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Sammanfattning  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) 

belyser vikten av att skolan ska arbeta ämnesövergripande för att ge eleverna en helhetssyn av 

deras lärande. Ämnesövergripande undervisning kan leda till en bättre förståelse av alla 

ämnena inom skolverksamheten. Studiens syfte är att undersöka hur lärare förhåller sig till att 

arbeta ämnesövergripande inom bildämnet och matematikämnet i åtta svenska kommunala 

grundskolor. Metoden som används i den här studien är en kvantitativ enkätundersökning. 

Kvantitativ enkätundersökning valdes för att samla in material till undersökningen eftersom 

studiens syfte riktar sig mot hur lärare förhåller sig till ämnesövergripande undervisning i 

bildämnet och matematikämnet. Studiens resultat visar att lärare, som undervisar i bildämnet 

och matematikämnet, använde sig av ämnesövergripande undervisning till en viss del, men att 

brister i avsatt planeringstid påverkar deras möjligheter att genomföra arbetet fullt ut. 
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INLEDNING  

Det finns ett klart och tydligt syfte med ämnet bild från Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011), som beskriver hur ämnet kan” 

uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och 

problemlösande sätt”(s. 20). Här kan bildämnet kopplas till ämnet matematik eftersom syftet 

med matematik är att ”ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med 

matematiska mönster, former och samband ”(s. 47). Genom att utveckla elevernas kreativitet 

med hjälp av till exempel ämnet bild, kan de få en bättre förståelse av algebra, geometri, 

statistik och problemlösning.  Jacobsson (2013, s. 9) har genomfört en liknande studie, 

eftersom hon med hjälp av enkät har undersökt om bland annat lärares inställning till 

ämnesintegrering på högstadiet. Denna koppling mellan de två ämnena är utgångspunkten för 

studien, men vårt fokus är inom skolverksamheten för grundskolan. Eftersom vi kommer att 

arbeta inom skolverksamheten för de yngre åldrarna har vi valt att undersöka 

ämnesövergripande undervisning i årskurs 1-4.  

Vi har märkt att lärare ute på vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, inte alltid litar på sin 

egen förmåga i bildämnet för att använda detta i matematikundervisningen. Detsamma tror vi 

inte gäller de lärare som undervisar i bildämnet, där har vi sett att lärarna är mer medvetna om 

matematikämnet. Vi har även observerat att de olika klasserna får matematikundervisningen 

med sina klasslärare. Det samma gäller inte när det kommer till bildämnet där vi har sett olika 

tillvägagångssätt. På lågstadiet är det oftast klassläraren som undervisar i bildämnet och på 

mellanstadiet är det en annan behörig lärare som undervisar.  

Om inte alla lärare i skolan arbetar på ett ämnesövergripande sätt kan undervisningen strida 

emot vad det står i Lgr11 under skolans övergripande mål och riktlinjer för alla lärare, där det 

står: "Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande (Skolverket 2011, s. 14). 

SYFTE   

Studiens syfte är att undersöka hur lärare förhåller sig till att arbeta ämnesövergripande inom 

bildämnet och matematikämnet i åtta svenska kommunala grundskolor. 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

De frågeställningar som vi vill ha besvarade i den här studien är:  

 I vilken utsträckning använder lärare sig av bildämnet i 

matematikundervisningen?  

 I vilken utsträckning använder lärare sig av matematikämnet i 

bildundervisningen?  

 I vilken utsträckning är lärare som undervisar i bildämnet och matematikämnet 

behöriga?   

 Vilka möjligheter med avseende på planeringstid har lärare för att arbeta 

ämnesövergripande? 
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BEGREPPSDEFINITIONER   

I detta kapitel kommer vi att förklara vad bildämnet, matematikämnet, ämnesövergripande 

och ämnesintegration samt grundskolan betyder i denna studie.   

Bildämnet  

Bildämnet i den här studien omfattar bildframställning till exempel teckning, måleri, tryck 

och modellering/ konstruktion. Vidare med bildframställning kan de tidigare nämnda delarna 

användas inom collage och bildmontage. Redskap för bildframställning till exempel, 

färg/form och plana/formbara material. Bildanalys till exempel, analys av läroboksbilder och 

historiska bilder.  

Matematikämnet  

Matematikämnet i den här studien omfattar taluppfattning, vad ett tal är och hur de används i 

de fyra räknesätten. Det vill säga, multiplikation, division, addition och subtraktion.  Algebra 

med enkla ekvationer och mönster. Geometri med användning av olika geometriska objekt, 

till exempel, linjer, sträckor, trianglar, kvadrater och så vidare. Enkla tabeller, diagram, grafer 

och koordinationer inom sannolikhet/statistik och sammanband/förändring. Till sist innehåller 

matematikämnet de olika strategier som har med problemlösning att göra.   

Ämnesövergripande och ämnesintegration    

En förklaring av vad ämnesövergripande betyder är; ”en uppgift eller situation som inbegriper 

mer än ett av de olika skolämnena” (Carlsson & Udd 2008, s. 9). I den här studien innebär det 

att skolämnena bild och matematik ses som en helhet som kompletterar varandra. Det är inte 

detsamma som ämnesintegration som används av lärare på grundskolenivå när de undervisar 

med två olika ämnen som de var ett (Persson 2011, s. 6). I den här studien används begreppet 

ämnesövergripande. De två ämnena är två olika ämnen men i den här uppsatsen används 

ämnet matematik inom ämnet bild och ämnet bild används inom ämnet matematik. Båda 

ämnena är lika viktiga och kan därför används tillsammans. 

Grundskolan  

För denna studie används ordet grundskolan och den omfattar i den här studien årskurserna ett 

till fyra. 
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BAKGRUND 

I följande bakgrundskapitel kommer vi att lyfta fram styrdokument, tidigare forskning inom 

bildämnet och matematikämnet, en teoretisk ram samt en teoretisk utgångspunkt. 

Styrdokument  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011), står 

det att:   

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 

pröva egna idéer och lösa problem”.  Det är viktigt att eleverna, efter de har genomgått 

grundskolan har med sig kunskaper som kan hjälpa dem att lösa olika problem och 

förverkliga olika idéer genom att använda sig av sin egen kreativitet. Alla elever ska få 

chansen att arbeta ämnesövergripande och får en större förståelse för varför det är viktigt. 

(Skolverket 2011, ss. 9-14).   

Bilder har ”stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och 

omvärlden”. Bildframställning och olika verktyg samt hur en bild analyseras. Linje, form och 

färg inom teckningar, målningar, pappersvikning och 3 dimensionellt skapande. Tryck, lera, 

gips och modellering samt fotografering och naturmaterial som används för att framställa en 

bild (Skolverket 2011, ss. 20-25).   

Matematiska verksamheten är till sin art ”en kreativ, reflekterande och problemlösande 

aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen”. 

Matematikämnet är uppdelad i olika områden med en mängd olika färdigheter som elever ska 

kunna när de lämnar grundskolan. De olika områdena är inom taluppfattning/tals användning, 

algebra, geometri, sannolikt/statistik, samband/förändring och problemlösning (Skolverket 

2011, ss. 62-67).  

Ett av grundskolans uppdrag som tydligt belyses i Lgr11 (Skolverket 2011, s. 14), är att ge 

eleverna överblick och sammanhang genom att visa vikten av de övergripande perspektiven 

som ska ske i undervisningen. Detta kan göras genom den ämnesövergripande 

undervisningen.  

Tidigare forskning  

Den största delen av tidigare forskning handlar inte om ämnesövergripande undervisning utan 

det handlar om ämnesintegrering, eftersom det inte finns tillräckligt skrivet om just 

ämnesövergripande undervisning på en högre nivå som gör att den tidigare forskningen blir 

begränsad. 

Lundin (2002, ss. 92-94), belyser problemet med matematikundervisning att det inte finns 

tillräckligt mycket som fångar elevernas intresse för ämnet. För att locka eleverna är det 

viktigt att motivera dem genom någon personlig anknytning till matematiken. Det är väldigt 

sällan eleverna får upptäcka allt som är härligt, skojigt och nervkittlande med matematiken. 

Lärare kan göra bildämnet och matematikämnet mer ämnesövergripande genom att arbeta mer 

praktiskt. Till exempel kan lärare använda sig av det gyllenesnittet som sedan en mycket lång 



 

4 

 

tid tillbaka använts som begrepp, detta för att beskriva en proportion som är behaglig för det 

mänskliga ögat. Eleverna kan rita en anatomisk bild över människokroppen genom att mäta 

från naveln till golvet och från naveln till huvudet och det är här matematik kan väcka 

nyfikenhet hos elever som har en mer estetisk natur (Sinclair 2001, s. 25).    

Brezovik (2015, ss. 13-15) en internationell forskare, påstår att bildämnet är användbart inom 

matematikämnet för att framställa bilder i form av till exempel diagram, geometriska former 

och liknande.   

 A picture can serve as a key, facilitating the interpretation of the text and easing 

memorisation of the concept. Students tend to transfer these reading techniques to 

other forms, such as mathematical graphs (s. 15) 

Den estetiska delen av matematikämnet finns runt omkring oss hela tiden, vi behöver bara 

titta på naturen eller konst för att se skiftningen mellan teori och bild. Genom att granska 

konst får eleverna öva på förmågan att läsa av och diskutera konstens mening. Med den här 

förmågan får eleverna granska olika delar inom matematikämnet, till exempel hur de kan läsa 

av ett diagram eller hur olika matematiska former byggs upp (Brezovik 2015).   

Det är viktigt att de som undervisar i bildämnet använder sig av den utmaning som finns inom 

den ämnesövergripande undervisningen. Utmaningen är att kunna visa bildämnet som något 

mer komplex än en teckning att hänga på klassrumsväggen. Bildämnet är initiativrikt, 

energetisk och den har en potential att stärka elevernas tankeprocess när det gäller 

matematikämnet (Marshall 2014, s. 105). Persson & Sjöström (2012, s. 24) belyser i sina 

resultat i studien om ämnesövergripande att många av lärarna är positivt inställda till ett 

ämnesövergripande arbetssätt, eftersom det ger eleverna en helhetssyn över deras utbildning. 

Eleverna kan lättare koppla samman alla skolämnena och skoldagen flätas samman istället för 

att vara uppdelat i många olika moment. Alagic (2007) menar att bildämnet och 

matematikämnet tillsammans lär eleverna mer än att endast lära dem de båda ämnena var för 

sig. Han belyser vikten av att lärare behöver ha utbildning och även vidareutbildning för att 

kunna arbeta integrerat, han menar att lärare behöver lära sig att arbeta på detta sätt och att få 

hjälp att göra det. Detta är något som även Persson och Sjöström (2013, ss. 24-26) tycker 

saknas. Alagic (2007) menar att det svåra med att hitta uppgifter är att de ska passa in i dagens 

läroplaner.   

Waldorfpedagogiken skapades av Rudolf Steiner (1861-1925), han insåg vikten av att blanda 

det teoretiska, praktiska och konstnärliga i elevers utbildning. Han förstod även att rörelse var 

ett bra verktyg för elevernas inlärning, i den här studien är inte rörelse delen viktig för syftet. 

Steiner startade sin egen skola år 1919 med hjälp utav Emil Molt grundaren av tobaksfabriken 

Waldorf-Astoria, dessa skolor är verksamma i flera av våra länder än idag (Liebendörfer & 

Liebendörfer 2014).   
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Teoretisk referensram  

I den här delen redogörs den teoretiska referensramen som använts som grund för analys och 

diskussionen över enkätresultaten.   

En av de teoretiska pelarna som den här uppsatsen lutar sig mot är John Dewey, han var en 

amerikansk filosof, psykolog och pedagog som levde på 1900-talet. Dewey är ett av de stora 

namnen i pragmatismen där intresset ligger i att förstå hur människors kunskaper fungerar i 

deras vardag. Deweys ”Learning by doing” betyder att undervisningen går att anpassa till alla 

elever, praktiska inslag och ämnen kan blandas med de teoretiska för att elever lättare ska ta 

till sig kunskaper (Säljö 2012, ss. 175-178). Detta passar in på vår undersökning där vi vill 

titta på hur lärarna förhåller sig till att arbeta ämnesövergripande. Enligt Säljö (2012) var 

Dewey en som hade en strikt syn på allt som rörde pedagogik men samtidigt var han väldigt 

öppen och nytänkande eftersom han tyckte att det inte var ämnet som var viktigt men att 

eleverna själva som var viktigaste. Ett av Deweys kända uttryck var ”you teach a child, not a 

subject” och med detta menar Dewey att allt som handlar om skolan ska ses som en 

sammanflätande enhet så att alla och allting kan utvecklas och förändras för att samhället ska 

få välfungerande medborgare (Jacobsson 2013, s. 20-21). Detta är till vår hjälp när vi senare 

ska diskutera vårt resultat och besvara våra frågeställningar, eftersom de handlar till stor del 

om i vilken utsträckning lärarna förhåller sig till ämnesövergripande undervisning.  

För att kunna hjälpa alla de elever som tänker så olika är det viktigt att pedagogerna kan tänka 

mer abstrakt, men att de kan använda sig av vad verkligheten eller det konkreta har att ge för 

att förklara det som vissa elever har svårt för. John Dewey skriver i sin bok How we think 

(1997) att pedagogerna måste kunna ta kunskap som elever har som är konkret till det som 

blir mer abstrakt. Dewey ger exempel som ett bord, en stol och en jacka som ”konkreta”, 

exempel av saker som de flesta människor inte behöver ägna en tanke åt för att förstå. Inom 

Geometri, tekniska ord som triangel och kvadrat kommer att behöva ha en förklaring för att 

förstå vad de sakerna är. Eftersom en förklaring behövs kallar Dewey detta för något 

”abstrakt”. Enligt Dewey kan abstrakt och konkret kunskap inte vara enskilda enheter men att 

de ska kunna sammanflätas för att underlätta inlärning av det som är svårt för eleverna. (ss. 

135-143).   

Praktiken spelar en stor roll för inhämtning av kunskap och det spelar igen roll hur många 

teoretiska lektioner en elev har haft om han/hon aldrig får testa kunskapen praktiskt. Det är 

genom praktiken som en lärare kan se om en elev har uppnått kunskapsmålen (Dewey 2005, 

ss. 36-50). I Lgr11 (Skolverket 2011) belyses den ämnesövergripande undervisningen som ett 

krav där läraren ska ge elever tillfälle och möjlighet att arbeta på detta sätt. Den tar även upp 

vikten av att läraren planerar undervisningen tillsammans med både elever och personal inom 

de olika ämnena. Persson och Sjöström (2013), Jacobsson (2013) och Persson (2011) tar även 

de upp vikten i att lärare måste få tid till planering inför lektionerna samt att de behöver tid till 

att utvärdera undervisningen. Eftersom en av frågeställningarna till studien handlar om vilka 

möjligheter lärare har att arbeta ämnesövergripande i avseende på planeringstiden, kan detta 

vara till hjälp i resultatdiskussionen. 
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METOD 

I det här kapitlet beskrivs vilken ansats som har använts i studien och hur enkäten har gått 

tillväga samt hur validitet och reliabilitet, urval och etiska perspektiv har tagits hänsyn till.   

Kvantitativ ansats   

Enligt Trost (2015) är det syftet som avgör om en studie är kvantitativ eller kvalitativ. 

Eftersom syftet med den här studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till att arbeta 

ämnesövergripande med bildämnet och matematikämnet använder vi oss av kvantitativ 

analys. Informationen som vi vill få ut från enkäterna ska kunna analyseras med hjälp av 

statistik. Med statistikens hjälp kommer vi kunna analysera variabler eller frekvenser för att 

hitta eventuella skillnader och/eller sammanband mellan de olika svaren i enkäten (2015, ss. 

18-24).  

Enkät som är kvantitativ kommer att ge de resultat som behövs för att svara på studiens 

frågeställningar. Vi har valt kvantitativ analys istället för kvalitativ analys för att kunna samla 

in och kvantifiera data på ett enkelt och förståeligt sätt, vilket Björkdahl Ordell (2012, ss. 193-

194) skriver är vanligast förekommande när en forskare väljer enkät och statistikanalys som 

undersökningsmetod.    

Den kvantitativa ansatsen handlar om hur mätbar information från en undersökning kan 

kvantifieras. Det vill säga att en forskare kan använda sig av siffror för att visa vad en del av 

befolkningen svarar på hans/hennes frågor (Trost 2015, s. 23). 

Enkät   

Enkäten som används för den här studien inspirerades av en enkät gjord av Jacobsson (2013). 

Hennes undersökning ligger nära vår studie men hon har undersökt ämnesintegreringen i 

högstadiet och vi har undersökt den ämnesövergripande undervisningen. Skillnaden med 

Jacobssons användning av enkät och enkäten för den här studien är att vi riktar oss mot 

grundskolan årskurs 1-4 medan hon riktade sig mot högstadiet. Lgr11 (Skolverket 2011) har 

också varit inspirerande till hur enkätfrågorna skulle se ut eftersom ett av skolans uppdrag är 

att arbeta ämnesövergripande.  

Den slutliga enkäten bestod av 24 slutna frågor som delades upp inom fyra olika avsnitt och 

en öppen fråga för eventuella synpunkter som respondenterna vill lägga till.  

 Allmänna frågor om lärarroller (5 frågor)  

 Frågor om bildämnet (6 Frågor)  

 Frågor om matematikämnet (7 frågor)  

 Frågor om planering (6 frågor plus plats för att skriva synpunkter) 
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Validitet och reliabilitet  

Enkäter skickades ut till lärare i årskurs 1-4  som undervisar i bildämnet, matematikämnet 

eller i båda ämnena. Genom att fråga specifika lärare kommer svar endast ifrån de lärare som 

kan ge relevant material till studiens syfte, detta stärker reliabiliteten. Reliabiliteten kan 

påverkas negativt om en forskare inte har haft ett representativ urval deltagare i enkäten eller 

har haft ett slumpmässigt urval. I vår enkätstudie har vi utelämnat lärare som inte undervisar i 

bildämnet eller matematikämnet. Vi har använt samma enkätfrågor på pappersenkäterna samt 

den elektroniska enkäten i alla skolor. Vårt bortfall från enkäterna i undersökningen är låg 

vilket ger ett tydligare svar att analysera. För att uppnå hög validitet är det viktigt att bara 

undersökningen är undersökt och ingenting annat. Frågorna på enkäten motsvarar syftet med 

studien och vi lämnade ut testenkäter för att kunna se ifall frågorna behövdes formuleras om, 

detta gjordes för att besvara studiens frågeställningar. Att göra dessa steg i enkätarbetet är 

något som Thurén (2012) tar upp som en viktig del för att få en tillförlitlig enkät. 

Urval  

Det har gjorts ett bekvämlighetsurval när deltagarna valdes ut till enkätundersökningen. Enligt 

Björkdahl Ordell (2012, s. 86) är bekvämlighetsurval oftast det man väljer när det handlar om 

enkätundersökningar, forskaren väljer ut den grupp som är lättast att nå med enkät. Deltagarna 

är grundskollärare och undervisar i bildämnet, matematikämnet eller i båda ämnena i 

årskurserna 1-4. Med grundskollärare/lärare menas en person som undervisar en klass av 

elever i skolans lägre skolåldrar eller en lärare i fritidshem. En lärare i den här studien är inte 

bara en som har genomgått en högskoleutbildning och har blivit godkänd och mottagit sin 

grundlärarexamen. En lärare är också, för den här studien, en person som inte har genomgått 

en lärarutbildning men undervisar som obehöriglärare i en klass med elever i skolans lägre 

skolåldrar. Med detta urval kommer enkäten att nå ut till lärare som är aktuella i studien för 

att kunna se hur de förhåller sig till den ämnesövergripande undervisningen.  

Enkäten lämnades ut till åtta skolor varav fyra skolor i en kommun och fyra skolor i en annan 

kommun i Sverige. Båda kommunerna är medelstora och alla skolor är kommunala. 

Kontakten med skolorna gjordes via epost, telefon eller personliga kontakter och besök. 

Missivbrevet (Bilaga 1) med information om studien samt de etiska reglerna lämnades till alla 

tänkta deltagare samt en länk till enkäten (Bilaga 2)(Björkdahl Ordell 2012, s. 90).   

Innan vi lämnade ut enkäten gjorde vi en testenkät som vi lämnade ut till två personer som 

inte ingår i vår urvalsgrupp, de kommer därför inte vara inblandade i den slutliga enkäten. En 

stor utmaning när det gäller enkät är att få tillräckligt med svar tillbaka, det kan bli ett stort 

bortfall. Detta är något som Björkdahl Ordell (2012, s. 89) tar upp som en viktig sak att tänka 

på när man väljer enkät som redskap. För att undvika ett stort bortfall är det bra att lämna ut 

en testenkät, för att se om frågorna är tydliga och enkla att förstå. Att skicka ut en påminnelse 

till de som inte har svarat kan vara ett annat sätt för att undvika ett stort bortfall. Det är viktigt 

att i sammanband med påminnelsen be om ursäkt till de som redan har besvarat enkäten 

(2012, ss. 89-90). Enkätens storlek och bortfall redovisas i kapitlet resultat som finns längre 

ned.     
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Etiska perspektiv  

När vi skickade/lämnade ut vår enkät bifogades ett missivbrev innehållande information om 

enkäten samt syftet för studien. I den förklarades även vad de fyra forskningsetiska principer 

som vetenskapsrådet (2011) har sammanställt i God forskningssed betyder, samt hur vi genom 

enkät som redskap håller oss till dessa.   

 Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om studiens 

syfte (Björkdahl Ordell 2012, s. 26). Detta krav uppfylls genom att 

missivbrevet lämnas ut till de som kommer att delta i studien, där ger vi 

dem information om varför vi ger ut enkäten.  

 Samtyckeskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om att det är 

frivilligt att delta och de har rätt till att neka eller avbryta deltagandet 

(Björkdahl Ordell 2012, s. 26). Detta krav uppfylls genom att i 

missivbrevet meddela deltagarna att det är frivilligt att delta i enkäten samt 

att de kan avbryta deltagandet när som helst.   

 Konfidentialitetskravet innebär att forskaren fingerar namn på deltagare 

och platser, så att det inte tydligt framkommer vem eller vilka som har varit 

delaktiga (Hermerén 2011). Detta krav är det lättaste kravet att uppfylla 

med enkät eftersom vi inte frågar om namn, kön, ålder eller 

personnummer. Kommunerna och skolorna har alla fått fiktiva namn för att 

det inte ska gå att veta vilka skolor och kommuner som har varit delaktiga i 

studien.   

 Nyttjandekravet innebär att forskaren endast använder den insamlade 

informationen till sin studie och inte delar vidare informationen till någon 

annan (Björkdahl Ordell 2012, s. 27). Detta krav uppfylls genom 

missivbrevet där det förklaras att informationen vi får ut ifrån studien 

kommer enbart att användas för just studien och inget annat. Björkdahl 

Ordell (2012, ss. 26-27, 90-91) tar även hon upp att missivbrevet uppfyller 

både information och nyttjandekravet ifall man skriver det på ett korrekt 

sätt. 

GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel redogörs för hur arbetet med datainsamlingen och arbetsfördelning gick till. 

Enkät 

Innan enkäten lämnades ut gjordes en testenkät som lämnades ut till två personer som inte 

ingår i vår urvalsgrupp, och därför inte ingår i det nedan redovisade resultatet. Vi fick på detta 

sätt återkoppling på vad som behövdes ändras för att göra frågorna så tydliga som möjligt för 

enkätbesvararna och för att vi själva skulle se ifall frågorna i enkäten besvarade 

frågeställningarna. De förändringar som gjordes var att sätta flersvarsalternativ till vissa av 

frågorna samt att inkluderar en öppen fråga för andra synpunkter om respondenterna skulle 

vilja skriva något som inte togs upp i enkäten. Frågorna delades upp i fyra olika delar, detta 

gjordes för att underlätta för respondenterna. Enligt Dillman, Smyth och Cristian (2009, s. 

219) får forskaren genom testenkäter återkoppling tillbaka om vad som kan ändras för att få 
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ett tydligare svar på frågeställningar. Ändringar som görs underlättar för deltagarna att förstå 

enkätfrågorna.    

Digitala enkäten skapades genom Google Formulär och skickades via epost med ett 

missivbrev till både rektorer och lärare. Pappersenkäten skapades i ett Word dokument och 

lämnades personligen till rektor eller en lärare som vidarebefordrade enkäten till övrig 

personal på skolorna. Första utskicket gjordes med en elektroniskenkät för att underlätta och 

göra datainsamlingen billigare. Eftersom det fanns en länk till enkäten kunde lärare komma 

fram till enkäten för att svarar på frågorna, när lärare tryckte på "skicka", skickades enkäten 

automatisk till oss. Efter en vecka när vi inte fått tillräckligt med ifyllda svar via datorn 

bestämde vi oss för att ge ut pappersenkäter till samma skolor, för att få in flera svar och öka 

tillförlitligheten samt minska bortfallet. Enkäterna lämnades personligen ut till skolorna och 

lärarna hade fyra dagar på sig att fylla i dem. På dag fyra hämtades enkäterna upp för att 

sedan föra in materialet i ett statistiskt analys program som heter SPSS från IBM 

(International Business Machines Corporation). Med SPSS kunde en frekvensfördelning tas 

fram över det insamlade materialet. Frekvensfördelningen skrev vi upp på en pappersenkät i 

Word för att kunna spara informationen som en bilaga (Bilaga 3). 

Arbetsfördelning  

Det mesta av skrivandet valdes att göras hemifrån med hjälp av Skype, där kunde vi diskutera 

och utbyta idéer med varandra under skrivprocessen, genom OneDrive/Word online kunde vi 

dela dokumentet, så att det gick att skriva i det samtidigt. Vi delade upp ansvaret när vi delade 

ut och samlade in enkäterna. Sökning efter litteratur gjorde vi till viss del enskilt, och delade 

sedan allt som vi hittade med varandra. Det övriga arbetet har gjorts tillsammans.  

Analys  

För att göra datainsamlingen billigare och säkerställa anonymiteten, skickades en länk till 

enkäten ut via e-post för deltagare att svara på. Det visades sig att efter en vecka var bortfallet 

för högt, därför skickades pappersenkäter ut till samma skolor som hade fått den elektroniska 

enkäten via en länk. Detta är något som Trost (2015, s. 10) tar upp som en viktig del när det 

kommer till att dela ut och sedan sammanställa enkäternas resultat.    

Efter att enkäterna samlades in genomfördes analysarbetet. Materialet lästes igenom för att få 

en bild av alla respondenternas svar på frågorna. För att analysera och sedan diskutera allt 

material kodades enkätens alla svar med siffror och fördes in i SPSS. Till hjälp med kodning 

av materialet användes Enkätboken av Trost (2015). När alla svar fördes in 

i statistikprogrammet SPSS markerades olika frågor. Markeringen på frågorna gjordes för att 

gör ett urval av materialet som kunde vara till hjälp för att besvara studies syfte. Det här 

gjordes eftersom fler svar samlades in än vad som var intressant eller rimligt att redovisa i 

studien (Björkdahl Ordell 2012, s. 92). Stapeldiagram har använts för att visa flera variabler 

(s. 160).  Med hjälp av variabler och svarsfrekvenser har figurerna till studien skapats i Excel, 

eftersom SPSS diagram inte var tydliga för den här studien. Variabler och svarsfrekvenser för 

alla av de viktigaste frågorna i enkäten har blivit uträknade med hjälp av SPSS. 
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RESULTAT  

I detta kapitel redovisas enkätresultaten och de slutna enkätfrågorna kommer att redovisas i 

både textform och i form av olika figurer. Den öppna frågan i slutet av enkäten kommer att 

redovisas i textform. 

De resultat som redovisas nu i den här uppsatsen relaterar bara till våra frågeställningar, som 

är redovisat i avsnittet frågeställningar. Ett exempel på en exkluderad fråga i enkäten är fråga 

nummer ett som berör examensår vilket vi inte inkluderat i resultatet nedan. De inkluderade 

frågorna finns som Bilaga 4.  

Totalt besvarade enkäter är 49 av 70 utskickade. Det ger en svarsprocent av 70 % och ett 

bortfall på 30 %. 47 av respondenterna har svarat att de hade tagit en lärarexamen. En 

pedagog saknade högskoleutbildning och en av respondenterna kom inte ihåg vilket år hen tog 

examen. Tiden som respondenterna har arbetat varierar mellan ett och trettiosex år.  

Det bortfall som visar sig i undersökningen är 30 % vilket motsvarar 21 personer. Det är här 

viktigt att förklara vad det är som menas med bortfall, det finns två sorters bortfall, externt 

och internt. Med externt bortfall menas det att en (eller flera) enkäter inte har blivit besvarade 

och det kan bero på att de förväntade deltagarna inte har haft möjlighet eller lust att delta i 

undersökningen. Ett internt bortfall innehåller vissa frågor som inte är besvarade i en enkät 

vilken i övrigt är ifylld (Ejlertsson 2010, ss. 12-27). Det är inte möjligt att säga exakt varför 

ett bortfall uppstår eftersom det kan beror på olika faktorer, som kommer att diskuterats i 

resultatdiskussionen.   

Alla variabler och frekvenser till alla svar från enkäten finns som bilaga (Bilaga 3).  

Behörighet 

Enkätens andra fråga och frågorna nummer fyra och fem (se bilaga 2), redovisas nedan i 

textform.  Från fråga två är det 6 % av respondenterna som undervisar i ämnet bild, 30 % av 

respondenterna undervisar i ämnet matematik, och 64 % av respondenterna undervisar i båda 

ämnena.  Inom den fördelningen visar det sig i fråga fyra att 59 % av respondenterna har 

behörighet att undervisa i bildämnet och i fråga fem är det 94 % av respondenterna som har 

behörighet att undervisa i matematikämnet.  

Fråga tre på enkäten, redovisas nedan i Figur 1, som visar att 39 % av respondenterna 

undervisar i årskurs 1, 51 % av respondenterna undervisar i årskurs 2, 47 % av respondenterna 

undervisar i årskurs 3, 47 % av respondenterna undervisar i årskurs 4 och 12 % undervisar i 

en annan årskurs som inte redan nämnts.    
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Figur 1: Årskurser som lärarna undervisar i (N=49). 

Ämnesövergripande 

Figur 2 nedan visar resultat ifrån fråga tio (se bilaga 2). 49 % av respondenterna använder sig 

av taluppfattning/talsanvändning i sin bildundervisning, 16 % av respondenterna använder sig 

av algebra, 65 % av respondenterna använda sig av geometri, 27 % använder sig av 

sannolikhet/statistik, 31 % av respondenterna använder sig av sammanband/förändringar och 

33 % använder sig inte av någon utav de redan nämnda matematikområdena i sin 

bildundervisning.   

 

Figur 2: Matematikområden som förekommer i bildundervisningen (N=49). 

Figur 3 nedan visar resultat ifrån fråga 11. 57 % av respondenterna svarade att 

teckning/måleri innehåller matematik, 37 % av respondenterna svarade att tryck innehåller 

matematik, 82 % av respondenterna svarade att modellering/konstruktion innehåller 

matematik, 37 % av respondenterna svarade att fotografering/filmande/dator innehåller 

matematik, 60 % av respondenterna svarade att collage/bildmontage innehåller matematik och 

16 % svarade att inte något av de redan nämnda bildområdena innehåller matematik.  
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Figur 3: Bildområden som enligt lärare innehåller matematik (N=49). 

Fråga 17 i enkäten, redovisas nedan i Figur 4, som visar att 59 % av respondenterna använder 

sig av teckning/måleri i sin matematikundervisning, 0 % av respondenterna använder sig av 

tryck, 55 % av respondenterna använder sig av modellering/konstruktion, 12 % av 

respondenterna använder sig av fotografering/filmande/dator, 20 % av respondenterna 

använder sig av collage/bildmontage, och 27 % av respondenterna svarade att inga av 

de nämnda bildområdena förekommer i deras matematikundervisning.  

 
  

Figur 4: Bildområden som förekommer i Matematikundervisningen (N=49). 

 

Figur 5 nedan redovisas resultat ifrån fråga 18, som visar att 61 % av respondenterna svarade 

att de tycker, taluppfattning/talsanvändning innehåller bild, 43 % av respondenterna svarade 

att algebra innehåller bild, 88 % av respondenterna svarade att geometri innehåller bild, 51 % 

av respondenterna svarade att sannolikhet/statistik innehåller bild, 45 % av 

respondenterna svarade att sammanband/förändringar innehåller bild och 10 % av 

respondenterna svarade att ingen av de nämnda matematikområdena innehåller bild.  
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Figur 5: Matematikområden som enligt lärare innehåller bild (N=49). 

Planeringstid  

Figur 6 och 7 nedan redovisar resultaten ifrån fråga 19 och 21 (se bilaga 2).  

35 % av respondenterna har ingen egen planeringstid inom bildämnet (Figur 6) och Figur 7 

visar att 76 % av respondenterna har ingen gemensam planeringstid med lärare i bildämnet.   

51 % av respondenterna har mindre än 1 timme/vecka egen planeringstid inom bildämnet 

(Figur 6) och Figur 7 visar att 18 % av respondenterna har mindre än 1 timme/vecka 

gemensam planeringstid med lärare i bildämnet. 10 % av respondenterna har 1-2 

timmar/vecka egen planeringstid inom bildämnet (Figur 6) och Figur 7 visar att 4 % av 

respondenterna har 1-2 timmar/vecka gemensam planeringstid med lärare i bildämnet. 4 % av 

respondenterna har 2-3 timmar/vecka egen planeringstid inom bildämnet (Figur 6) och Figur 

7 visar att 0 % har 2-3 timmar/vecka gemensam planeringstid med lärare i bildämnet. 0 % av 

respondenterna har 3-4 timmar/vecka egen planerings tid inom bildämnet och Figur 7 visar att 

2 % av respondenterna har 3-4 timmar/vecka gemensam planeringstid med lärare i bildämnet.  

Både Figur 6 och Figur 7 visar att 0 % av respondenterna har 4 timmar/vecka eller mer 

planering, oavsett egen eller gemensam. 

             

Figur 6: Egen planeringstid i bildämnet (N=49).                     Figur 7: Gemensam planeringstid i bildämnet (N=49). 
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Figur 8 och 9 nedan redovisar resultaten ifrån fråga 20 och 22.  

6 % av respondenterna har ingen egen planeringstid inom matematikämnet (Figur 8) och 

Figur 9 visar att 29 % av respondenterna har ingen gemensam planeringstid med lärare i 

matematikämnet. 14 % av respondenterna har mindre än 1 timme/vecka egen planeringstid 

inom matematikämnet (Figur 8) och Figur 9 visar att 47 % av respondenterna har mindre än 1 

timme/vecka gemensam planeringstid med lärare i matematikämnet. 39 % av respondenterna 

har 1-2 timmar/vecka egen planeringstid inom matematikämnet (Figur 8) och Figur 9 visar att 

20 % av respondenterna har 1-2 timmar/vecka gemensam planeringstid med lärare i 

matematikämnet. 25 % av respondenterna har 2-3 timmar/vecka egen planeringstid inom 

matematikämnet (Figur 8) och Figur 9 visar att 0 % har 2-3 timmar/vecka gemensam 

planeringstid med lärare i matematikämnet. 14 % av respondenterna har 3-4 timmar/vecka 

egen planerings tid inom matematikämnet (Figur 8) och Figur 9 visar att 2 % av 

respondenterna har 3-4 timmar/vecka gemensam planeringstid med lärare i matematikämnet. 

0 % av respondenterna har 4 timmar/vecka eller flera egen planeringstid i 

matematikämnet(Figur 8) och Figur 9 visar att 2 % av respondenterna har 4 timmar/vecka 

eller flera gemensam planeringstid med lärare i matematikämnet.  

             
  
Figur 8: Egen planeringstid i matematikämnet (N=49).       Figur 9: Gemensam planeringstid i matematikämnet         
                                                                                                         (N=49).                               

 

Enkätens 23:e fråga och 24:e fråga, redovisas nedan i textform.   

Fråga 23 visar att 21 % av respondenterna svarade att de aldrig arbetar ämnesövergripande 

med bild och matematik, 47 % av respondenterna svarade att de någon gång/termin arbetar 

med ämnesövergripande undervisning i bild och matematik, 35 % av respondenterna svarade 

att de nästan varje vecka arbetar med ämnesövergripande undervisning i bild och matematik 

och 6 % av respondenterna svarade att de nästan varje dag arbetar med ämnesövergripande 

undervisning i bild och matematik.  

 

Fråga 24 visar att 8 % av respondenterna svarade att ämnesövergripande undervisning inte 

gynnar elevernas lärande på något positivt sätt. 8 % av respondenterna svarade att elevernas 

lärarende gynnats positivt i ganska liten utsträckning. 47 % av respondenterna svarade att 

elevernas lärande gynnats positivt i ganska stor utsträckning och 37 % av respondenterna 

svarade att elevernas lärande gynnats positivt i mycket stor utsträckning. 
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Enkätundersökningens öppna fråga  

I den här delen presenteras enkätens öppna fråga i form av text och citat från två av 

respondenterna. Den öppna frågan är till för att få respondenternas tankar och synpunkter på 

enkätens innehåll eller det som de anser viktigt. Det var endast två lärare som svarade på 

denna fråga i enkäten, det som de skrev redovisas här nedanför.  

En av lärarna som deltog i enkätundersökningen svarade att: 

Jag anser att alla ämnena i skolan hänger ihop, det är svårt att ge exakt tid då du ex 

planerar för ett visst ämne för man måste se till helheten  

En annan av lärarna svarade att:  

För att få mer ämnesöverskridande undervisning krävs gemensam tid till planering, 

och behörighet i det man gör 

Sammanfattning 

Resultatet som berör lärarnas behörighet att undervisa i bildämnet och/eller matematikämnet 

visar att när det gäller matematikämnet finns det flera av respondenterna som har behörighet 

att undervisa i matematikämnet än vad det finns i bildämnet. Det kan tolkas att 

respondenterna använder sig av ämnesövergripande undervisning, men att deras uppfattning 

av det här arbetssättet kan skilja sig beroende på hur de har tolkat frågorna i enkäten. 

Planeringstid är viktig om undervisning ska ske på ett ämnesövergripande sätt, resultaten visar 

att det är en viktig del av undervisningen som fattas om lärarna ska kunna arbeta 

ämnesövergripande. Det belyses i enkätens öppna fråga av två respondenter som hävdar att 

behörighet och planeringstid är centralt i den ämnesövergripande undervisningen. 

DISKUSSION  

Detta kapitel är uppdelad i tre delar. Diskussionen kommer att behandla de frågor som är 

relevanta till studien (se bilaga 4) med referenser till teori, bakgrund och syfte samt 

frågeställningarna (för en komplett enkät se bilaga 2).   

Resultatdiskussion  

I det här avsnittet nedan kommer en diskussion kring resultatet som relateras till studiens syfte 

och frågeställningar samt kopplingar till tidigare forskning.   

Det är möjligt att det finns intressant information i enkätsvaren som inte har tagits till vara på 

och som kan användas vid andra frågeställningar i en annan undersökning. Vilket Björkdahl 

Ordell tar upp som en viktig del att tänka på (2012). Syftet med den här studien är att 

undersöka hur lärare förhåller sig till att arbeta ämnesövergripande i åtta svenska kommunala 

grundskolor. I riktlinje med studiens syfte är respondenterna i enkätundersökningen lärare 

inom bildämnet och matematikämnet. Enkätsvar visar att inom bildämnet svarade 39 av 

respondenterna att de undervisar i bildämnet varav 29 av dem har behörighet att undervisa i 

ämnet. Av de 39 respondenterna som undervisar i bildämnet är det 23 som både undervisar i 
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bildämnet och har behörighet att undervisa i bildämnet. Inom matematikämnet visar det att av 

alla som svarade, att 46 av respondenterna undervisar i matematikämnet varav 46 av dem har 

behörighet att undervisa i ämnet. Av de 46 respondenterna som undervisar i matematikämnet 

är det 45 som både undervisar i matematikämnet och har behörighet att undervisar i ämnet 

matematik. För att kunna förstå ämnesövergripande undervisning och uppfylla de mål i Lgr11 

(Skolverket 2011), som tidigare nämnts i studien, är det viktigt att lärare som arbetar inom 

bildämnet och matematikämnet har behörighet i det ämne som de undervisar i.  

Fråga två, fyra och fem från enkäten diskuteras nu tillsammans eftersom undervisning och 

behörighet hänger samman. Ingen figur har använts i resultat eftersom de resultaten beskrivs i 

textform. Det visar sig att 45 av 46 respondenter har behörighet inom matematikämnet och 

undervisar i detsamma och 23 av 39 respondenter har behörighet inom bildämnet och 

undervisar i detsamma. Det är tydligt att mer vikt läggs på behörigheten inom 

matematikämnet än inom bildämnet för respondenterna i undersökningen. Vad som inte är 

tydligt är vem det är som lägger vikten på matematikämnets behörighet, skola eller lärare. I 

styrdokumentet Lgr11(Skolverket 2011), kan det tolkas som att lika stor vikt läggs på 

behörighet i båda ämnena, men bildämnet ges mindre utrymme (11 sidor) i styrdokumentet än 

matematikämnet (14 sidor) i styrdokumentet. Brezovnik (2015, s. 16) kommenterar i sin 

artikel att det skulle kunna bli användbart om bildämnet används som en ram som alla andra 

ämnena i skolan kunde ta del av, istället för att låta bildämnet vara ett ämne som står ensamt. 

Persson (2011) tar upp vikten av att lärare har behörighet och kunskap om det som de 

undervisar. Det är en viktig del då vi utifrån resultatet kunnat se att en stor del av lärarna som 

undervisar i bildämnet inte har behörighet i just det ämnet. Det vi inte kunnat läsa ut ifrån 

våra resultat var ifall lärarna hade kunskap i ämnet, det kan vara så att lärare har behörighet, 

men inte kunskapen och tvärtom att de lärare som inte har behörighet kan ha en stor kunskap i 

ämnet. Utan den kunskap eller behörighet kan det vara svårt för lärare att arbeta på ett 

ämnesövergripande sätt.        

Fördelningar av svar på fråga tre i enkäten (Figur 1), som berör vilken årskurs respondenterna 

undervisar i är jämn, eftersom enkäten lämnas ut till grundskolor årskurs 1-4. Detta visar att 

det finns en bra representation i alla årskurser 1-4 som är målgrupp i detta arbete. Den frågan 

visade oss även att lärarna ute i skolorna oftast undervisar i flera klasser. Det berörde främst 

de som undervisade i bildämnet, där lärarna kunde till exempel undervisa i årskurs ett och 

även årskurserna fyra och annat.   

Lgr11 (Skolverket 2011) belyser att ett av skolans uppdrag är att "ge eleverna överblick och 

sammanhang" (s. 14).genom att visa vikten av de övergripande perspektiven som ska ske i 

undervisningen. Studien visar från respondenternas svar på fråga 10 (Figur 2), att i 

undervisning av bild är det mest geometri från matematikämnet som använts i 

bildundervisningen. Att koncentrera sig mer på ett matematiskt område än andra matematiska 

områden kan inte ge det sammanhang som krävs för att uppfylla de krav som sätts ut inom 

styrdokumenten.  

Vad som är intressant att notera är, att respondenterna i vår undersökning, när de var 

tillfrågade om vilka områden inom bildämnet som skulle kunna innehålla matematik (se Figur 

3), svarade 82 % att modellering och konstruktion, hamnade högt över de andra. Vad vi inte 

vet är hur lärare använder sig av geometri i sin undervisning. Finns det någon koppling mellan 

geometri och modellering/konstruktion? Används detta? Vårt insamlade material kan tyvärr 

inte ge ett absolut svar på detta och som Säljö (2012, s. 179) frågar, hur organiseras 
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undervisningen? Svaren till de frågorna kanske skulle ha kommit fram om den här studien 

som vi tidigare nämnt hade haft intervju som en insamlingsmetod av material. 

Brezovnik (2015, s. 15) belyser genom att analysera konst i bildundervisningen kan elevernas 

lärande i hur de läser av den information som de får öka. Med bildämnets hjälp kan eleverna 

överföra kunskapen ifrån bildämnet till den kunskap de behöver inom matematikämnet. Till 

exempel, hur eleverna skulle kunna läsa av diagram i statistikundervisningen. Våra resultat 

visar att i respondenternas matematikundervisning (se figur 4), är inte bildämnet en stor 

bidragande faktor till undervisningen. Det kan bero på hur lärarna tolkar fråga 17 och om 

deras kunskap inom bildämnet är tillräcklig och användbar i matematikundervisningen.  

När respondenterna i vår undersökning tillfrågas om vilka områden i matematikämnet 

som innehåller bildämnet (se Figur 5), svarade 88 % att geometri, hamnade högt över de 

andra alternativ. Enligt Persson (2011), att arbete i ett ämne på ett sätt som involvera andra 

ämnena krävs mer tid och energi från läraren. Kan det vara så att de respondenterna i vår 

undersökning saknar pedagogiska läromedel och/eller kunskap som skulle underlätta 

ämnesövergripande undervisning inom matematikämnet som Persson (s. 33) upptäckt i sin 

avhandling om ämnesintegration.  

Resultatet visar att 32 av lärarna i bildämnet har egen planering, gemensam planering har 

endast 12 av lärarna. Av dessa lärare har den största majoriteten både egen och gemensam 

planering endast mindre än en timme/vecka. I matematik ämnet är dessa siffror betydligt 

högre, där är det endast tre lärare som inte har någon egen planering och 14 som inte har 

någon gemensam planering i matematikämnet. Egen planering ligger de största talen relativt 

jämt fördelade mellan 1-2 timmar/vecka och 2-3 timmar/vecka. Gemensam planering har en 

mer ojämn fördelning där 23 av lärarna har mindre än en timme/vecka och 10 lärare har 1-2 

timmar/vecka. När man ser dessa siffror kan man undra hur lärarna hinner att planera 

lektioner enligt Lgr11 (Skolverket 2011), där det tydligt står att "läraren ska organisera och 

genomföra arbetet så att eleven får möjligheten till ämnesfördjupning, överblick och 

sammanhang, och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande"(s. 14). Tidsbristen till både 

planering och utvärdering är något som är väl uppmärksammat ute i skolorna vilket Persson 

och Sjöström (2013, s. 28) och Persson (2011). Jacobsson (2013, ss. 52-53) tar upp vikten av 

planering och även samarbetet emellan lärarna för att kunna dela med sig och dela på 

kunskaperna.   

Att arbeta ämnesövergripande kan ge lärare en tidsvinst, de behöver inte lägga lika mycket tid 

på planering eftersom de kan använda lektionerna i flera olika ämnen, detta är något som 

Persson och Sjöström (2013, s. 28) tar upp och det gör även Jacobsson (2013).  Som redan 

tagits upp är tid till planeringen viktigt när det handlar om den ämnesövergripande 

undervisningen men som vi har kommit fram till i vår undersökning är tiden ett stort 

problemområde. Persson (2011, s. 32) poängterar att möjlighet till ett kollegialt samarbete kan 

vara ett bra motiv för att arbeta ämnesintegrerat. Från resultaten visar det att 

ämnesövergripande undervisning gynnar eleverna i en hög grad, dock använder de flesta sig 

inte utav detta mer än några gånger per termin eller en gång per vecka. Vad det kan bero på är 

en brist i avsatt planeringstid, både som egen planering till planeringen med andra. Som 

nämnts tidigare i den här studien, för att arbeta på ett ämnesövergripande sätt krävs tid, 

energi, vilja och intresse från lärares sida. Vi kan också dra slutsatser som kan dras från 

undersökningen när det gäller ämnesövergripande undervisning, att planeringstid, egen eller 

med andra är tillräckligt för att arbeta på det sättet. (Persson 2011, ss. 43-45). 
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I enkätens öppna fråga kan vi utläsa att de lärare som svarat på frågan tar upp vikten av tid 

och planering. De tar även upp att behörighet och inte bara planering utan gemensam 

planering som viktiga. Här kan vi inte utläsa hur mycket planering som de skulle vilja ha, 

eller ifall lärarna har bett om mer planering ifrån rektor eller liknande.  

Metoddiskussion 

Det var svårt att hitta relevanta artiklar som var skrivna på svenska för att hjälpa oss i denna 

undersökning. De första två veckorna ägnades åt att försöka ta fram material som kunde vara 

till användning i uppsatsen. De flesta källor handlade mest om ämnesintegration som Persson 

(2011) och några få handlande om ämnesövergripande undervisning. Vi var på ett par 

informationssöknings dagar och har haft hjälp från den mycket hjälpsamma personalen i 

biblioteket. Vissa böcker som ansågs relevanta till undersökningen har inte varit tillgängliga 

på Högskolan i Borås, då har personalen i biblioteket hjälpt till att beställa böcker och artiklar 

runt om i landet. Under väntetiden för böckerna/artiklarna att komma till högskolan i Borås, 

togs tillfället till att utforma enkätfrågorna med hjälp av Trost (2015).  

Att utforma enkätfrågorna så att de kunde besvara våra frågeställningar och bli tydliga för 

respondenterna var mer utmanade än vi hade förväntat oss. Att göra en testenkät innan 

enkäterna skickade ut hjälpte oss att formulera om frågorna på ett mer förståeligt sätt. Om mer 

tid hade getts ut kunde testenkäten ha gjort större för att förfina frågorna i enkäten. 

Digitala hjälpmedel används mer och mer i skolan av personal, både inom yrket men också 

privat. Det var för den här anledningen som vi valde att göra elektroniska enkäter. Det tog inte 

lång tid innan förståelsen om att elektroniska enkäter inte var någonting som lärare hade tid 

med uppstod. Lärare får väldigt många epostmeddelande varje dag, detta gjorde att enkäten 

snabbt hamnade långt ner i deras inbox. Eftersom tiden inte varit av stor mängd har det inte 

heller funnits tillräckligt med tid att samla in den information som behövdes till studien. 

Snabbt bestämdes att skicka ut pappersenkäter som ett komplement. Med alla insamlade svar, 

elektronisk och de på papper blev bortfallet lågt vilket gjorde att reliabiliteten stärktes vilket 

Björkdahl Ordell (2012) tar upp som en viktig del att tänka på. 

Med enkät som redskap har det fram kommit att det finns en större användning av 

matematikämnet inom bildundervisning än det finns användning av bildämnet inom 

matematikundervisning. Vad det kan bero på är inte en självklarhet men det kan vara att 

eftersom bildämnet är mer kreativt i sin art är det lättare att väva in andra ämnen i 

undervisningen än tvärtom. Geometri är det matematiska område som används mest inom 

bildundervisning och att modellering/konstruktion är de bildområden, som enligt 

respondenterna, innehåller matematik. Med facit i hand skulle intervjuer med 

respondenterna kanske kunna hjälpa med att få fram varför geometri inom bildundervisning 

har mer vikt än något av de andra matematiska områdena. Det krävs även intervjuer med 

bildlärare för att förstå varför inte fler matematik områden ifrån matematikämnet används 

inom bildundervisning och för att förstå hur de kan använda sig av matematikämnet inom 

modellering/konstruktion. När det gäller matematikämnet använder ungefär hälften av 

respondenterna sig av teckning/måleri och modellering/konstruktion i sin undervisning. Vad 

den här studien inte visar är hur de områdena från bildämnet används eller hur 

matematiklärare tolkar hur de områdena förekommer i deras undervisning. Igen, intervju 

skulle ge en fördjupad förståelse över hur matematiklärare tänker kring detta.  
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För att bearbeta alla svar ifrån de elektroniska och pappersenkäterna fördes alla svar in i en 

kopia utav den elektroniska enkäten, detta sätt gjorde att alla respondenternas svar samlades 

på ett ställe. I Google Formulär kunde vi omvandla alla svar till ett Excel dokument, de svaren 

skrevs ut och användes som hjälp när svaren fylldes i och kodades i SPSS, ett data 

behandlingsprogram tillgänglig från Högskolan i Borås. Det var svårt med nerladdningen av 

programmet hemifrån och mycket hjälp fick tas av datasupporten på Högskolan i Borås och 

det tog mycket längre tid än vi hade räknat med. För att få en förståelse i hur SPSS fungerar 

har boken SPSS for Windows Made Simple (Kinnear & Gray 1999) och ett instruktions klipp 

på Youtube (Rocchi 2014) varit till stor hjälp.  

Ett problem med att analysera enkätfrågor är att olika personer drar gränserna mellan de olika 

svarsalternativen på olika sätt, speciellt när olika begrepp ställs mot varandra, exempelvis 

begreppen "algebra" och "samband och förändringar". Vad som har varit till stor hjälp med att 

analysera materialet i enkäterna, har varit att använda stapeldiagram för att visa 

frekvensfördelning (Trost 2015).  

Didaktiska konsekvenser   

Skolans roll är att ge eleverna chansen att arbeta ämnesövergripande men om inte lärare får 

tillräckligt med tid till planering kommer skolan att misslyckas i sitt uppdrag. Det är väldigt 

ofta att fritidslärare används i skolverksamheten men eftersom det uppfattas att planeringstid 

för lärarna känns som ett stort hinder när det gäller ett ämnesövergripande arbetssätt, inser vi 

att fritidslärare som har bildämnet i ”bagaget” är en tillgång till verksamheten. Nackdelen 

med detta är att planeringstiden för fritidshemmets verksamhet påverkas negativt och i vissa 

fall kan utebli helt. För att arbeta konstruktivt med planeringstider till ämnesövergripande 

undervisning krävs mer personal inom fritidshemmets verksamhet. Ett annat sätt att lösa 

problemet med tiden är att ämneslärares arbetsuppgifter förändras så att de också kan arbeta 

inom fritidshemmets verksamhet. I Lgr11(Skolverket 2011) står det att alla lärare inom skolan 

ska "samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen" (s. 14), och ett av 

utbildningsmålen är att arbeta ämnesövergripande.   

Ämnesövergripande undervisning kan ta tid att planera men en hög procent av de lärare som 

deltog i den här studien har svarat att de tycker att det sättet att arbeta gynnar elevernas 

lärande i en mycket stor utsträckning, på ett positivt sätt. Något annat som kan påverka lärares 

syn på ämnesövergripande undervisning i bildämnet och matematikämnet kan vara viljan och 

intresset.  
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FRAMTIDA FORSKNING  

För att få en fördjupad kunskap inom bildämnet och matematikämnets ämnesövergripande 

undervisning bör framtida studier fokusera på observationer i klassrummet för att i första hand 

se hur mycket ämnesövergripande undervisning det finns. Om det finns ämnesövergripande 

undervisning skulle det vara intressant att veta hur det påverkar elevernas 

kunskapsinhämtning i båda ämnena. För att koncentrera på elevernas kunskapsinhämtning 

behövs en längre studie. En studie som kan följa en klass i ett till tre år, där lärarna använder 

sig mycket av bildämnet och matematikämnet i sin ämnesövergripande undervisning och en 

kontroll grupp som har sina lektioner som "vanligt". Genom att analysera data från båda 

grupperna kan framtida forskare ge en bättre och mer komplicerad förklaring av för och 

nackdelar med bildämnet och matematikämnets ämnesövergripande undervisning. De kan 

eventuellt även se ifall ämnesövergripande undervisning gynnar elevernas lärande positivt.  
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TACK    

Vi vill tacka vår handledare Marie Hjalmarsson samt personalen i biblioteket och IT Support 

på Högskolan i Borås för deras tålamod med våra frågor som kändes oändliga. Ni har svarat 

på alla våra frågor på ett professionellt och tålmodigt sätt. Ett stort tack till våra hjälpsamma 

klasskamrater, ingen nämnd, ingen glömd och önska er lycka till i era kommande yrkesroller. 

Ett tack går även ut till alla de lärare som har tagit sig tid till att besvara vår enkät. Vi vill ge 

det största tacket till våra familjer som har varit ett stort stöd för oss under hela utbildningens 

gång. 

 

 

 

 "No-one is useless in this world who lightens the burdens of another"  

                                                                                                       Charles Dickens 
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Informationsbrev                                    Datum:_________  

   

Vi heter Malou Göthberg och Nicola Fast vi studerar vår sjätte och sista termin till 

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås, Akademin för 

bibliotek, information, pedagogik och IT.    

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 

undersökas. Vi har valt att fokusera hur lärare förhåller sig till att arbeta ämnesövergripande i 

åtta svenska kommunala grundskolor. Vi kommer att använda oss av en enkät i vår 

undersökning. 

Det är viktigt att ni som deltar i undersökningen vet att vi kommer att utgå ifrån de 

forskningsetiska principerna. Det innebär följande: att alla uppgifter i undersökningen 

kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. Alla 

uppgifter som framkommer i undersökningen kommer enbart att användas i denna 

undersökning. Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen att vara 

konfidentiella. Fiktiva namn på deltagare, skolor och kommuner kommer att användas så att 

allas identiteter skyddas. Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta 

deltagandet.  

Genom att ni svarar på enkäten godkänner ni deltagandet i undersökningen.         

   

Om ni har frågor eller funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på   

Malou: mobilnummer: xxxx xx xx xx  eller mail: xxxxxxxxxxxxxx 

Nicola: Mobilnummer: xxxx xx xx xx eller mail: xxxxxxxxxxxxxx    

   

Med vänliga hälsningar   

Malou Göthberg      Nicola Fast  
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Bilaga 2  

Matematik och bild 

Enkäten består av fyra sidor med totalt 25 frågor, de olika delarna är uppdelade så här:  
Sida 1 - Allmänna frågor om din lärarroll 
Sida 2 - Frågor om bildämnet 
Sida 3 - Frågor om matematikämnet 
Sida 4 - Frågor om planering och övrigt 

*Obligatorisk 

1. Vilket år tog du examen? * 

 

2. Vilket ämne undervisar du i? * 

Bild  

Matematik  

Båda  

3. Vilken/vilka årskurser undervisar du i? * 

Flera alternativ möjliga 

Årskurs 1  

Årskurs 2  

Årskurs 3  

Årskurs 4  

Annat  

4. Har du behörighet att undervisa bild i den/de årskurserna? * 

Ja  

Nej  

5. Har du behörighet att undervisa matematik i den/de årskurserna? * 

Ja  



 

26 

 

Nej  

Bild 

Här nedan kommer några frågor om bildämnet. 

6. Tycker du om att undervisa i ämnet bild? * 

Ja  

Nej  

Ibland  

Jag undervisar inte i bildämnet  

7. Hur viktigt är ämnet bild enligt dig? * 

 1 2 3 4  

Inte alls viktigt     Ett av de viktigaste ämnena i skolan 

8. Hur många lektioner i veckan undervisar du enbart i ämnet bild? * 

Undervisar du inte i bildämnet kryssa i Inga lektioner 

 1-2 
lektioner/vecka 

3-4 
lektioner/vecka 

5-6 
lektioner/vecka 

7 lektioner 
eller 

fler/vecka 

Inga 
lektioner 

Antal lektioner 
     

9. I hur stor utsträckning undervisar du i bildämnet i dina övriga lektioner? * 

Undervisar du inte i bildämnet kryssa i Inga lektioner 

 Varje lektion 
Några lektioner i 

veckan 
En lektion i 

veckan 
Inga lektioner 

Antal lektioner 
    

10. I din bildundervisning vilka av följande matematikområden förekommer? * 

Flera alternativ möjliga, undervisar du inte i bildämnet kryssa i Inga lektioner 

Taluppfattning och talsanvändning  

Algebra  

Geometri  

Sannolikhet och statistik  
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Sammanband och förändringar  

Ingen av dessa  

11. Enligt dig vilka av följande bildområden innehåller matematik? * 

Flera alternativ möjliga, undervisar du inte i bildämnet kryssa i Inga lektioner 

Teckning/Måleri  

Tryck  

Modellering/Konstruktion  

Fotografering/Filmande/Dator  

Collage/Bildmontage  

Ingen av dessa  

Matematik 

Här nedan kommer några frågor om matematikämnet. 

12. Tycker du om att undervisa i matematik? * 

Ja  

Nej  

Ibland  

Jag undervisar inte i matematikämnet  

13. Hur viktigt är ämnet matematik enligt dig? * 

 1 2 3 4  

Inte alls viktigt     Ett av de viktigaste ämnena i skolan 

14. Hur många lektioner i veckan undervisar du enbart i ämnet matematik? * 

Undervisar du inte i matematikämnet kryssa i Inga lektioner 

 1-2 
lektioner/vecka 

3-4 
lektioner/vecka 

5-6 
lektioner/vecka 

7 lektioner 
eller 

fler/vecka 

Inga 
lektioner 

Antal lektioner 
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15. I hur stor utsträckning undervisar du i matematikämnet i dina övriga lektioner? * 

Undervisar du inte i matematikämnet kryssa i Inga lektioner 

 Varje lektion 
Några lektioner i 

veckan 
En lektion i 

veckan 
Inga lektioner 

Antal lektioner 
    

16. I hur stor utsträckning arbetar eleverna med matematikboken på matematiklektionerna? * 

 Varje lektion 
Några lektioner i 

veckan 
En lektion i 

veckan 
Inga lektioner 

Antal lektioner 
    

17. I din matematikundervisning vilka av följande bildområden förekommer? * 

Flera alternativ möjliga, undervisar du inte i matematikämnet kryssa i Ingen av dessa 

Teckning/Måleri  

Tryck  

Modellering/Konstruktion  

Fotografering/Filmande/Dator  

Collage/Bildmontage  

Ingen av dessa  

18. Enligt dig vilka av följande matematikområden innehåller bild? * 

Flera alternativ möjliga, undervisar du inte i matematikämnet kryssa i Ingen av dessa. 

Taluppfattning och talsanvändning  

Algebra  

Geometri  

Sannolikhet och statistik  

Sammanband och förändringar  

Ingen av dessa  

Planering och övrigt 
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Här nedan kommer några frågor om planering och allmänna frågor om ämnesövergripande undervisning 
i bild och matematikämnena . Finns det något som du vill tillägga finns det plats för detta i slutet av 
enkäten.  

19. Hur mycket egen planeringstid har du i bildämnet? * 

Undervisar du inte i bildämnet kryssa i Ingen planeringstid 

Ingen planeringstid  

Mindre än 1 timme/vecka  

1-2 timmar/vecka  

2-3 timmar/vecka  

3-4 timmar/vecka  

4 timmar/vecka eller flera  

20. Hur mycket egen planeringstid har du i matematikämnet? * 

Undervisar du inte i matematikämnet kryssa i Ingen planeringstid 

Ingen planeringstid  

Mindre än 1 timme/vecka  

1-2 timmar/vecka  

2-3 timmar/vecka  

3-4 timmar/vecka  

4 timmar/vecka eller flera  

21. Hur mycket gemensam planeringstid har du tillsammans med lärare i bildämnet? * 

Ingen gemensam planeringstid  

Mindre än 1 timme/vecka  

1-2 timmar/vecka  

2-3 timmar/vecka  
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3-4 timmar/vecka  

4 timmar/vecka eller flera  

22. Hur mycket gemensam planeringstid har du tillsammans med lärare i matematikämnet? * 

Ingen gemensam planeringstid  

Mindre än 1 timme/vecka  

1-2 timmar/vecka  

2-3 timmar/vecka  

3-4 timmar/vecka  

4 timmar/vecka eller flera  

23. I hur stor utsträckning arbetar du med ämnesövergripande undervisning i ämnena bild och 
matematik? * 

Aldrig  

Någon gång/termin  

Nästan varje vecka  

Nästan varje dag  

24. I vilken utsträckning anser du ämnesövergripande undervisning gynnar elevernas lärande 
positivt? * 

Ingen utsträckning alls  

I ganska liten utsträckning  

I ganska stor utsträckning  

I mycket stor utsträckning  

25. Har du några synpunkter som inte togs upp i enkäten kan du skriva dem här.   
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Bilaga 3 

Enkäten består av fyra sidor där de olika delarna är uppdelade så här:   

Sida 1 - Allmänna frågor om din lärarroll  

Sida 2 - Frågor om bildämnet  

Sida 3 - Frågor om matematikämnet  

Sida 4- Frågor om planering och övrigt  

1. Vilket år tog du examen?  

  

2. Vilket ämne undervisar du i?  

Bild                3/49 =   6%                     

Matematik    14/49 = 29%  

Både             32/49 = 65%  

3. Vilken/vilka årskurser undervisar du i?  

Årskurs 1      19/49 = 39%  

Årskurs 2      25/49 = 51%  

Årskurs 3      23/49 = 47%  

Årskurs 4      23/49 = 47%  

Annat              6/49 = 12%  

4. Har du behörighet att undervisa bild i den/de årskurserna?  

Ja                   29/49 = 59%     

Nej                 20/49 = 41%    

5. Har du behörighet att undervisa matematik i den/de årskurserna?  

Ja                   6/49 = 94%    

Nej                 3/49 =  6%  

Bild  

Här nedan kommer några frågor om bildämnet.   

6. Tycker du om att undervisa i ämnet bild?   

Ja                                                  26/49 = 53%     

Nej                                                 4/49 =   8%      

Ibland                                             8/49 = 16%      

Jag undervisar inte i bildämnet    11/49 = 22%      
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7. Hur viktigt är ämnet bild enligt dig?   

1 = Inte alls viktigt     4 = Ett av de viktigaste ämnena i skolan   

1                                                    3/49 =   6%      

2                                                    9/49 =  18%     

3                                                   29/49 = 59%     

4                                                     8/49 = 16%    

8. Hur många lektioner i veckan undervisar du enbart i ämnet bild?   

Undervisar du inte i bildämnet kryssa i "Inga lektioner".   

1-2 lektioner/vecka                                 29/49 = 59%     

3-4 lektioner/vecka                                   4/49 =   8%     

5-6 lektioner/vecka                                   1/49 =   2%     

7 lektioner eller fler/vecka                        6/49 = 12%     

Inga lektioner                                            9/49 = 18%     

9. I hur stor utsträckning undervisar du bildämnet i dina övriga lektioner?   

Undervisar du inte i bildämnet kryssa i "Inga lektioner".   

Varje lektion                                            0  

Några lektioner i veckan                         25/49 = 51%    

En lektion i veckan                                   7/49 = 14%     

Inga lektioner                                          17/49 = 35%     

10. I din bildundervisning vilka av följande matematikområden förekommer?   

Flera alternativ möjliga, undervisa du inte i bildämnet kryssa i "Ingen av dessa".   

Taluppfattning och talsandvändning      18/49 = 37%  

Algebra                                                     8/49 = 16%   

Geometri                                                 32/49 = 65%  

Sannolikhet och statistik                         13/49 = 27%   

Sammanband och förändringar               15/49 = 31%   

Ingen av dessa                                         16/49 = 33%    

11. Enligt dig, vilka av följande bildområden innehåller matematik?   

Flera alternativ möjliga, undervisa du inte i bildämnet kryssa i "Ingen av dessa".   

Teckning/Måleri                                        28/49 = 57%   

Tryck                                                         18/49 = 37%   

Modellering/Konstruktion                         40/49 = 82%   

Fotografering/Filmande/Dator                   18/49 = 37%   

Collage/Bildmontage                                 29/49 = 60%   

Ingen av dessa                                              8/49 = 16%    

Matematik   

Här nedan kommer några frågor om matematikämnet.   

12. Tycker du om att undervisa i matematik?   

Ja                                                                39/49 = 80%   

Nej                                                               0   

Ibland                                                           6/49 = 12%   

Jag undervisar inte i matematikämnet         3/49 =   2%   

13. Hur viktigt är ämnet matematik enligt dig?   

1 = Inte alls viktigt     4 = Ett av de viktigaste ämnena i skolan  

1                                                                   0   

2                                                                   0   

3                                                                   5/49 = 10%  

4                                                                 44/49 = 90%  
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14. Hur många lektioner i veckan undervisar du enbart i ämnet matematik?   

Undervisar du inte i matematikämnet kryssa i inga lektioner  

1-2 lektioner/vecka                                       2/49 =  4%   

3-4 lektioner/vecka                                     25/49 = 51%   

5-6 lektioner/vecka                                     16/49 = 33%   

7 lektioner eller fler/vecka                            3/49 =   6%   

Inga lektioner                                                3/49 =   6%  

15. I hur stor utsträckning undervisar du matematikämnet i dina övriga lektioner?   

Undervisar du inte i matematikämnet kryssa i inga lektioner   

Varje lektion                                                     0        

Några lektioner i veckan                                 26/49 = 53%   

En lektion i veckan                                          13/49 = 27%   

Inga lektioner                                                   10/49 = 20%  

16. I hur stor utsträckning arbetar eleverna med matematikboken på matematiklektionerna?   

Varje lektion                                         9/49 = 18%   

Några lektioner i veckan                     31/49 = 63%   

En lektion i veckan                                5/49 = 10%  

Inga lektioner                                         4/49 =   8%  

17. I din matematikundervisning vilka av följande bildområden förekommer?   

Flera alternativ möjliga, undervisar du inte i matematikämnet kryssa i ingen av dessa   

Teckning/Måleri                                     29/49 = 59%   

Tryck                                                       0   

Modellering/Konstruktion                       27/49 = 55%   

Fotografering/Filmande/Dator                   6/49 = 12%   

Collage/Bildmontage                                10/49 = 20%   

Ingen av dessa                                           13/49 = 27%   

18. Enligt dig vilka av följande matematikområden innehåller bild?   

Flera alternativ möjliga, undervisar du inte i matematikämnet kryssa i Ingen av dessa  

Taluppfattning och talsanvändning            30/49 = 61%  

Algebra                                                       21/49 = 43%  

Geometri                                                     43/49 = 88%  

Sannolikhet och statistik                             25/49 = 51%  

Samband och förändringar                          22/49 = 45%  

Ingen av dessa                                               5/49 = 10%  

Planering och övrigt  

Här nedan kommer några frågor om planering och allmänna frågor om integration i bild och matematikämnena. 

Finns det något som du vill tillägga finns det plats för detta i slutet av enkäten.   

19. Hur mycket egen planeringstid har du i bildämnet?  

Undervisar du inte i bildämnet kryssa i Ingen planeringstid.   

Ingen planeringstid                                 17/49 = 35%  

Mindre än 1 timme/vecka                       25/49 = 51%  

1-2 timmar/vecka                                      5/49 = 10%  

2-3 timmar/vecka                                      2/49 =   4%  

3-4 timmar/vecka                                       0  

4 timmar/vecka eller flera                          0 
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20. Hur mycket egen planeringstid har du i matematikämnet?  

Undervisar du inte i matematikämnet kryssa i Ingen planeringstid.  

Ingen planeringstid                                   3/49 =   6%  

Mindre än 1 timme/vecka                         7/49 =  14%  

1-2 timmar/vecka                                    19/49 =  39%  

2-3 timmar/vecka                                     12/49 = 25%  

3-4 timmar/vecka                                       7/49 = 14%  

4 timmar/vecka eller flera                          1/49 =   2%   

21. Hur mycket gemensam planeringstid har du tillsammans med lärare i bildämnet?  

Ingen planeringstid                                   37/49 = 76%  

Mindre än 1 timme/vecka                           9/49 = 18%  

1-2 timmar/vecka                                        2/49 =   4%  

2-3 timmar/vecka                                        0  

3-4 timmar/vecka                                        1/49 =   2%  

4 timmar/vecka eller flera  

22. Hur mycket gemensam planeringstid har du tillsammans med lärare i matematikämnet?  

Ingen planeringstid                                    14/49 = 29%   

Mindre än 1 timme/vecka                          23/49 = 47%  

1-2 timmar/vecka                                       10/49 = 20%  

2-3 timmar/vecka                                         0  

3-4 timmar/vecka                                         1/49 =   2%  

4 timmar/vecka eller flera                            1/49 =   2%   

23. I hur stor utsträckning arbetar du med ämnesövergripande undervisning i ämnena bild och matematik?  

Aldrig                                                  6/49 = 12%  

Någon gång/termin                            23/49 = 47%  

Nästan varje vecka                            17/ 49 = 35%  

Nästan varje dag                                  3/49 =   6%   

24. I vilken utsträckning anser du ämnesövergripande undervisning gynnar elevernas lärande positivt?  

Ingen utsträckning alls                          4/49 =   8%  

I ganska liten utsträckning                    4/49 =   8%  

I ganska stor utsträckning                   23/49 =  47%  

I mycket stor utsträckning                   18/49 = 37%  

25. Har du några synpunkter som inte togs upp i enkäten kan du skriva dem här 
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Bilaga 4 

De inkluderade frågorna är:  

 F2: Vilket ämne undervisar du i? (Bild, Matematik, Båda)  

 F3: Vilken/vilka årskurser undervisar du i? (Årskurs: 1, 2, 3, 4, annat)  

 F4: Har du behörighet att undervisa bild i den/de årskurserna? (Ja, nej)  

 F5: Har du behörighet att undervisa matematik i den/de årskurserna? (ja, nej)  

 F10: I din bildundervisning vilka av följande matematikområden förekommer? 

(Taluppfattning och talsandvändning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, 

Sammanband och förändringar, Ingen av dessa)  

 F11: Enligt dig, vilka av följande bildområden innehåller matematik? 

(Teckning/Måleri, Tryck, Modellering/Konstruktion, Fotografering/Filmande/Dator, 

Collage/Bildmontage, Ingen av dessa)  

 F17: I din matematikundervisning vilka av följande bildområden förekommer? 

(Teckning/Måleri, Tryck, Modellering/Konstruktion, Fotografering/Filmande/Dator, 

Collage/Bildmontage, Ingen av dessa)  

 F18: Enligt dig vilka av följande matematikområden innehåller bild? (Taluppfattning 

och talsanvändning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och 

förändringar, Ingen av dessa)  

 F19: Hur mycket egen planeringstid har du i bildämnet? (Ingen planeringstid, Mindre 

än 1 timme/vecka, 1-2 timmar/vecka, 2-3 timmar/vecka, 3-4 timmar/vecka, 4 

timmar/vecka eller flera)  

 F20: Hur mycket egen planeringstid har du i matematikämnet? (Ingen planeringstid, 

Mindre än 1 timme/vecka, 1-2 timmar/vecka, 2-3 timmar/vecka, 3-4 timmar/vecka, 4 

timmar/vecka eller flera)  

 F21: Hur mycket gemensam planeringstid har du tillsammans med lärare i bildämnet? 

(Ingen planeringstid, Mindre än 1 timme/vecka, 1-2 timmar/vecka, 2-3 timmar/vecka, 

3-4 timmar/vecka, 4 timmar/vecka eller flera)  

 F22: Hur mycket gemensam planeringstid har du tillsammans med lärare i 

matematikämnet? (Ingen planeringstid, Mindre än 1 timme/vecka, 1-2 timmar/vecka, 

2-3 timmar/vecka, 3-4 timmar/vecka, 4 timmar/vecka eller flera)    

 F23: I hur stor utsträckning arbetar du med integrerad undervisning i ämnena bild och 

matematik?  (Aldrig, Någon gång/termin, Nästan varje vecka, Nästan varje dag)  

 F24: I vilken utsträckning anser du integrerad undervisning gynnar elevernas lärande 

positivt? (Ingen utsträckning alls, I ganska liten utsträckning, I ganska stor 

utsträckning, I mycket stor utsträckning) 
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