 

I denna resultatdel kommer vi att redovisa de svar som vi fått fram från våra lärarin-
tervjuer. De intervjuade lärarna består av 2 kärnämneslärare och 2 karaktärsämneslära-
re. En lärare undervisar i svenska och engelska och har varit lärare i mer än 30 år. Den 
andra kärnämnesläraren undervisar i matematik och fysik och har också undervisat 
länge. Karaktärsämneslärarna består av en äldre lärare med lång yrkeserfarenhet och 
undervisat i cirka 20 år. Samt en yngre lärare som undervisat i 5 år. Vi har valt att dela 
upp frågorna var för sig med lärarnas svar. 

1. Vad tänker du på då du hör ordet infärgning? 

Alla intervjuade lärare tänker på att flera ämnen samarbetar på något sätt. Kärnämnes-
lärarna ser det som att de tar in saker i sin undervisning som tillhör det specifika pro-
gram som eleverna läser. Medan karaktärsämneslärarna ser det som om karaktärsäm-
nena får inslag av kärnämnen, t.ex. matematiska formler eller tekniska ord på engelska 
som måste förklaras. 

2. Samarbetar du idag med andra lärare över flera kurser? 

Ingen av de intervjuade kärnämneslärarna samarbetar idag med en karaktärsämneslära-
re, detsamma gäller för de intervjuade karaktärsämneslärarna. Däremot samarbetar alla 
med andra lärare som undervisar i liknande kurser. Den intervjuade matematikläraren 
som också undervisar i fysik, brukar prata med andra lärare som har klassen och an-
vänder sig av fysikexempel på matematiken då han vet att de har nytta av det i mate-
matiken. En karaktärsämneslärare brukar tipsa lärare i svenska eller engelska om ord 
som de kan behöva gå igenom för att ge eleverna en bättre förståelse. 

3. Hur ser du på samarbete mellan karaktärsämne och kärnämne? 

Alla tycker att samarbetet inte fungerar bra idag. En kärnämneslärare tycker att det ger 
lite för det enskilda ämnet, men det kan för vissa av eleverna ha betydelse att lärare 
samarbetar och de kan på detta vis se en större helhet i sina studier. De andra lärarna 
tror att det skulle vara positivt för elevernas utveckling om det skulle finnas ett bättre 
samarbete. 

4. Vilka hinder och problem ser du i samarbetet? 

De stora problemen enligt alla är schematekniska problem och brist på tid att träffas. 
En lärare menar att lärare har olika grupper samtidigt, vilket gör det svårt att få t.ex. en 
kärnämneslärare och en karaktärsämneslärare att ha gemensam undervisning. Tre av 
lärarna menar att det är svårt att få det att fungera på en stor skola med många klasser 
på samma program och med flera hus med långa avstånd mellan kärnämneslärare och 
yrkeslärare, det finns inte en naturlig mötesplats, som t.ex. gemensamt fika där idéer 
kan väckas. Kärnämneslärarna skulle vilja träffa karaktärsämneslärarna men det finns 
inte tid till detta. Karaktärsämneslärarna tycker att det saknas ett pedagogiskt ledar-
skap. 
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5. Vilka möjligheter ser du i samarbetet? 

På denna fråga skiljer sig svaren mellan alla de intervjuade lärarna. En kärnämneslärare 
menar att det är viktigt att det finns beröringspunkter mellan de inblandade ämnena i 
ett samarbete, annars finns det risk att man bara delar timmar. Kärnämnesläraren i ma-
tematik tror att ett samarbete skulle kunna göra ämnet mer intressant och givande för 
eleverna. En karaktärsämneslärare menar att det finns möjligheter till ett bra samarbete 
som kan vara givande, men är orolig för att äldre lärare vill köra på i samma spår som 
de alltid gjort. En annan karaktärsämneslärare tror att ett samarbete kan gynna elever-
nas utveckling, genom att eleverna t.ex. kan lära sig facktermer på engelska undervis-
ningen eller träna på att skriva rapporter på svenskalektionerna. 

6. Tror du att eleverna lättare skulle klara av kursmålen om samar-
betet skulle öka? 

En kärnämneslärare är orolig för att ett samarbete inte skulle hjälpa eleven att bli väl 
förbered inför t.ex. ett nationellt prov i engelska om eleven sedan tidigare har dåligt 
ordförråd. Men tror att programmålen lättare kan uppnås bättre om det finns ett sam-
arbete. En lärare menar att det kan gynna eleverna om de får träna på flera moment 
som ingår i kursmålen i ett ämne under en temavecka då alla ämnen samarbetar. Vilket 
gör att eleverna ser saker i ett sammanhang. Detta menar en annan lärare också kan 
vara viktigt, det är viktigt att de ser kopplingen mellan olika ämnen och tror att de har 
nytta av det de lär sig ett ämne i ett annat ämne. Det är viktigt att kopplingen mellan 
olika ämnen lyfts fram ordentligt. Eleverna kan också få en bredare kunskap och mer 
förståelse om det sker på flera ställen menar en yrkeslärare, men det finns samtidigt en 
risk att det blir för mycket fokus på det yrke eleverna studerar till att bli.  

7. Hur ska samarbetet ske? 

I denna fråga går åsikterna isär. En kärnämneslärare och yrkeslärare menar att tematis-
ka veckor kan vara bra, där man hittar teman, där alla ämnen är jämbördiga och man 
bryter ner kurser och kursmål tillsammans. De andra intervjuade tror mer på att ta in 
uppgifter från andra kurser som kan passa in i ämnet och att detta sker kontinuerligt i 
det dagliga arbetet med eleverna. 

8.  Ska karaktären infärgas i kärnämnet eller ska kärnämnet användas 
i karaktärsämnet? 

Vid intervjuerna framkom att det fanns delade meningar om detta. Karaktärsämneslä-
rarna menar att kärnämnet ska vara en hjälp för eleverna att klara karaktärsämnena. 
Kärnämneslärarna ser inte detta som självklart, en kärnämneslärare menar att det är 
viktigt för elevernas utveckling av sitt språk att karaktärsämneslärarna ställer krav på 
eleverna då det gäller framställning av skriftliga uppgifter. En karaktärsämneslärare 
menar att målet för all undervisning bör vara att eleverna blir bättre yrkesmän, och 
man måste hitta moment som passar in i kärnämnet. Vilket också en kärnämneslärare 
understryker, det måste vara givande för båda ämnena om samarbetet ska vara me-
ningsfullt för eleverna. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion och analysera de resultat som vi har 
fått fram från vår undersökning och binda ihop dem med de frågeställningar vi ville ta 
reda på. För att göra det lättare för läsaren att följa diskussionen har vi valt att dela upp 
diskussionen utifrån de frågeställningar vi har. 

6.1 Samarbete mellan kärnämnen och karaktärs-
ämnen 

Utifrån resultat av elevenkäter och intervjuer kan man på frågan om eleverna upplevde 
att matematiken i år ett var riktad mot den matematik som de läste i el-ämnena förstå 
att något utvecklat samarbete mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare inte 
förekommer i någon större utsträckning. En övervägande del av eleverna svarade i en-
käten att de endast ibland eller sällan kan se ett samband eller koppling mellan kärn-
ämnet matematik och karaktärsämnet i de kurser som de läser. Detta kan bero på att 
kärnämneslärarna är för fokuserade på kursmålen och de nationella prov som finns i 
matematik A, och att de p.g.a. detta inte utgår mer från de programmål som finns. Vil-
ket understryks i Prieto och Hellstens rapport (skolverket, 1998) där de menar att 
kärnämneslärare utgår från kursmål och inte låter programmålen vara vägledande i un-
dervisningen. Samtidigt menade de elever som blev intervjuade att de upplevde att en 
sådan koppling fanns i årskurs 1 men att denna koppling inte var lika självklar och stor 
i årskurs två och tre. Detta kan bero på att matematik A kursen läses under år ett, och 
under detta år är eleverna insatta i de kurser de läser under året, men inte har kunskap 
om vad som ingår i kurserna de läser under år två och tre, för att kunskapen och kopp-
lingen ska bli bättre är det viktigt enligt oss att det finns ett bättre samarbete mellan 
alla lärare på programmet, samt att kärnämneslärarna får kunskap om vad som kan be-
hövas i kommande kurser. 
 
På frågan huruvida eleverna upplever att de utvecklat sina matematiska kunskaper i 
kärnämnena menade 73 % att deras matematiska kunskaper utvecklades som ett resul-
tat av karaktärsämnet. Att så många uppger att de utvecklar sina matematiska kunska-
per som ett resultat av de olika karaktärsämnena kan ses som ett resultat av att mate-
matiken är ett viktigt moment i karaktärsämnena. Samtidigt kan man förstå att de lära-
re som undervisar i de olika karaktärsämnena lägger ned tid på att lära eleverna olika 
typer av formler och uträkningar som skulle kunna utvecklats under tidigare matema-
tiklektioner, vilket återigen återspeglar bristen på samarbete mellan lärarna.  

Flera av eleverna upplevde att de kunde sätta matematiken i ett sammanhang och att 
de fick en förståelse för att man kan använda matematiken i andra kurser. Enligt oss 
kommer denna förståelse öka i och med den nya gymnasiereformen där matematiken 
har ändrats så att alla elever inte läser samma kurs, utan att de praktiska programmen 
har fått en egen matematikkurs kallad matematik 1a. Kursmålen för dessa ska kopplas 
samman med examensmålen för varje program, i och med detta ska matematikunder-
visningen utformas så att eleverna känner en nytta av matematiken.  

För att få svar på vår frågeställning i vårat syfte. Hur eleverna upplever att samarbetet 
mellan kärnämne och karaktärsämnena fungerar? Kan man utifrån enkäter och elevin-
tervjuer förstå huruvida eleverna ser något samband mellan kärnämne samt karaktärs-
ämne och om eleverna upplever att de i karaktärsämnet utvecklat sina matematiska 
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kunskaper. Vid analys av enkäter och intervjuer förstår man att något utvecklat och 
fungerande samarbete och samverkan inte finns. Denna bild framkommer även vid 
analys av lärarintervjuer som genomfördes i samband med projektet. Ingen av de in-
tervjuade lärarna uppgav att de i dag samarbetade med någon karaktär respektive kärn-
ämneslärare. 
 
Orsaken till att eleverna inte ser något sammanhang mellan kärnämne och karaktärs-
ämne beror med all sannolikhet på hur undervisningen är organiserad utifrån lärar-
samverkan. Orsaken till detta kan troligen vara ett resultat av tidsbrist, schemaläggning, 
skolans uppbyggnad och organisation, men det kan även vara som tidigare nämnts att 
varje lärare fokuserar för mycket på den enskilda kursen och inte på programmålen.
 
Orsak till utebliven lärarsamverkan samt infärgning trots det som framgår i Lpf 94, kan 
enligt Prieto och Hellsten (1998) vara ett resultat av de olika kulturer som kan före-
komma på en gymnasieskola med både karaktärsämneslärare och kärnämneslärare. 
Samtidigt menar de att den troligaste orsaken till utebliven lärarsamverkan samt in-
färgning beror på organisatoriska brister i hur skolan schemalägger bland annat under-
visning samt hur lokaler är lokaliserade. 
 
Trots att det i läroplan för den frivilliga skolan Lpf 94 framgår att skolan ska bedrivas 
på ett sådant vis att det bidrar till elevernas allsidiga utveckling. 
 
Elevernas lärande och kunskapsutveckling bygger på att skolan är organiserad så att de 
fyra F:n, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet samspelar i undervisningen. I Lpf 
94 framgår även att eleverna utifrån fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ska 
ges möjlighet att se såväl samband som sammanhang mellan dessa olika kunskapsfor-
mer i undervisningen.  

6.2 Nyttan av kärnämnet i karaktärsämnet 

I vår andra frågeställning ville vi ta reda på om eleverna upplever att de har någon nyt-
ta av kärnämnet i karaktärsämnet. Utifrån den frågeställningen ställde vi vid enkäten 
samt intervjun två frågor. En av dessa var, hur mycket matematik använder du i karak-
tärsämnet? 
 
Vid en analys av resultatet av denna enkätfråga menade 45% av eleverna att de i flerta-
let kurser använder matematik i de olika karaktärsämnena. Vid en noggrannare analys 
av resultatet kan man se att 13% använder matematik i alla karaktärsämnen medan 6% 
svarade att de inte använder matematiken alls i dessa kurser. Utifrån detta kan man 
förstå att vissa elever inte har sett användbarheten eller tillgodogjort sig matematiken i 
de matematikkurser de läst. Medan de elever som svarat att de använder matematiken i 
alla kurser ser matematiken som ett redskap för att klara karaktärsämnet.  

För att kunna analysera detta djupare skulle man behöva ha information om elevernas 
resultat och betyg i matematik och karaktärsämnet. Men vår känsla är att de elever som 
har svarat att de använder matematiken i alla kurser också har klarat matematikkursen 
samt karaktärsämnet bra samtidigt som de kan se ett samband och en användbarhet av 
de olika kompetenserna i de olika ämnena. De elever som svarade att de i inga karak-
tärsämnen använder matematik kanske hade svarat annorlunda om samverkan och in-
färgning mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare förekommit i en större ut-
sträckning, mot vad det gör för närvarande på skolan.  
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Det är tänkbart att dessa elevers kunskapsutveckling i matematik sett annorlunda ut 
om de haft möjlighet att kunna förstå den praktiska nyttan av matematiken. Genom ett 
sådant arbetssätt skulle dessa elever se en större användbarhet av de matematiska kun-
skaperna i de olika karaktärsämnena om ämnet presenterats i ett sammanhang där ele-
verna kunnat praktisera matematiken.  

Prieto och Hellsten (1998) menade att en bidragande orsak till att vissa elever miss-
lyckas och marginaliseras i skolan kan vara ett resultat av hur skolan är organiserad. De 
menar vidare att de elever som frekvent är överrepresenterade vad gäller misslyckan-
den i skolan är de elever som tidigare haft problem med studier. Men de menar även 
de elever som går på de yrkesförberedande programmen är klart överrepresenterade. 
Lärare som undervisar i de olika kärnämnena verkar inte ta någon hänsyn till om det är 
elever som går en teoretisk utbildning eller en yrkesinriktad utbildning vid planering av 
undervisningen. Detta menar de snarare beskriver att det är hos skolan som problemet 
ligger och inte i eleven (ibid).   

Vilket även förtydligas vid elevintervjuerna där en elev nämner att han tror att det skul-
le ha varit bättre om de hade haft samma lärare i matematik A som i ellära A-kursen 
för att på sätt kunna få en bättre koppling mellan ämnena. Vid elevintervjuerna fram-
kom det också att det främst är i kurserna ellära B samt trefas växelspänning som de 
använder matematik. Här skulle det utifrån perspektiv på samverkan samt infärgning 
finnas goda förutsättningar för karaktärsämneslärare samt kärnämneslärare att samver-
ka kring dessa kurser.  

Den andra frågan vi ställde var, känner du att matematiken du läste i matematik A kur-
sen har hjälpt dig att klara matematiken i karaktärsämnena. På denna fråga svarade 46 
% att matematik A hjälpt dem att klara matematiken i karaktärsämnena i enstaka kur-
ser. Samtidigt som 19 % menade att de inte har haft någon hjälp av matematiken de 
läste i år ett.  

Att en så stor del av eleverna menar att matematik A hjälpt dem att klara matematiken 
i enstaka kurser i karaktärsämnena visar att matematiken som ämne är viktigt inom el-
programmet. Samtidigt är det endast i enstaka kurser, och av de tillfrågade har hela 19 
% menat att de i inga kurser haft någon hjälp av matematik A för att klara karaktärs-
ämnena. Att matematik förekommer i de olika karaktärsämnena framgår utifrån resul-
taten, men att så många menar att de inte känner att matematik A hjälpt dem att klara 
karaktärsämnet kan visa på att den matematik som bedrivs saknar riktning mot målet 
för utbildningen.  

Det kan vara så att karaktärsämneslärarna inte använder matematik i sina ämnen på ett 
sådant sett att eleverna ser en självklar koppling mellan de olika ämnena och därmed 
blir inte matematiken en artefakt för att hjälpa eleven i karaktärsämnet. 

En annan förklaring till elevernas svar kan ligga i bristen på samverkan samt infärgning 
mellan kärn- respektive karaktärsämneslärare. Där bristen på infärgning bidragit till att 
eleverna inte ser att matematiken är ett redskap för att klara karaktärsämnet, samtidigt 
som de då heller inte ser kopplingen mellan matematiken och karaktärsämnet.  

Detta skulle kunna vara ett resultat av att karaktärsämnesläraren brister i kunskaper 
vad gäller matematik eller att karaktärsämnesläraren utifrån den kultur han/hon repre-
senterat inte ser matematiken som det som är avgörande för kunnande samt förståelse 
av ämnet. En annan förklaring skulle kunna vara att kärnämneslärarna brister i sina 
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kunskaper om vilken matematik som används och är inte förtrogna med de olika ka-
raktärsämnena inom elprogrammet.  

För att få svar på vår andra frågeställning i vårt syfte. Upplever eleverna att de har nå-
gon nytta av kärnämnet i karaktärsämnet kan man utifrån enkäter och elevintervjuer 
förstå att vissa elever inte upplever någon nytta av kärnämnet. En förklaring kan enligt 
Prieto och Hellsten vara bristande infärgning, samverkan och synen på ämnen, samt 
vara ett resultat av att karaktärsämnesläraren och kärnämneslärare faller tillbaka på oli-
ka kulturer. Där karaktärsämnesläraren har påverkats och påverkas av den kultur som 
representeras av arbetskravet och där kärnämnesläraren utgår från den akademiska 
traditionen (Prieto och Hellsten (1998) vilket kan ha fått till följd hur man som lärare 
kommit att presentera samt prioritera innehållet i de olika kurserna som man undervi-
sar i.  

De flesta elever förstår att de har användning av matematiken, men den matematik de 
lär sig i årskurs 1 är inte riktad mot de kunskaper i matematik som de behöver under år 
2 och 3 i karaktärskurserna, detta kan vara en anledning till att svaren ser ut som de 
gör i enkätfrågorna. Det kan också bero på att karaktärsämneslärarna inte lyfter fram 
matematiken, och eleverna inte tolkar det som om de använder matematik trots att de 
gör det. Detta behöver inte vara något fel då visa elever känner en rädsla och ofta blir 
osäkra om de hör att de behöver använda matematikkunskaper för att klara vissa mo-
ment i kursen. Men för att statusen på matematikämnet ska öka och eleverna känna en 
nytta av matematiken skulle det vara positivt för matematikämnet om karaktärsämnes-
lärarna lyfter fram matematiken mer och kanske djupare förklarar bakgrunden till de 
formler som de använder, på detta sätt kan även eleverna få en djupare förståelse för 
ämnet. 
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6.3 Hur skulle motivationen för kärnämnena kunna 
öka 

I vår tredje frågeställning vi vill ta reda på hur elevernas motivation för kärnämnena 
skulle kunna öka. Till denna frågeställning använder vi oss av tre frågor vid vår enkät-
undersökning. En av dessa var, upplevde du att matematikundervisningen var intres-
sant och motiverande att läsa? På den frågan var svaren nästan jämt fördelade, 48 % 
svarade ja och 52 % svarade nej. På nästa fråga undrade vi hur mycket av matematiken 
som skulle vara riktad mot el-ämnena. Här svarade 77 % att vissa moment skulle vara 
det. Den sista fråga vi ställde var om eleverna skulle få som de ville i föregående fråga. 
Skulle det då öka deras intresse för matematikämnet.  På denna fråga ökade svarsande-
len på Ja till 69 % medan 31 % fortfarande inte skulle tycka att matematiken som 
ämne var intressant.  

Detta är en ökning på 21 procentenheter vilket motsvarar en procentuell ökning på 44 
%. Men faktum kvarstår att det fortfarande är 31 % av de tillfrågade eleverna som 
fortfarande skulle tycka att matematiken som ämne är ointressant trots att de får be-
stämma utformning och infärgning mot andra ämnen.  

Vid fråga två menade 18 % att matematiken borde vara riktad mot el-ämnet i alla mo-
ment samtidigt som 77 % menade att det borde vara det i några moment. Det man kan 
förstå är att eleverna på något vis upplever att det är av betydelse för deras intresse och 
motivationen att undervisningen i matematik är inriktad mot karaktärsämnen inom el-
programmet. 95 % menar ändå att det borde vara det om inte i alla så åtminstone i 
några moment i kurserna. De ser alltså att det är av betydelse att matematiken är inrik-
tad mot el-ämnet och därmed att det sker i en miljö där de på ett eller annat sätta kan 
placera och praktisera matematiken i ett sammanhang och därmed få en praktisk för-
ståelse för matematiken.  

Hela 69 % menar här att deras intresse för matematik skulle öka om matematiken vore 
inriktad mot el-ämnena, jämfört med de 48 % som i dag tycker att matematiken är in-
tressant samt motiverande och 52 % som tycker det motsatta. Elevernas intresse för 
matematik inom elprogrammet verkar öka om matematiken är inriktad mot el-ämnena. 
Men det är fortfarande ungefär en tredjedel som tycker att matematiken är ointressant. 
Hur man ska få med dem är en svår fråga, som vi inte har något klart svar på. 

Vilken betydelse det ökade intresset och troligen motivationen för matematik skulle få 
för elevernas lärande och kunskapsutveckling inom ämnet kan man ana. Utifrån de 
studier som finns om lärande och elevers behov av att se sammanhang i det de gör för 
lärande och kunskapsutveckling, så förstår man att infärgning mellan de olika ämnena 
har en stor betydelse utifrån ett sådant perspektiv.  

I ¨SOU 1994:92¨ kan man läsa att det är genom de olika skolämnena som skolan ska 
nå målen. Det är genom samverkan mellan de olika skolämnena som skolans mål ga-
ranteras. Undervisningen ska organiseras så att de olika ämnenas funktion och innehåll 
kompletterar och stödjer varandra. Genom ett sådant strukturerat arbetssätt skapas en 
helhet för eleverna vilket främjar deras allsidiga utveckling (SOU 1994:92).  

Även i Lpf 94 kan man läsa om detta. Där står att kunskap inte är något entydigt be-
grepp, kunskap ska komma till utryck i olika former. Där står även att undervisningen 
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inte ensidigt ska betona den ena kunskapsformen framför den andra. Elevernas kun-
skapsutveckling är även beroende av att de får möjlighet att se samband och samman-
hang samt kunna överblicka det de gör inom skolan. Där står även att elevernas kun-
skapsutveckling är beroende av att de får möjlighet att reflektera över de erfarenheter 
de gör och att de får tillämpa sina kunskaper (Skolverket, 1994).  

Även John Dewey uppmärksammade detta och menade att skolan borde organisera 
kunskaper för inlärning (Hartman m.fl. 2004). Vilket i litteraturen beskrivs som tema-
organiserade studier, ämnesintegrerat studium eller ämnesintegration. 

Utifrån enkät samt intervjuer vet vi att elevernas intresse och troligen motivation för 
matematik till stora delar är beroende av om matematiken är eller inte är inriktad mot 
karaktärsämnet inom elprogrammet. En övervägande del av eleverna svarade här att 
det åtminstone borde vara det om inte i alla så åtminstone i några moment i kurserna. 
Med det som utgångspunkt kan man relatera till det som Gislason m.fl. beskriver i bo-
ken Lärarens arbete och som har diskuterats i litteraturstudien. De beskriver och disku-
terar integrerad samt sammanhangsbaserad reflektion vilket påminner om det som 
Dewey lyfter fram då han skrev om att skolan borde organisera kunskaper för inlär-
ning. Gislason m.fl menar att en förutsättning för integrerad samt sammanhangsbase-
rad reflektion kräver att läraren söker kollaborativa vägar vid planering samt genomfö-
rande av undervisning. Ett sätt att organisera undervisningen så att det leder till ökat 
intresse och motivation för bl.a. matematik hos eleverna kan vara att läraren arbetar så 
som Gislason m.fl skildrar.  

Elevernas svar pekar mot att de tycker att intresset för i detta fall matematik skulle 
ökar om lärare söker kollaborativa vägar och att undervisningen stödjer integrerad 
samt sammanhangsbaserad reflektion. Troligen skulle skolan utifrån ett sådant per-
spektiv även vinna på ett sådant arbetssätt. Men man kan se på skolan utifrån två olika 
system ett slutet och ett öppet system. Där det slutna skulle kunna representera ett tra-
ditionellt sätt att se på ämnen och kunskap, som utgår från ett dualistiskt synsätt på 
kunskap. Om skolan av tradition bedrivs som ett slutet skolsystemet hålls av tradition 
både samhälle och de olika ämnena inom skolan isär. Ett sådant förhållande gynnar 
inte elevens inlärning enligt oss. Ett öppet system bygger på en integrering av skolan, 
där lärare och elever gemensamt arbetar tillsammans över ämnesgränserna. Vi tror att 
detta system är den bästa vägen för att öka elevernas motivation och inlärning.         
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6.4 Lärarinterjuver  

I vår frågeställning ville vi också ta redo på hur lärarna i karaktär och kärnämnen ska 
samarbeta på bästa sätt och vilka arbetsmetoder som lämpar sig bäst för detta arbete. 
För att ta reda på detta gjorde vi ett antal lärarinterjuver. 

Utifrån resultaten av våra frågor kan man se att karaktärsämneslärare och kärnämnes-
lärare definierar ordet infärgning på olika sätt. Kärnämneslärarna menar infärgning är 
att de tar in stoff som tillhör det specifika program de undervisar på. Medan karaktärs-
ämneslärarna ser det som om deras ämnen får lite inslag av kärnämnena som till ex. 
formler som måste förklaras (matematik) eller fackutryck på engelska. Men alla är 
överens om att det handlar om ett samarbete mellan flera ämnen. Elisabeth Rudhe de-
finierar infärgning som: 

”Infärgning är ett sätt att arbeta som utgår från elevernas intresse för karaktärsäm-
nena. Enklaste kan infärgning beskrivas som att kärnämnet används som redskap i 
karaktärsämnet eller att karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet. På så vis 
skapas en helhet som fungerar som motiverande för eleverna”.  

(Elisabet Rudhe, Skolverket s. 29)  

Det man kan se utifrån svaren är att lärarnas tankar kring ordet infärgning stämmer re-
lativt bra överens med definitionen. Men att deras svar inte utgår från elevernas intres-
se för karaktärsämnet, utan enligt vår tolkning är det bara ett sätt att kunna hjälpa var-
andra att nå målen i de olika kurserna. 

Ingen av de intervjuade lärarna samarbetar idag över ämnesgränserna, men ett samar-
bete sker mellan lärare som undervisar i samma kurs. Vissa lärare vet vad som kommer 
i senare kurser, som t.ex. matematik- och fysikkurserna som hänger ihop. Det före-
kommer också att vissa karaktärsämneslärare tipsar om olika begrepp som kan vara 
bra att ta upp i kärnämnena för att öka förståelsen i karaktärsämnena. Enligt oss så 
sker det ingen direkt infärgning just nu utifrån de svar vi fått. 

Samtliga lärare är överens att samarbetet inte fungerar idag, enligt en lärare så ger in-
färgning för lite för det enskilda ämnet. Detta kan bero på att man som lärare är för 
fokuserad på det enskilda ämnets kursmål och glömmer bort att titta på de övergri-
pande programmålen. Att det kan bero på detta stämmer också överens med vad skol-
verket skriver i en rapport från 1998. De andra lärarna tror att ett bättre samarbete 
skulle vara positivt för eleverna. 

Att samarbetet inte fungerar idag beror enligt de undervisande lärarna på schematek-
niska problem, vilket leder till att lärare inte har tid att träffats samt att det inte är upp-
lagt så att det kan vara flera ämnen lagda på samma position i schemat. Lärarna är ofta 
upptagna med undervisning i olika salar. Vilket gör att det inte kan vara flera lärare 
delaktiga under ett lektionstillfälle. De flesta lärarna menar att det är svårt att få ett 
samarbete att fungera på en stor skola. En stor skola kan ses utifrån flera aspekter med 
många olika program både teoretiska och praktiska men också att skolan ligger på ett 
stort område med många lokaler som ligger en bit från varandra. Just avståndet från 
varandra spelar en stor roll enligt de intervjuade lärarna då det inte finns möjligheter 
till gemensamma fikapauser då kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna sitter i 
olika byggnader. Alla lärare tycker att tiden till att träffas är en viktig faktor för att ett 
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fungerande samarbete. Idag är arbetsbelastningen på varje lärare stor vilket leder enligt 
lärare till att man prioriterar bort samarbete då det är tidskrävande. Enligt lärarna beror 
detta på en brist i det pedagogiska ledarskapet, där tid till möten inte ges. Troligen 
finns det tid till detta då det finns mötes tid inlagt på schemat men detta är ofta för lä-
rare med samma ämne. 

Lärarna menar att det finns möjligheter i ett samarbete, men enligt en lärare är det vik-
tigt att infärgningen sker på så sätt att det gynnar alla de inblandade ämnena och man 
kan se tydliga beröringspunkter så att det inte bara blir att man delar timmar. Detta 
kan man koppla tillbaka till det som tidigare beskrivs om den tidsbrist som finns, enligt 
oss tar det tid att få ett samarbete att fungera bra.  

Det vi ser utifrån de svar som de olika lärarna har gett, är att det finns en diskrepans 
mellan vad karaktärsämneslärare och kärnämneslärare ser som väsentligt undervis-
ningsstoff. Karaktärsämneslärare ser det, som bra att eleverna får lära sig facktermer 
på t.ex. engelskalektioner medan kärnämnesläraren inte ser det som något som gynnar 
eleverna i deras utveckling att nå kursmålen. Att det beror på detta kan som tidigare 
nämnts vara för att lärarna är för fokuserade på kursmålen. För att kunna övergripa 
det här är det viktigt att kärnämnesläraren inte bara känner sig som någon hjälplärare. 
Utan att samarbetet måste utformas på så sätt att alla inblandade parter känner att det 
är en vinst för det enskilda ämnet och att det långsiktigt gynnar elevens utveckling för 
att nå programmålen. 

En lärare menar att det finns en risk att eleverna inte får med sig tillräckligt kunskap 
inför t.ex. nationella proven om det fokuseras för mycket på att hjälpa karaktärsämnes-
lärarna i deras kurser, men tror att ett samarbete kan hjälpa eleverna att nå program-
målen. I detta ligger det stora problemet i ett samarbete. Ska man som lärare vara så 
fokuserad på sitt ämne och de nationella prov som finns eller ska man mer fokusera på 
de stora målen, som finns skrivna i programmålen. För att kunna gå vidare och mötas 
och komma till ett samförstånd i hur samarbetet ska gå till tror vi att det här är mycket 
viktig med ett klart pedagogiskt ledarskap från skolledningen. Där de gör ett ställnings-
tagande. Är det viktigare att eleverna klarar de nationella proven eller ska de uppnå de 
programmål som nu har blivit examensmå?.  

Lärarna har lite delade åsikter om hur ett samarbete ska gå till, men det finns ingen 
skillnad mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare, det finns lärare från båda 
kategorier som förespråkar att man kan arbete kring teman som involverar flera äm-
nen. Men det finns också lärare som tror att man ska ta med sig uppgifter från andra 
ämnen in i sin egen kurs. Att det finns delade meningar om hur samarbetet ska ske är 
självklart då alla lärare har sitt synsätt på hur kunskap förmedlas på bästa sätt. Hur 
samarbete ska ske kanske också ska komma uppifrån skolledningen där de fördelar tid 
för lärare som är intresserade av att arbeta tematiskt, då det i upptaktsfasen är väldigt 
tidskrävande. 
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7. Slutsatser 

De slutsatser vi kan göra utifrån vår analys är att eleverna saknar en tydlig koppling 
mellan kärnämnena och karaktärsämnena. Lärarna vill att det ska vara ett bättre sam-
arbete men det sker inte automatiskt och eleverna utrycker också att det skulle göra 
dem mer motiverade.  Vid intervju samt enkäter har det framkommit att eleverna inte 
upplever att den matematiken som de läste var inriktad mot den matematik som de 
läste i el-ämnena. Möjligen kan detta precis som Preito menar vara ett resultat av att lä-
rarna vid planeringen av t.ex. matematik i allt för stor utsträckning planerar undervis-
ningen efter de nationella provens karaktär och är för fokuserade på kursmålen. Vi tror 
att de flesta lärare är medvetna om detta, men att de ändå formar och planerar under-
visningen så att den inte får större giltighet i de olika karaktärsämnena.  

De eleverna som vi genomfört vår studie på har läst matematiken under den gymna-
sieskola som bedrevs enligt lpf94.  I dag talar man om att kunskap ska vara divergent 
och mångtydig samtidigt som man ser att kunskap sitter och uppstår i handling och att 
såväl teori som praktik inte är skiljbara likt dualism. Möjligen är det så att det som i dag 
har kommit att betraktas som riktig kunskap har kommit till utryck i ett system där sy-
nen på det instrumentella och akademiska har varit och blir vägledande trots försök att 
ta sig därifrån. Utifrån elevernas perspektiv vore det bättre att fokusera på ett ge dem 
sådana kunskaper som ökar deras förmåga att nu och i framtiden kunna orientera sig 
oavsett om det handlar om arbete eller studier. Att ge dem sådana nyckelkvalifikatio-
ner som ökar deras möjligheter till framtida yrkesutövning. Möjligen är det så att kun-
skapsbegreppet behöver diskuteras och revideras och då främst vad som är kunskap 
inte bara på de enskilda skolorna utan också på politisk nivå 

Enligt vår gemensamma syn på pedagogik tror vi att det skulle kunna fungera mycket 
bra med speciella temaveckor där man fokuserar på något speciellt inom elteknik. Det 
skulle t.ex. kunna vara hur en elmotor är uppbyggd, där man både kan få in matema-
tiska tankegångar gällande t.ex. trigonometri men också få med engelska då man kan 
analysera, översätta och förstå en manuell till en el-motor som sedan eleverna ska ar-
beta med.  Man skulle kunna arbeta enligt timpottmodellen eller koncentrationsmodel-
len.  

För att detta ska fungera är det viktigt att lärare som är intresserade av att arbete på 
detta vis knyts till programmet och att det finns en vilja och engagemang från både 
skolledning och inblandade lärare. För att starta ett sådant projekt för första gången 
kommer det att krävas mycket tid och kraft. Men man måste vara villig att göra en för-
ändring för att kunna åstadkomma något nytt, som kan leda till att eleverna får en bätt-
re helhetsförståelse och leder till att de utvecklas i deras lärande. Enligt oss är det så att 
förstå gången man gör ett projekt så kan det bli problem men man måste förstå att 
både elever och lärare kommer att lära sig att arbeta på detta sätt och desto fler gånger 
man gör det ju bättre kommer det förmodligen att bli. 

Eleverna upplever att de använder en hel del matematik i sina karaktärsämnen och den 
stora delen känner att de utvecklar sina matematiska kunskaper också. Att det är så 
måste vara positivt för ämnet matematik. Skulle det inte vara möjligt att som det är nu 
med kurser uppdelade ämnesvis. Att det leder till att eleverna inte får möjlighet att visa 
allt de kan i kurserna. Detta var ju något som Dewey argumenterade för, vilket leder 
oss till att om det skulle finnas en någon form av bedömning av de kunskapsmål som 
eleverna ska uppnå i ett visst ämne. Uppnås i ett annat ämne men det finns ingen 
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kommunikation mellan ämnena och de lärare som bedömer eleverna och sätter betyg. 

Skolan borde internt arbeta mera för att revidera kunskapsbegreppet bland lärare så att 
det blir en samsyn över vad som är kunskap vilket inte minst är viktigt vid bedömning 
och betygsättning av elever utifrån fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och var 
för sig värderas lika och bedömas där efter. .    

Ingen av de tillfrågade lärarna uppgav vid intervjun att de i dag samarbetade med nå-
gon karaktär respektive kärnämneslärare. Detta är troligen en stor bidragande orsak till 
att eleverna inte upplever att de ser något sammanhang mellan kärn- respektive karak-
tärsämne. Lärarna menar vid intervju att orsaken till detta har sin grund i hur skolan är 
organiserad, bristande schemaläggning men även skolans uppbyggnad ses som en or-
sak.  

Det som har framkommit i vår analys är att det skiljer sig mycket mellan olika elever 
hur de tolkar användbarheten av matematik, en del elever upplever att de använder 
matematik i alla karaktärskurser medan andra elever upplever precis motsatsen att de 
aldrig använder matematiken. Enligt oss är detta märkligt då eleverna har läst samma 
matematikkurs och läser samma karaktärsämnen. Detta kan bero på att alla elever är 
olika och kan tolka och förstå uppgifter på olika sätt. De eleverna som använder ma-
tematiken har utan att det har varit någon infärgning i större omfattning lyckats ta till 
sig de förmågor som krävs för att använda matematiken i en praktisk kontext.   

De elever som inte känt någon nytta av matematiken, skulle enligt oss kanske haft en 
större chans att ta till sig ämnet om den varit utformad på ett sådant sätt att de konti-
nuerligt under utbildningen följt med de praktiska kurserna och varit en hjälp och stöd 
för dem och inte som nu troligtvis varit något som hämmat dem i deras inlärning. 

En annan av våra frågeställningar var hur man kunde öka elevernas motivation för 
kärnämnena. De resultat som vi fått fram visar att om matematiken är infärgad mot el-
ämnena så kommer elevernas motivation att öka. Men den största delen vill att det ska 
vara några moment av kursen som är det, vilket enligt oss visar att eleverna förstår att 
all matematik inte går att färga in.  

Den matematik som inte går att färga måste ändå göras stimulerande för eleverna, för 
matematik är något som man har nytta av hela livet, vilket även en av de intervjuade 
eleverna påpekade.  

Men det är fortfarande nästan en tredjedel av eleverna som även om de kunde påverka 
matematiken och få den som de vill, inte känner sig motiverade att gå till matematik-
lektionerna. Vilket är ett problem.  

Hur ska man få dessa elever att känna sig motiverade? Enligt oss måste man för att 
kunna fånga upp dessa elever förtydliga matematiken och hitta på nya tillvägagångssätt. 
Då eleverna förmodligen har haft ett dåligt förhållande till matematiken under större 
delen av deras skolgång. Är det viktigt att de på något sätt kan få inspirationen igen. Vi 
tror att detta kan ske genom att eleverna får en möjlighet att kunna kombinera mate-
matiken som kan ses som teoretisk med det praktiska och att matematiken kan hjälp 
dem att förstå hur matematik och el-ämnena är så starkt sammankopplade.  Vilket 
medför att matematiken måste komma närmare den verklighet de kommer att studera 
och arbeta med.  
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En möjlighet för att kunna göra detta är att det finns lokaler som är utformade på så 
sätt att det kan bedrivas ämnen av skiftande karaktär.  

Men hela lösningen kanske inte ligger i infärgning och samverkan mellan de olika lä-
rarna. En del av problemet kan även ligga i att karaktärsämnesläraren brister i kunska-
per i matematik. Då karaktärsämnesläraren planerar undervisningen gör han det utifrån 
sina kunskaper oavsett om det berör matematik eller inte. Om resultatet av infärgning 
ska bli bra bör ett sådant samarbete starta redan vid planeringen av kursen. Och kan-
ske är det så att karaktärsämneslärarens kunskaper i t.ex. matematik behöver förbätt-
ras.  

För att ytterligare öka elevernas förståelse av matematik samt att få eleverna att på ett 
tydligare sätt än tidigare se matematiken som ett redskap i de olika karaktärsämnena, 
skulle man kunna läsa matematik jämnt fördelat över utbildningen. I den nya gymna-
sieskolan behöver eleverna på de praktiska programmen endast läsa en matematikkurs 
på hundra poäng, och någon mer matematikkurs kommer inte att krävas för att få all-
mänbehörighet till högskolestudier, vilket enligt oss kommer att göra att betydligt 
mindre antal elever kommer att välja att läsa ytterligare matematik, vilket fallet är nu då 
en del väljer att läsa matematik B. Detta är enligt oss inte bra då elever menar att ma-
tematik B troligen skulle ha bidragit till att de klarat kurserna inom karaktärsämnet 
bättre i årskurs 2 och 3. Vi tror att om eleverna skulle få läsa ytterligare en matematik-
kurs under år 2 och 3 skulle detta hjälpa dem att klara karaktärsämnena bättre. Men för 
att detta ska ske måste skolan prioritera vad som är viktiga kurser inom de olika inrikt-
ningarna som kommer att finnas inom el och energi programmet. Då det finns 2500 
poäng att fördela samt ytterligare 200 att välja till som individuellt val, är detta en möj-
lighet som finns. 

Enligt vad vi har kommit fram till genom vår studie är att det är viktigt att både kärn-
ämneslärare och karaktärsämneslärare deltar vid planering av kursinnehåll och att de 
vid planering utgår från elever. Att det dagliga arbetet i skolan utgår från elevers möj-
lighet att kunna se samband mellan olika ämnen, oavsett om det berör kärnämne eller 
karaktärsämne. Detta skulle enligt oss kunna vara att man i en större utsträckning arbe-
ta med olika former av tematiska studier, och att det finns lokaler som möjliggör att ett 
samarbete mellan olika ämnen kan ske på ett enkelt och bra sätt. Samt att det finns lä-
rare som är villiga att arbeta på detta sätt. 

Vår förhoppning genom detta arbete är att kunna ge de elever som läser vid de yrkes 
förberedande utbildningarna en undervisning som bygger på kunskap utifrån lärande. 
Där elevens behov och individens olikheter och individuella förutsättningar står i cent-
rum för hur utbildning och undervisning planeras och bedrivs. En utbildning som ut-
går från ett sådant perspektiv ser inte kunskap som något konvergent. Det lärande som 
vi förutser bygger på och utgår från ett sociokulturellt- situerat perspektiv och en di-
vergent kunskapssyn. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Elevenkät  

Bilaga 2: Följebrev 

Bilaga 3: Lärarfrågor 



  

BILAGA 1  

Enkät om infärgning och samarbete mellan kärn- och 
karaktärsämnen på el-programmet 

Vilken årskurs och inriktning går du?________________________________ 

1. Upplevde du att matematikkursen i år 1 var riktad mot den matematik 
som finns i el-ämnena? 

Alltid □ Ibland □ Sällan □ Aldrig □ 

 

2. Kände du att du i karaktärsämnena utvecklade dina matematikkunskaper 

Ja □   Nej □ 

( med karaktärsämnen menas t.ex. ellära A och digitalteknik) 

 

3. Hur mycket matematik använder du i dina karaktärsämnen? 

I alla kurser □ I flertalet kurser □ I enstaka kurser □ I inga kurser □ 

 

4. Känner du att matematiken du läste i matematik A, har hjälpt dig att klara 
matematiken i karaktärsämnena? 

I alla kurser □ I flertalet kurser □ I enstaka kurser □ I inga kurser □ 

 

5. Upplevde du att matematikundervisningen var intressant och motiveran-
de att läsa?  

Ja □   Nej □ 

 

6. Hur mycket av innehållet i matematik A kursen tycker du skulle vara in-
riktad mot el-ämnena? 

Alla moment □ Några moment □  Inga mo-
ment □ 

(med moment menas t.ex. geometri, ekvationer, statistik) 

 

7. Om det skulle vara som du ville i föregående fråga, skulle detta öka ditt 
intresse för matematik som ämne? 

Ja □   Nej □ 

 



  

Bilaga 2  

 

Följebrev till intervju och enkät 

Vi som kommer att genomföra denna intervju- och enkätundersökning utför ett exa-

mensarbete inom gymnasielärarutbildningen vid Växjö universitet. 

Syftet med enkät- och intervjustudien är att samla in ett material som kan utgöra un-

derlag för detta examensarbete, där målet är att söka svar på hur samarbete mellan ka-

raktärsämnes och kärnämneslärare har fungerat. Men även hur det skulle kunna för-

ändras för att bidra till elevernas kunskapsutveckling. 

Aktuella för denna intervjustudie är verksamma lärare inom såväl karaktärsämne som 

kärnämne inom elprogrammet. De elever som är föremål för intervjuer samt enkäter 

är de som slumpmässigt valts ut inom årskurs två och tre inom elprogrammet. 

Enkäter samt intervjuer kommer inte att kunna spåras då det inte finns krav på någon 

form av underskrift eller skyldighet att uppge namn. Intervju- och enkätmaterial 

kommer efter avslutad analys och examensarbete att förstöras.  

Deltagande och medverkan i intervju och enkäter bygger på frivillighet. Deltagarna har 

när som helst rätt att avbryta sin medverkan. 

För examensarbetets kvalitet är vi som genomför detta arbete angelägna om att ni tar 

er tid att besvara såväl enkäter som intervju frågor. Samtidigt vill vi passa på att på för-

hand tacka för din medverkan i detta examensarbete. 

Frågor kring detta besvaras av: 

 

Ebersteinska gymnasiet i Norrköping 

Ulf Lindegren Tel:011-142919  Mob: 0708-7791118    

E-post: ulf.lindegren@edu.norrkoping.se 

Rickard Andersson Tel:0730-464303 

rickard.andersson@edu.norrkoping.se 

 

 



  

Bilaga 3 

Intervjufrågor Lärare 

 

1. Vad tänker du på då du hör ordet infärgning? 

 

2. Samarbeter du idag med andra lärare över flera kurser? 

 

3. Hur ser du på samarbete mellan karaktärsämne och kärnämne? 

 

4. Vilket hinder och problem ser du i samarbetet? 

 

5. Vilka möjligheter ser du i samarbetet? 

 

6. Tror du att eleverna lättare skulle klara av kursmålen om samar-
betet skulle öka? 

 

7. Hur ska samarbetet ske? 

 

8. Vilka arbetsätt/metod tror du skulle kunna fungera vid ett samarbete?
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