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Abstract 
Integration between core subjects and programme specific subjects is a method of working. It 

helps the teachers and students to get a comprehensive view of the education where every part 

naturally connects to the other. The integration of school subjects can also increase the 

students’ interest in study. This essay will examine what core subjects are integrated with the 

programme specific subjects within the Industry programme - wood craft. The subject is also 

to describe how the teachers of this programme have realized their interdisciplinary work. The 

methods used were reading relevant literature and accomplishing five qualitative interviews 

with core subject- and vocational teachers working at the Industry programme - wood craft. 

The summary shows that four core subjects; English, physical education and health, Swedish 

and mathematics are integrated with the programme specific subjects. There were 

interdisciplinary co operation  in the following combinations; 1) Swedish and programme 

specific subjects, 2) mathematics, Swedish and programme specific subjects, 3) English, 

Swedish and programme specific subjects, 4) English, physical education and health, Swedish 

and programme specific subjects 5) English and programme specific subjects and finally 6) 

mathematics and programme specific subjects. The teaching approach was clearly connected 

to the students’ future profession in four of the integration projects. Two of the projects 

focused on various themes which were not as clearly connected to the profession as the 

others. My conclusion is that interdisciplinary work is carried out even though the necessary 

conditions for that teaching approach do not exist. The integration between core subjects and 

programme specific subjects becomes much more efficient during appropriate condition. The 

basic requirements for successful integration between core subjects and programme specific 

subjects are communication and co operation. Every teacher needs to be oriented towards the 

programme goals instead of the goals of every specific course.  
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Sammanfattning 
Ämnesintegrering är ett arbetssätt som lärare kan använda sig av i skolan för att integrera 

innehållet i undervisningen mellan kärnämne och karaktärsämne. Genom ämnesintegrering 

skapas en helhetsbild av utbildningen för eleverna och genom ämnesintegrering kan även 

elevernas studiemotivation öka. Frågeställningarna i denna undersökning var att se vilka 

kärnämnen som är ämnesintegrerade mot karaktärsämnen på Industriprogram med träteknisk 

inriktning samt hur lärare beskriver att utförd ämnesintegrering har genomförts. 

Undersökningen genomfördes genom litteraturläsning och fem kvalitativa intervjuer med 

kärnämneslärare och karaktärsämneslärare på Industriprogrammet med träteknisk inriktning. 

Resultatsammanställningen visade att det förekom ämnesintegreringssamarbeten mellan de 

fyra kärnämnen Svenska, Engelska, Idrott och hälsa och Matematik och karaktärsämnen. Det 

förekom ämnesintegreringssamarbeten mellan Svenska/Karaktärsämne, 

Svenska/Matematik/Karaktärsämne, Svenska/Engelska/Karaktärsämne, 

Svenska/Engelska/Idrott och hälsa/Karaktärsämne, Engelska/Karaktärsämne samt 

Matematik/Karaktärsämne. Ämnesintegreringssamarbetena visade att undervisningen tydligt 

kopplades till elevens yrke i flera samarbeten, medan i två av samarbetena låg istället fokus på 

olika teman, som inte lika tydligt var kopplade till yrket. Min slutsats är att, även om inte alla 

förutsättningar finns för ämnesintegrering så kan ämnesintegrering ändå förekomma, men 

ämnesintegreringen blir mycket effektivare för alla involverade om alla förutsättningarna 

finns. Grunden för att få till fungerande ämnesintegrering är kommunikation och samarbete 

där den enskilde läraren tänker programinriktat, snarare än ämnesinriktat. Undersökningen 

och resultatet kan dels användas för att ge oerfarna lärare en inblick i hur ämnesintegrering 

fungerar och dels användas som ytterligare inspiration och idébank för lärare som redan 

arbetar ämnesintegrerat. 

 

 

Nyckelord: Ämnesintegrering, Industriprogrammet med träteknisk inriktning, Samarbeten 

mellan kärnämnen och karaktärsämnen, Infärgning. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag arbetar jag som yrkeslärare på en yrkesförberedande gymnasieutbildning. Under mina år 

på gymnasieutbildningen har jag blivit mer och mer intresserad av hur kärnämneslärare och 

karaktärsämneslärare kan använda ämnesintegrering mellan olika kurser för att skapa en 

helhetsbild av utbildningen och värdet för elevens framtida yrke.  

Min definition av ämnesintegrering är ett arbetssätt för att integrera kärnämnena tillsammans 

med karaktärsämnena. Men det kan också vara en integrering där innehållet i undervisningen 

enbart integreras mellan kärnämnen eller enbart mellan karaktärsämnen. Syftet med 

ämnesintegrering är dels att ge eleverna en större förståelse mellan teori och praktik och dels 

för att få en helhetsbild av hur alla ämnen hänger samman. Ämnesintegrering kan även vara 

ett arbetssätt för att öka elevens studiemotivation och engagemang i utbildningen och då 

framförallt i kärnämnena. 

I landets alla yrkesförberedande gymnasieskolor, läser eleverna kärnämneskurser och 

karaktärsämneskurser under sin utbildning. Uppdelningen och skillnaden mellan 

kärnämneskurser och karaktärsämneskurser kan beskrivas enligt följande.  

 

Kärnämneskurser är kurser som är samma för landets alla Industriprogram, oavsett om eleven 

går inriktning underhåll, plåt och svets, skärande bearbetning eller träteknik. Alla 

kärnämneskurserna är dessutom obligatoriska för alla elever på programmet. 

Kärnämneskurserna är följande; Svenska/Svenska som andra språk A och B, Engelska A, 

Matematik A, Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Naturkunskap A, Religionskunskap A 

och Samhällskunskap A. Karaktärsämneskurser är kurser som varierar beroende på vilket 

yrkesförberedande program som eleven utbildar sig inom. Inom Industriprogrammet finns 

gemensamma karaktärsämneskurser och några exempel är följande; Arbetsmiljö och säkerhet, 

Datorkunskap, Kvalitetsteknik, Produktionsprocessen, Projekt och företagande, Styrteknik 

A/Styrteknik introduktion och Verkstadsteknik grundkurs/Industriell teknologi. Eleven har 

utöver de ovan nämnda gemensamma karaktärsämneskurserna även ett flertal valbara kurser 

att välja mellan inom vald inriktning inom Industriprogrammet. Exempel på detta är kurser 

inom områdena träförädling, träteknik, CNC-teknik och formgivning, som finns på många 

Industriprogram med träteknisk inriktning.  

 

Jag undervisar i ett flertal karaktärsämneskurser inom träteknik, en av kurserna jag undervisar 

i är Datorkunskap. I datorkunskapskursen använder jag mig av just ämnesintegrering. Här 

kopplar jag mycket av innehållet i kursen mot träteknik med olika inslag som till exempel.  

 

I Word får eleverna göra en bok tillsammans, där varje elev skriver och försöker ta reda på 

olika områden kring två olika träslag, exempelvis trädets utbredning, trädets egenskaper, 

trädets utseende och trädets användningsområde. Eleverna använder de olika funktionerna i 

Word, bland annat sidnumrering, sidhuvud och sidfot, infoga bild, styckeindelning, tabbar 

samt teckensnitt. Alla elevers skrivelser sätts sedan ihop till en bok som varje elev erhåller ett 

exemplar av. I PowerPoint får eleverna göra en uppgift som ska resultera i en presentation om 

en valfri snickerimaskin. Presentationen innehåller information om exempelvis maskinens 

historia och användningsområde, maskinens olika delar samt risker vid maskinen. Ute i 

snickeriverkstaden får eleven fotografera och filma olika sekvenser, moment och delar i 

snickerimaskinen som de valt. I PowerPoint använder de funktioner som bildlayout, 
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animeringar, bildövergångar, bakgrunder, teckensnitt, färger, ramar, pilar, med mera för att 

skapa en presentation som ska presenteras muntligt inför en grupp. I Excel får eleverna 

redovisa bullermätningar som gjorts med hjälp av en decibelmätare vid olika snickerimaskiner 

och på olika platser i snickeriverkstaden. Eleverna omvandlar sedan värdena i sina mätningar 

till stapel-, linje- eller cirkeldiagram för att tydligare se likheter och skillnader från deras 

mätningar. Eleverna gör även för- och efterkalkyler i Excel för att räkna ut kostnaden på de 

träprodukter som eleven tillverkar i snickeriverkstaden. Excel är ett kalkylprogram där det 

även blir en ämnesintegrering mot matematikämnet för eleverna. För att räkna ut kostnader 

skriver eleven olika formler, där räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och 

division, används för att få fram resultatet av de olika beräkningarna.  

 

Jag upplever att ämnesintegrering är ett motiverande sätt att arbeta på för mina elever och 

detta arbetssätt ger eleven en helhetsbild av hur kurserna på ett eller annat sätt är 

sammankopplade och det är en förutsättning för att förstå sitt framtida yrke inom träteknik.  

Ämnesintegrering är ett arbetssätt som jag anser kan utvecklas mycket och jag är därför 

intresserad av att göra en undersökning inom detta område för att se hur kärnämneslärare och 

karaktärsämneslärare använder och genomför ämnesintegrering i undervisningen på 

Industriprogram med träteknisk inriktning i landet. I Industriprogrammets programmål står 

följande, vilket är utgångspunkten till att jag bestämde mig för att undersöka om 

ämnesintegrering i mitt examensarbete. 

 
En samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är nödvändig för att utbildningen skall 

utveckla den kombination av kompetens som efterfrågas i arbetslivet. 

(Skolverket, 2000, s. 8). 

1.2 Syfte 

Syftet med min undersökning är att resultatet dels ska kunna användas som inspiration och 

idébank för kärnämneslärare och karaktärsämneslärare inför nya och spännande 

ämnesintegreringssamarbeten, men också ge både kärnämneslärare och karaktärsämneslärare 

som inte arbetar ämnesintegrerat en inblick i hur andra lärare använder ämnesintegrering som 

arbetssätt. Det är viktigt att påpeka att resultatet av denna undersökning måste diskuteras på 

den egna utbildningen för att sedan tillämpas efter de lokala förutsättningar och villkor som 

råder på utbildningen. Anledningen till detta är att det finns en mängd olika faktorer som 

påverkar ämnesintegrerings utfall och det kommer jag att resonera kring i avsnittet 2.4 

Förutsättningar för ämnesintegrering och i avsnittet 5. Diskussion. 

 
1.3 Frågeställningar 
 

 Vilka kärnämnen är ämnesintegrerade mot karaktärsämnena på Industriprogram med 

träteknisk inriktning? 

 

 Hur beskriver lärare inom Industriprogram med träteknisk inriktning, att utförd 

ämnesintegrering har genomförts? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 En tillbakablick om ämnesintegrering 

I den litteraturgenomgång som jag nu ska presentera är det av vikt att först ta upp och 

behandla begreppet ämnesintegrering. Ämnesintegrering är ett begrepp som kan definieras 

och beskrivas på flera olika sätt. Exempel på begrepp som kan definieras och beskrivas 

likvärdigt med ämnesintegrering är infärgning, ämnessamverkan, ämnesövergripande 

samarbeten, samverkan över ämnesgränser och ämnesområden. I den litteratur som jag läst 

och behandlat i min undersökning förekommer några av de här begreppen och det kan därför 

vara bra för läsaren att känna till att alla de här begreppen är förenade med ämnesintegrering. 

Jag kommer i fortsättningen av min undersökning endast använda mig av begreppet 

ämnesintegrering för att inte blanda och röra till begreppen för läsaren, men i en del citat och 

redogörelser utifrån källor förekommer de andra begreppen. 

Lgy70 

Ämnesintegrering är inget nytt arbetssätt i skolundervisningen. Jag har i den litteratur, de 

artiklar och den forskning jag använt mig av, funnit flera inslag av att just ämnesintegrering 

har använts i undervisningen under en längre tid. Om vi backar tillbaka lite i tiden och ser vad 

som står i läroplanen för gymnasieskolan, LGy70, kan vi redan här se att ämnesintegrering 

diskuterades i dåvarande läroplans mål och riktlinjer. Här står följande: 

En viktig förutsättning för att eleverna skall engagera sig i skolarbetet och verkligen ta aktiv del i 

det är att god motivation föreligger eller skapas. Det är då väsentligt att innehållet i undervisningen 

svarar mot elevernas mognadsnivå, att det finns anknytning mellan stoffet och deras egna 

erfarenheter eller aktuella tilldragelser och att eleverna över huvud taget finner arbete i skolan 

meningsfullt. Det senare blir lättare fallet om lärostoffets fakta och delmoment inte får stå 

isolerade från varandra utan sammanförs till lämpliga enheter och inordnas i vidare sammanhang. 

Därför bör också en samverkan mellan undervisningen i olika ämnen komma till stånd.  

(Skolöverstyrelsen, 1975, s.16). 

 

Med detta i ryggen kan jag visa på att ämnesintegrering har debatterats och diskuterats under 

ett antal decennier i landet. Det var redan vid den tidpunkten viktigt att en samverkan fanns 

mellan lärarna i de olika kurserna på utbildningarna på gymnasieskolan.  

 

Skolöverstyrelsen (1981) skriver att under åren 1977/78 och 1978/79 granskades den 

trätekniska undervisningen i Kristianstad och granskningens fokus låg på hur eleven upplevde 

arbetet med de olika produkterna som de tillverkade under utbildningen. Granskningen 

baserades på 48 intervjuer med elever. När analysen av materialet var färdigställt kunde man 

visa på åtta punkter i resultatsammanställningen. I punkt nummer sju redovisades ett problem 

som bestod i att undervisningen visade på brister i innehållsmässiga samband mellan 

arbetsteknik och andra ämnen. De menade att detta inte var ett specifikt problem för bara den 

trätekniska undervisningen, utan var ett generellt problem. Granskningen visade att eleverna 

inte var negativa till ämnet Svenska, men att flertalet av eleverna ville att en ämnesintegrering 

skulle ske mellan Svenska och yrkesämnet. Eleverna ville ha en undervisning vars innehåll 

kunde kopplas till yrkesämnet och det gällde inte bara ämnet Svenska. Det gällde även ämnet 

Arbetslivsorientering. Här såg eleverna gärna mer anknytning till yrkesinriktningen. 

Skolöverstyrelsen (1981) skriver att genom all den forskning och allt det utvecklingsarbete 

som genomfördes, ansåg man att resultatet av analyserna visade att undervisningen skulle 

riktas och organiseras på ett helhetsinriktat sätt. De menade att undervisningen skulle ha 

innehållsmässiga samband mellan ämnena och att lärarna skulle arbeta ämnesintegrerat i de 

olika ämnena.  
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Skolöverstyrelsen (1981) skriver: ”I och med reformverksamheten på 1960-talet bröts de 

tidigare sambanden mellan yrkesämnen och allmänna ämnen. Tidigare hade man sökt en 

innehållsmässig närhet till de yrkesteoretiska ämnena genom bl a yrkessvenska och 

yrkesmatematik.” (s. 42). Man påpekade i propositionen att förändringarna i samhället och 

yrkeslivet skulle medföra ett ökat krav på allmän orientering och kommunikationsfärdigheter. 

Men man menade också att eleverna som fortsätter sin utbildning skulle komma och fråga 

efter en mer allmän utbildning. Eleven hade då en möjlighet att byta ut en del av 

undervisningen i yrkesteknik mot andra ämnen.  
 

Läroplanen för gymnasieskolan, LGy70, betonar värdet av att arbeta ämnesintegrerat 

(Skolöverstyrelsen 1975). I läroplanen skrivs det om ämnesintegrering och där påpekade man 

att miljövård var ett ämne som hade naturliga beröringspunkter för yrkesområden och 

estetiska områden, men även inom de naturorienterade och samhällsorienterade ämnena. 

Miljövården var alltså ett ämne som lämpade sig bra för ämnesintegrering. De skriver också 

att de matematiska begrepp eller satser som dök upp vid tillfällen i undervisningen, i till 

exempel yrkesämnen, men även i andra ämnen än i ämnet Matematik, borde illustreras och 

användas för att få en helhet. När eleverna kom i kontakt med något matematiskt begrepp i 

andra ämnen, menade man att tillfället skulle utnyttjas för att diskuteras kring, för att på så 

sätt få en förståelse för helhetsperspektivet. 

 

Skolöverstyrelsen (1975) påpekar mycket starkt i läroplanen, LGy70, att läroböckerna i 

gymnasieskolans undervisning inte får vara bundna till kurserna. De menar att läraren måste 

höja blicken från läroböckerna och se hur undervisningen kan planeras och genomföras med 

hjälp av andra arbetssätt, till exempel ämnesintegrering. För läroböckerna tog bara upp delar 

av alla undervisningens mål.  

 

Det finns två äldre läroböcker som kan vara bra och nämna i litteraturgenomgången, för de 

här böckerna kan lärarna ha använt sig av för att arbeta ämnesintegrerat. Läroböckerna visar 

på tydliga möjligheter till ämnesintegrering, som kan omarbetas och användas i dagens 

utbildningar. 

 

 Bokmar, Sune. (1981). Lärobok i teknisk räkning. Arlöv: Esselte studium. ISBN 91-

24-31091-3. 

 

 Bondestad, Barbro. Oskarsson, Aron. Norman, Gunilla. (1986) Svenska för 

yrkeslinjer, linjehäfte för träteknisk linje. Stockholm: Liber läromedel. ISBN 91-40-

11817-7. 

 

Gy07  

Under åren 2002 till 2006 styrde Socialdemokraterna Sverige och under denna tid började de 

ett arbete för att förändra skolan genom att planera för en ny gymnasiereform, som fick 

namnet Gymnasieskola 2007 eller Gy07. Eftersom Moderaterna vann valet 2006 genomfördes 

aldrig gymnasiereformen Gy07, utan lades ner vid regeringsskiftet. Men det är ändå viktigt att 

belysa just gymnasiereformen Gy07, för här ville Socialdemokraterna förändra och utveckla 

olika delar i skolan och en av punkterna som de tryckte tydligt på var just en samverkan 

mellan kärnämnen och karaktärsämnen, en ämnesintegrering. Fokuseringen låg i att skapa en 

helhet och ett sammanhang i utbildningen. Skolverket (2006) skriver att: ”Genom att betona 

helhet och sammanhang i utbildningen ska eleven få en ökad förståelse för hur olika moment 

hänger samman.” (s. 7). Detta kunde de tydligt visa i skrivningarna om programmålen för 

programinriktningen, men även i kursplanerna i de olika ämnena. I kursplanerna för 
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kärnämnena fanns ett krav som visade att det skulle finnas ämnesintegrering och denna 

ämnesintegrering skulle gälla redan från start i årskurs ett. Kravet på ämnesintegrering fanns 

klart och tydligt uttryckt i kursinnehållet och även i målen för ämnet. Det samma gällde för 

kursplanerna i karaktärsämnena. Skolverket (2006) beskriver ett exempel från 

fordonsprogrammet, där de anger att en samverkan mellan kärnämnena Engelska, Svenska, 

Matematik och Naturkunskap ska ske. De tryckte på att kärnämnenas innehåll skulle anpassas 

till de olika programmen. En ämnesintegrering mellan kärnämnena och karaktärsämnena 

skulle ge eleven förutsättningar för att utveckla generella kompetenser, men även skapa 

sammanhang i utbildningen.   

 

Lpf94 

Ämnesintegreringen är som tidigare nämnts inget nytt arbetssätt i undervisningen utan har 

använts under ett flertal år tillbaka i tiden. Därför är det viktigt att belysa ämnesintegreringens 

historia. För att på så sätt få se att skolorna har arbetat med ämnesintegrering och försökt få 

ämnesintegrering som en given del i undervisningen. Mycket av det som skrivs och berättas 

om i den gamla litteraturen är relevant även idag. Om vi läser i dagens aktuella läroplan för 

gymnasiet Lpf94, kan vi även här se att man vill arbeta ämnesintegrerat i skolan. I Skolverket 

(1994) skrivs det att rektorn har ansvaret för att det sker en samverkan mellan lärare i de olika 

kurserna. Anledningen till detta är för att eleverna ska få ett sammanhang i sina studier. 

Kurserna ska integreras så att eleven upplever utbildningen som en helhet. Skolverket (1994) 

skriver också att: ”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se 

samband.” (s. 6). Därför är det viktigt att lärarna tillsammans ger eleverna möjligheten att se 

sambanden konkret och tydligt i utbildningen. Ämnesintegrering är ett arbetssätt som visar 

sambanden i och mellan olika kurser för eleverna och skapar på så sätt en helhet i 

skolundervisningen. Precis som citatet nedan belyser ska innehållet i utbildningen bilda en 

helhet. 

 
Skolforskaren Ola Halldén (1982) pekar på att redan LGy70 i sina mål kräver elevaktivitet och att 

därför undervisningsinnehållet bör ha anknytning till elevernas erfarenheter. Lärostoffet ska inte 

stå isolerat utan vara en del i en sammanhållen helhet. 

(Stenberg, Mellgren, Bengtzelius, 1989, s. 62). 

 

2.2 Helheten 
Rudhe (1996) skriver att det grundläggande och ibland avgörande för att skapa en helhet på 

ett program är god kommunikation. En god kommunikation mellan kärnämneslärare och 

karaktärsämneslärare. Denna kommunikation mellan lärarna måste dessutom göras tydlig för 

eleverna. Dels för att eleverna måste känna att kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna 

är överens och att lärarna har gemensamma mål för utbildningen. Skolverket (2000) anser att 

lärarna måste arbeta ämnesintegrerat för att programmet ska fungera som en helhet. Det är 

viktigt att både kärnämnen och karaktärsämnen arbetar åt samma håll och inte tänker 

ämnesinriktat, utan istället tänker och arbetar programriktat. Skolverket (2000) skriver också i 

programmålen och i kursplanerna för kärnämnena, att det finns mål som uttrycker att 

utformningen av kärnämneskurserna ska ha samband mot elevens studieinriktning. Samtidigt 

har karaktärsämnesläraren en viktig del i detta, läraren ska visa på olika förslag och visa vilka 

möjligheter som ämnesintegrering kan generera. Att skapa förutsättningar för denna helhet 

påverkar elevernas motivation och studieresultat som jag kommer att ta upp nedan i avsnittet 

2.3 Ämnesintegrering som motivationskälla. 

 

Redan i Lgy70 strävade man efter att skapa en helhet i undervisningen och det kan vi även 

läsa i skrivningen om programmål för Industriprogrammet som gäller för dagens 

gymnasieutbildning inom industriprogrammet. 
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Programmålet signalerar att det finns en särskild tanke med programmet och att denna 

grundläggande tanke skall komma till uttryck i programmets samtliga kurser. Eleverna skall 

uppfatta sin utbildning som en helhet. 

(Skolverket, 2000, s. 17). 

 

En viktig vinst som ges genom att arbeta med helheten i ett gymnasieprogram är att lärarna 

samverkar nära varandra under en stor del av tiden, vilket medför att lärarna får en gemensam 

helhetsbild av eleven (Rudhe 1996). Vinsten med detta är att lärarna har en bra ”koll” på 

eleven och kan fånga upp honom eller henne vid eventuella svårigheter i kurser i ett tidigt 

skede. Skolverket (2002) skriver: ”För att lärarna skall kunna få en helhetsbild av eleverna 

och eleverna en helhetsbild av undervisningen har det därför blivit angeläget för många lärare 

att samverka mer aktivt än förr.” (s. 22). Här betonas vikten av att alla lärare måste samverka 

tillsammans så att eleverna ser helheten i utbildningen. För att skapa en helhet i programmet 

måste lärarna ha en likvärdig syn på elever och kunskapsbildning.  

 

Helheten kan också skapa förvirring för eleverna menar Rudhe (1996). Hon menar att 

anledningen är att eleverna tycker att det blir en oordning när innehållet i kurserna ligger så 

nära varandra. Det är svårt för eleven att veta vilka eller vilket moment som ingår i den ena 

eller andra kursen. Detta kan även skapa en slags förvirring hos lärarna själva, därför är det 

viktigt att lärarna dessförinnan har bestämt sig och är överrens vilka eller vilket moment som 

ingår i sin kurs, respektive den/de andra lärarens/lärarnas kurser. Det kan också vara så att 

lärarna har en bild av vad ämnesintegreringen ska leda till och att eleverna har en helt annan 

bild av ämnesintegreringen. Eleverna förstår då inte lärarnas syfte med ämnesintegreringen, 

vilket leder till att eleverna inte ser den röda tråden. Rudhe (1996) menar också att det skapar 

en trygghet för eleven om han eller hon endast har ett ämne med en lärobok och en lärare, för 

det är så eleven är van vid att arbeta i skolan.  

 
2.3 Ämnesintegrering som motivationskälla 
En motsägelse till det sista stycket ovan, är att det finns en del litteratur som talar för att 

ämnesintegrering är motivationshöjande för eleverna. Rudhe (1996) och Skolakuten (2006) 

tar bland annat upp att ämnesintegrering är en drivkraft för eleverna. Rudhe (1996) och 

Skolverket (2003) beskriver att när eleven inte förstår eller ser vinsten med att lära, tycker 

eleven att det är onödigt, jobbigt och det är då lusten försvinner. Ämnet måste vara 

meningsfullt för eleven och ska upplevas som positivt och tillfredsställande. Läraren måste 

hitta och fokusera på elevaktiva arbetssätt i undervisningen där man utnyttjar elevens 

förkunskaper, förståelse och intresse mot vald studieinriktning. Det kan i vissa kurser vara så 

att läraren enbart fokuserar på läroboken. Att enbart rikta undervisningen från det som 

läroboken tar upp kan i det långa loppet upplevas monotont och tråkigt för eleven. Skolverket 

(2003) menar att inlärningsformerna måste växla mer i skolundervisningen. Arbetssättet för 

att åstadkomma detta måste ske genom att undervisningen varieras i innehåll, arbetssätt och 

läromedel, för att på så sätt bli mer flexibelt och förhindra att undervisningen upplevs 

monoton. Denna varierade undervisning kan åstadkommas genom att arbeta ämnesintegrerat.  

Stenberg, m.fl. (1989) menar att en elevs delaktighet i planeringen av undervisningens 

innehåll är viktig för att eleverna ska kunna vara med och planera övergripande innehåll i 

undervisningen och även diskutera förslag på ämnesintegrering. Elevinflytande är en viktig 

punkt som lärare inte får glömma, när det gäller planeringen av ämnesintegrering.  
 

Att skapa en helhet av karaktärsämnen och kärnämnen är ett sätt att motivera eleverna för 

kärnämnena. Det betyder inte att kärnämnena alltid ska knytas nära karaktärsämnena men närheten 

är ett sätt att väcka både elevernas intresse och självtillit till liv. 

(Rudhe, 1996, s. 25). 



7 

Skolverket (2004) skriver att det är en stor spridning av elevernas kunskaper i matematik på 

många yrkesprogram. Eleverna har svårt att se matematikens betydelse i karaktärsämnet. I 

rapporten menar man då att en ämnesintegrering kan vara ett sätt att ge eleven en förståelse 

för nyttan med matematik i karaktärsämnet. Matematiken kopplas till olika moment som har 

anknytning till karaktärsämnet för att på så sätt visa den röda tråden mellan kärnämnet och 

karaktärsämnet. Det bör finnas en samverkan mellan lärarna i kärnämnet och karaktärsämnet, 

men även med eleverna för att finna idéer till praktiska matematikuppgifter. De berättar också 

att detta är ett arbetssätt som fungerar på elever som inte är särskilt skolmotiverade, på grund 

av att när eleven förstår hur matematiken kopplas till karaktärsämnet höjs motivationen, vilket 

resulterar i ett bättre studieresultat. Utvärderingarna av detta ämnesintegreringsprojekt har 

visat att många elever anser att teorin blir lättare att komma ihåg om undervisningen 

innehåller praktiska övningar. 

 

En lärare berättar i Skolakuten (2006) att yrkeselever tycker att Matematik är ett svårt ämne 

och menar då att elevernas studiemotivation upphör gradvis. Men om läraren kopplar 

matematiken direkt till yrket och kallar det för yrkesräkning till exempel, så upplever eleverna 

det inte som matematik. Det blir en naturlig del i deras yrkesutbildning. 

 

Stenberg m.fl. (1989) visar ett exempel på att ämnesintegrering har genomförts på de 

yrkesinriktade linjerna. De ville att ämnet Svenska skulle kopplas ihop och integreras med 

ämnena med elevens yrkesinriktning. Det visade sig att ämnesintegreringen fungerade så bra i 

Svenska, att de fortsatte att utveckla engelskan och matematiken för att de två ämnenas 

innehåll också skulle kopplas och integreras med yrkesinriktningen. 

 

Ämnesintegreringsprojekt 

Nedan följer några exempel från litteraturen på hur ämnesintegrering skulle kunna användas i 

undervisningen och har använts i undervisningen. 

 

Skolverket (2000) skriver i programmålet, att på många av dagens arbetsplatser finns 

människor som har sitt ursprung från många av världens alla länder. Det medför att det finns 

en variation i kulturell och religiös bakgrund hos människorna på arbetsplatserna. Här menar 

Skolverket (2000) att i bland annat kärnämneskurserna Religionskunskap och 

Samhällskunskap kan frågor om mångkulturellt samhälle, demokrati och mänskliga 

rättigheter diskuteras. Dessa frågor kan ligga till grund för en ämnesintegrering, där eleverna 

exempelvis under sin praktik
1
 på en arbetsplats kan undersöka kring dessa områden.  

 

I Stenberg, m.fl. (1989) kan vi läsa om hur en ämnesintegrering mellan lärare kan gå till. Här 

presenteras en kort beskrivning hur kärnämneslärare och karaktärsämneslärare på en 

yrkesförberedande utbildning arbetar ämnesintegrerat. Lärarna har först medverkat på 

varandras lektioner. Vilket har resulterat i att vissa lektioner i Svenska har hållits i anslutning 

till verkstaden. Svenskläraren har också genomfört olika arbeten i form av tolkning av 

instruktioner och skrivningar av arbetsredogörelser. I Engelska och Matematik 

undervisningen ägde en ämnesintegrering rum i och med att yrkesläraren deltog på 

lektionerna. Det här exemplet visar tydligt hur en ämnesintegrering kan genomföras mellan 

olika ämnen. Stenberg, m.fl. (1989) skriver också att klassföreståndaren har ett ansvar 

tillsammans med teorilärarna att samordna studierna för eleverna och ge dem en helhetsbild 

av utbildningen. 

 

                                                 
1
 APU, Arbetsplatsförlagd utbildning 
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Skolstyrelsen (1981) skriver om en vidare utveckling av undervisningen inom den trätekniska 

linjen på 1970-talet. Man ville ha en helhetsinriktad undervisning med innehållsmässiga 

samband mellan de olika ämnena, en form av ämnesintegrering. Men hur skulle man kunna 

utveckla undervisningen för att involvera teoriämnena i det praktiska arbetet i verkstaden? 

Med hjälp av de åtta stegen i produktionsförloppet som är anpassad till undervisningen inom 

träteknisk linje presenterade man några förslag. De åtta produktionsstegen ser ut enligt 

följande: 

 
1. Diskussion kring val av arbetsuppgift; målsättningar enligt dels elever, dels planerare inklusive 

lärare. 

2. Preliminär arbetsplan inklusive ritningar samt tids- och kostnadskalkyl. 

3. Arbetsfördelning; vem av elever och lärare som av vilka skäl skall göra vad. 

4. Tillverkning av olika detaljer för det aktuella objektet. 

5. Hopsättning av olika detaljer till en färdig produkt. 

6. Slutkontroll av tillverkad produkt. 

7. Jämförelse mellan preliminär arbetsplan och faktiska arbetsförhållanden inklusive faktisk tid och 

kostnader. 

8. Leverans av objektet och diskussion kring den genomförda arbetsuppgiften. 

(Skolöverstyrelsen, 1981, s. 144). 

 

Förslagen som presenterades var kopplade till svenskundervisningen och 

matematikundervisningen. I svenskundervisningen tänkte man koppla produktionssteg ett och 

åtta till ämnet. Här var tanken att man skulle ägna sig åt diskussioner kring kunders krav, 

skyldigheter och rättigheter. Diskussion kring rollen man har som producent och rollen som 

konsumenten har. Behandla vilka förordningar och lagar finns kring kundens krav, 

skyldigheter och rättigheter. Matematiken var under denna tidsperiod ett tillvalsämne och här 

var tanken att man skulle använda sig av konkreta matematikexempel som eleven kom i 

kontakt med i det praktiska arbetet i de olika produktionsstegen. 

 

Av ovanstående exempel kan jag dra slutsatsen att ämnesintegrering har diskuterats under 

många år, tills idag. Med mitt arbete hoppas jag dock bidra till att vi fortsätter arbetet med 

ämnesintegrering och skapar en helhet i utbildningarna. Litteraturen visar även på att 

ämnesintegrering är ett motiverande arbetssätt för elever, vilket är viktigt för att eleverna ska 

uppleva undervisningen som givande. 

 
2.4 Förutsättningar för ämnesintegrering 
Det finns en mängd faktorer som styr hur resultatet av ämnesintegreringens utfall kommer att 

bli. Det är viktigt att börja med att säga att varje skola och utbildning har sina lokala 

förutsättningar och kulturer när det gäller möjligheter till ämnesintegrering. Ingen skola eller 

utbildning är identisk med någon annan. Det förekommer alltid skillnader inom olika områden 

och enligt Rudhe (1996), kan det vara möjligt att genomföra något på en skola, men är 

däremot otänkbart på en annan skola. Därför är det återigen viktigt att jag påpekar att det är de 

lokala förutsättningarna och kulturen på skolan eller utbildningen som skapar möjligheterna 

till ämnesintegrering. Vilka är då förutsättningarna för ämnesintegrering och varför fordras 

dessa förutsättningar? 

 

Samverkan 

För att ämnesintegrering ska fungera krävs ett antal förutsättningar, den första är enligt 

Skolverket (2002) att varje lärare i lärarlaget har en god vilja till samverkan. En samverkan 

mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare är därför en mycket viktig del för att 

ämnesintegreringen ska komma till stånd på den lokala skolan. Saknas samverkan och 

kommunikation mellan ämnen så för det med sig en splittring mellan lärarna. Vilket i sin tur 
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leder till att lärarna undervisar ämnesinriktat mot enbart sitt eget undervisningsämne och 

lägger därför ingen vikt till helheten av utbildningen. Kurserna får inte vara skilda enheter. 

Därför blir den gemensamma uppfattningen om målen för undervisningen viktig för att en 

samverkan ska ske. Det är vikigt att kärnämneslärare och karaktärsämneslärare lär känna 

varandra och sätter sig in i de andra lärarnas kursplaner för att det ska resultera i en god 

samverkan (Rudhe, 1996). Skolverket (2002) skriver också att om lärarna har en gemensam 

kunskapssyn finns förutsättningar för samverkan. Om kunskapssynen är likvärdig på skolan 

eller i lärarlaget och om det finns en samverkan mellan lärare och ämnen har man kommit en 

bra bit på väg enligt Skolverket (2002).  

 

Lärarlag 

En förutsättning för ämnesintegrering är att lärarna ingår i ett lärarlag, men att det finns 

lärarlag på skolorna är inte alltid en självklarhet och hur organisationen kring hur lärarnas 

programtillhörighet ser ut skiftar från skola till skola. I ett lärarlag finns ofta både 

kärnämneslärare och karaktärsämneslärare som tillsammans bildar ett lag som undervisar 

elever inom samma program på skolan. Det är ingen självklarhet att lärarna i lärarlaget bara 

undervisar elever på ett program, utan det förekommer att lärarna undervisar på flera olika 

program. Det är framförallt kärnämneslärare som undervisar på andra program. Om alla 

lärarna arbetar inom samma program brukar man benämna det för programarbetslag. 

Skolverket (2002) anser att det är en fördel att kärnämneslärarna undervisar på ett program för 

att slippa splittringen som uppstår om man är på andra program. Det kan vara svårt för lärare 

som undervisar på flera program att känna tillhörighet till lärarlaget när han eller hon hoppar 

mellan olika program.  

 

Tid 

En annan förutsättning för att ämnesintegrering ska komma till stånd är tid. Tid till att planera 

och förbereda strukturen och innehållet för ämnesintegreringen. Skolverket (2002) anser att 

för att lärarna ska kunna samverka, krävs tid till att sätta sig ner tillsammans och diskutera, 

reflektera och planera. Stenberg, m.fl. (1989), Rudhe (1996) och Skolverket (2002) skriver att 

lärarna påpekar att en orsak till att ämnesintegrering inte är så stor, är på grund av tidsbristen. 

Om lärarlaget ska planera ämnesintegrerande projekt så är det viktigt att skolledningen anslår 

tillräckligt med tid för lärarna till gemensam planeringstid enligt Skolverket (2002). Både 

kärnämneslärare och karaktärsämneslärare undervisar flera olika klasser vid olika tidpunkter 

på dagarna och då kan det vara svårt att hitta en tid där alla lärarna har möjlighet att sätta sig 

ner tillsammans.  

 

Lokaler 

Vart kärnämnenas klassrum och karaktärsämnenas lokaler är förlagda på skolan kan vara en 

påverkande faktor för ämnesintegrering. Ibland är karaktärsämnenas lokaler förlagda i 

byggnader som inte direkt ligger i anslutning till huvuddelen av skolan. Detta menar 

Skolverket (2002) kan påverka ämnesintegreringen genom att kärnämneslärarna och 

karaktärsämneslärarna inte träffar varandra eller deltar på varandras lektioner. Genom att 

lärarna inte träffar varandra och inte arbetar nära varandra finns en risk för att en 

kulturskillnad kan uppstå mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare. En 

kärnämneslärare säger i Skolakuten (2006) att de knappt vet vad eleverna gör i 

karaktärsämneskurserna. Det är därför viktigt att framförallt kärnämneslärare har sina 

lektioner i anslutning till karaktärsämneslokalerna för att minska risken (Skolverket 2002). 

Det finns mycket att tjäna på genom att lärarna då kan medverka på varandras lektioner i 

större utsträckning och på så sätt få en inblick i hur undervisningen fungerar i andra ämnen än 

sitt eget. Men det är också av betydelse att karaktärsämnenas undervisning förläggs i 
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anslutning till kärnämnenas lokaler för att på så sätt öppna upp nya förutsättningar för 

ämnesintegrering. 

 

Skolledning m.m. 

Ekonomi, tid, lokaler och schema är exempel på faktorer som enligt Rudhe (1996) kan 

försvåra arbetet kring ämnesintegrering. Tid och lokaler har redan tagits upp ovan, men inte 

ekonomi och schema. Ekonomin styr mycket av arbetet i skolan, den kan därför ha en 

avgörande del även i ämnesintegreringen. Vissa ämnesintegreringsprojekt kan medföra 

kostnader som kan påverka ekonomin. Schemaläggning av lektioner kan kopplas till tiden 

som togs upp ovan. Ska lärarna arbeta ämnesintegrerat är det viktigt med planering av 

schemat, för att få till en gemensam planeringstid. Organisationen av skolledningen och 

utbildningen är också faktorer som påverkar förutsättningarna för lärarnas möjligheter till 

ämnesintegrering enligt Skolverket (2002). Har lärarna ett stöd från skolledning att arbeta 

ämnesintegrerat så är det givetvis lättare att klara av de här faktorerna som jag nämnt ovan. 

Det är viktigt att komma ihåg att det gäller som lärare att se möjligheterna och inte 

svårigheterna med att arbeta ämnesintegrerat. 

 

Alla de faktorer som påverkar ämnesintegreringen och som jag presenterat här ovan, hänger 

på ett eller annat sätt ihop. Arbetar en skola ämnesintegrerat så finns ofta många av de här 

förutsättningarna. För att sammanfattningsvis knyta ihop alla de faktorer som styr 

ämnesintegreringen vill jag avsluta med följande citat som sammanfattar och stärker 

förutsättningarna för ämnesintegrering. 
 

Kommunikation och organisation lägger grunden för arbetet med kärnämnen på programmen med 

yrkesämnen. Avgörande är att det finns kontaktytor mellan karaktärsämneslärare och 

kärnämneslärare, mellan karaktärsämnena och kärnämnena. Gymnasieskolans inneboende 

tendenser att skapa anonymitet och kontaktlöshet, ämnessplittring och brist på helhet måste 

motverkas. Organisatoriskt kan det handla om gemensamma arbetsrum för lärarna, gemensam 

planeringstid, gemensamma eller näraliggande undervisningslokaler och gemensamma lärarlag. 

(Rudhe, 1996, s. 25). 

2.5 Elevernas framtida yrkesliv 

Dagens yrkesliv ställer många krav på eleverna i form av flexibilitet och mångsidighet, därför 

krävs att den nyutbildande eleven har ett brett och vidsträckt kunnande. Därför är det viktigt 

att eleverna får en mångsidig utbildning för att klara av arbetsuppgifterna ute i arbetslivet 

efter avslutande studier. Ämnesintegrering är också ett arbetssätt för att få en mångsidighet i 

undervisningen och för att klara sitt framtida yrke. Rudhe (1996) skriver att målet för eleverna 

på yrkesprogram är att komma ut i det riktiga produktiva yrkeslivet och se verkliga resultat av 

sin arbetsinsats. Det är därför viktigt att skolan vet hur företagen arbetar, för att på så sätt 

kunna anpassa undervisningen till liknande förhållanden som råder ute på företagen. Det är 

här ämnesintegreringen kommer in som ett bra arbetssätt för att likna de förhållanden som 

eleverna kommer att stöta på i sitt framtida yrkesliv.  

 
För att planera och genomföra olika arbetsuppgifter är det nödvändigt att kunna samarbeta, lösa 

problem och uttrycka sig i tal och skrift. Den sortens kompetenser tränar eleverna bl.a. genom att 

delar av undervisningen genomförs som ämnesövergripande projektarbeten. Projekt är numera 

vanligt i arbetslivet, både som anställningsform och arbetsform. 

(Skolverket, 2000, s 11). 

 

Ute på företagen arbetar man i olika former av projekt och det gör även eleverna på 

Industriprogram. Ofta är elevernas projekt ämnesintegrerade genom att man arbetar med olika 

moment i olika kurser. Både företagen och eleven tjänar på att arbeta med mångsidighet och i 
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dagens yrkesliv har språket blivit en viktig del i företagens utveckling. Utvecklingen inom 

industrin globalt sett har gjort att språket blivit en viktig del i internationaliseringen. Därför är 

det vikigt att språkundervisningen i Engelska inriktas mot Industriprogrammets innehåll. 

Detsamma gäller för kurserna Matematik och Svenska, där det är vikigt att innehållet i de 

olika kurserna riktas mot Industriprogrammet enligt Skolverket (2000).  

 
Många arbetsmoment innehåller beräkningar som kräver förmåga att handskas med matematiska 

begrepp. Kunskaper i matematik behövs också för att klara den kurs i styrteknik som alla elever på 

programmet läser. Eftersom instruktioner till maskiner och annan utrustning ofta är skrivna på 

engelska är språkkunskaper nödvändiga. På grund av den ökande internationaliseringen kommer 

allt fler företag på den svenska arbetsmarknaden att ingå i företagsgrupper där engelska är 

koncernspråk. 

(Skolverket, 2000, s. 11). 

 

Ett annat exempel är att inom industrin kan det uppstå problem och svårigheter under arbetets 

gång och då är det bra att medarbetaren på företaget har en god kännedom om de olika 

faktorer som påverkar hur man ska lösa problem. Har eleven arbetat ämnesintegrerat i skolan 

finns oftast en förståelse och uppfattning för hur de olika faktorerna hänger ihop med 

varandra och påverkar varandra. De får erfarenheter från många håll och kan på så sätt förstå 

sammanhang och lösa problem. Kan skolan tillämpa en produktionsinriktad undervisning så 

har eleven lättare att använda sin kompetens i en framtida anställning. Det är ingen 

självklarhet att eleven löser ett problem med att arbeta ämnesintegrerat, men eleven har en 

större förståelse hur faktorerna hänger ihop till en helhet.  

 
Vad som istället har varit avgörande för hur undervisningen utformats är yrkesutbildningens 

ständiga ambition att i sitt innehåll och sin utformning efterlikna de förhållanden som gäller inom 

produktionslivet. 

(Skolöverstyrelsen, 1981, s. 34). 

 

Skolöverstyrelsen (1981) skriver att innehållet i undervisningen ska utgå ifrån vad som är 

betydelsefullt inför framtiden. De menar att om den yrkesutbildade eleven ska bidra till en 

förnyelse av industrin är det viktigt med yrkesteknisk träning och yrkesteoretisk undervisning. 

I de allmänbildade ämnena är det därför viktigt att innehållet är integrerat mot 

yrkesutbildningen. Rudhe (1996) skriver att när skolans undervisning påminner om yrkeslivet 

i form och innehåll så kan det bidra till att elevernas motivation förbättras.  
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3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

För att undersöka vilka kärnämnen som är ämnesintegrerade mot karaktärsämnena på 

Industriprogram med träteknisk inriktning samt hur lärare beskriver att utförd 

ämnesintegrering har genomförts, har jag valt kvalitativ intervju som forskningsmetod. Valet 

av kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod har jag valt på grund av att jag anser att 

intervjusamtalet kan ge mig ett större djup och mer nyanserade svar kring hur lärare resonerar 

kring ämnesintegrering. Enligt Johansson och Svedner (2006) är syftet med kvalitativa 

intervjuer att få den intervjuade att beskriva svaren så detaljerat som möjligt. För att jag ska 

kunna besvara mina frågeställningar måste jag få en detaljerad återberättelse via en kvalitativ 

intervju av vilka kärnämnen som är ämnesintegrerade mot karaktärsämnena på samt hur lärare 

beskriver att utförd ämnesintegrering har genomförts. Därför anser jag att mitt val av 

kvalitativ intervju är den datainsamlingsmetod som passar min undersökning.  

 

Det finns flera olika datainsamlingsmetoder som jag funderat på att använda, som till exempel 

enkätundersökning, databaserat frågeformulär och telefonintervju. Men jag valde bort dessa 

datainsamlingsmetoder av olika skäl. Enkätundersökning och ett databaserat frågeformulär 

valdes bort på grund av att i dessa två datainsamlingsmetoder är formuleringen av frågor och 

påståenden mycket viktig. Formuleringen av frågorna och påståendena måste vara mycket 

tydliga och noggrant beskrivna, så att alla personer som svarar på frågorna eller påståendena 

förstår och uppfattar frågorna eller påståendena på samma sätt. Annars finns en risk att 

tolkningen kan bli olika mellan personerna. Vilket kan resultera i att det blir svårt att 

sammanfatta materialet till en helhet. En annan anledning till att de två 

datainsamlingsmetoderna valdes bort är att jag inte kan vidareutveckla frågorna eller 

påståendena med egna frågor genom att använda mig av enkätundersökning eller ett 

databaserat frågeformulär. Telefonintervju skulle kunna vara en bra metod i min 

undersökning, men valdes bort på grund av att jag anser att det i denna undersökning var 

viktigt att uppleva miljön och platserna där ämnesintegreringen genomfördes och även att 

träffa lärarna som arbetade ämnesintegrerat. Med anledning av detta valde jag att genomföra 

min undersökning med kvalitativ intervju. 

 

Att genomföra en kvalitativ forskningsintervju ställer krav på frågorna vid intervjutillfället. 

Till min hjälp vid intervjuerna utformade jag därför en egen intervjuguide
2
. Guiden kan vara 

utformad på olika sätt, den kan vara detaljerad med välformulerade frågor, men den kan också 

vara sparsam med frågor i ämnet enligt Kvale (2009). Det är viktigt att den som genomför 

undersökningen har läst in sig på ämnet och dessutom formulerat ett klart och tydligt syfte 

innan intervjuguiden utformas menar Trost (2005). Min intervjuguide var utformad efter tre 

forskningsfrågor som jag arbetat fram för att ge svar på mina frågeställningar och syfte, som 

finns beskrivna i avsnitt 1.2 Syfte och 1.3 Frågeställningar. De tre forskningsfrågorna i 

intervjuguiden var utformade enligt följande: 

 

1. (Vad är ämnesintegrering?) 

2. Vilka kärnämnen är ämnesintegrerade mot karaktärsämnen? 

3. Hur beskrivs att utförd ämnesintegrering genomförs? 

 

                                                 
2
 Bilaga 1 



13 

Viktigt att påpeka är att mina två frågeställningar i min undersökning inte undersöker vad 

ämnesintegrering är, som fråga ett ovan belyser. Trots det anser jag ändå att första frågan i 

intervjuguiden är viktig och betydelsefull för att jag vid intervjuerna ville föra in samtalet på 

just ämnesintegrering och försöka få det utifrån deras syn. Frågan är viktigt vid inledningen 

av intervjun, för att jag ska vara säker på att vi pratar samman språk. 

 

Forskningsfrågorna var sedan kopplade till intervjufrågor som jag ställde till personerna vid 

intervjuerna. De sju intervjufrågorna var huvudfrågor som skulle besvaras under intervjun, 

men för att få fram svar på huvudfrågorna krävdes att jag många gånger ställde följdfrågor 

som var kopplade till huvudfrågorna. I min intervjuguide finns en tydlig bild på hur 

forskningsfrågorna hänger samman med intervjufrågorna.  

 

Mina intervjuer utfördes med en kvalitativ forskningsintervju och det medförde att frågorna 

som jag ställde till stora delar var öppna och riktade till ämnet. Intervjufrågorna bör vara 

korta, lättförståliga och inte innehålla fler frågor i samma fråga enligt Johansson m.fl. (2006) 

och Trost (2005). Hur jag ställer mina frågor till den intervjuade beror på mina egna 

färdigheter och mitt eget omdöme dels i undersökningens ämne, men även av erfarenheten av 

att intervjua. Att intervjua upplevs som ganska enkelt, men ställer stora krav på intervjuarens 

kompetens, observations- och bedömningsförmåga. 

 
Kvaliteten på de data som produceras i en kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens 

färdigheter och ämneskunskaper. Det krävs omfattande träning för att bli en högt kvalificerad 

intervjuare. 

(Kvale, 2009, s. 98). 

 

3.2 Urval 
Min tanke från början var att mina intervjuer skulle genomföras på fyra till fem skolor i 

landet. När skolorna hade anmält sitt intresse för att medverka i min undersökning om 

ämnesintegrering, så hade jag tänkt välja ut skolorna efter geografiskt läge i landet för att på 

så sätt få en spridning och eventuellt se på skillnader och likheter mellan skolornas 

ämnesintegrering. Men nu blev så inte fallet, utan det var bara tre skolor som anmälde sitt 

intresse att delta i min undersökning. Vilket medförde att jag inte kunde välja skolorna efter 

geografiskt läge. Men de tre intresserade skolorna representerade ändå en ganska omfattande 

spridning geografisk sett.   

 

Via en branschtidning hittade jag namnen på de skolor i landet som har utbildningar med 

någon form av inriktning mot trä, TMF (2009). Med hjälp av Internet sökte jag igenom alla 

skolorna i tidningen och plockade sedan ut de skolor som hade Industriprogrammet med 

träteknisk inriktning. Det är viktigt att säga att i branschtidningen jag använde mig av, fanns 

det även ett flertal skolor och utbildningar med inriktning mot trä som tillhörde 

Hantverksprogrammet. Dessa skolor och utbildningar sållade jag bort för att inte blanda in 

ytterligare ett yrkesprogram i min undersökning. Totalt blev det elva Industriprogram med 

träteknisk inriktning och de var utspridda geografiskt över landet. 

 

I min undersökning har jag valt att intervjua gymnasielärare på Industriprogrammet i både 

kärnämnen och karaktärsämnen, för att det är genom dem som jag kan inhämta relevant 

information till frågeställningarna i min undersökning. På många Industriprogram i landet 

finns inriktningar mot underhåll, plåt och svets, skärande bearbetning samt träteknik. Men jag 

har i min undersökning valt att begränsa mig till kärnämnes- och karaktärsämneslärare på 

Industriprogrammets trätekniska inriktning, på grund av att jag själv arbetar inom denna 
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inriktning och vill på så sätt få fram hur andra Industriprogram med träteknisk inriktning 

arbetar med ämnesintegrering i olika kurser.  

 

Det är fem kärnämneslärare som jag har intervjuat och de representerar följande kärnämnen; 

Svenska, Engelska och Matematik. Vid en intervju medverkade både en kärnämneslärare och 

en karaktärsämneslärare samtidigt. Karaktärsämnesläraren undervisade i samtliga 

karaktärsämneskurser som finns inom träinriktningen. Detta resulterade i att sex lärare totalt 

har medverkat i min undersökning under fem intervjutillfällen. 

 

3.3 Genomförande 
Min undersökning genomfördes under läsåret 2010 och gäller alltså de förhållanden som 

rådde då. När jag bestämt mig för att genomföra min undersökning genom kvalitativ intervju, 

påbörjade jag arbetet med att kontakta gymnasielärare som ville medverka i undersökningen.  

 

Alla skolorna med Industriprogram med träteknisk inriktning hade hemsidor där jag kunde 

hitta kontaktuppgifter till rektorer och lärare. Jag skickade ett e-mail till de ansvariga 

rektorerna för de elva utbildningarna, för att på så sätt informera rektorerna om min 

undersökning och då få tillåtelse att genomföra intervjuerna på skolorna. I det e-mail
3
 som jag 

skickade ut till skolorna, skrev jag att rektorerna skulle vidarebefordra mitt e-mail till de 

lärare på Industriprogrammet som arbetade med ämnesintegrering. De tre skolorna som har 

deltagit i min undersökning svarade alla inom några dagar och beskrev kortfattat hur 

ämnesintegreringen fungerade på utbildningen. I det e-mail som skickades ut fanns även ett 

slutdatum och efter det skulle jag fastställa vilka skolor som skulle medverka i min 

undersökning. Eftersom antalet skolor som ville medverka i min undersökning var tre till 

antalet, så var momentet att bestämma vilka skolor som jag skulle använda i min 

undersökning inte särskilt svår. Jag fick helt enkelt använda mig av de tre skolorna som var 

intresserade, även om jag i mitt e-mail skrev att jag skulle begränsa mig till fyra till fem 

skolor. Konsekvenserna av detta diskuteras i avsnittet 3.4 Bortfall. 

 

Jag skickade en bekräftelse via e-mail till lärarna på de tre skolorna att de blivit valda att 

medverka i min undersökning. Därefter följde arbetet med tidsbokningen för intervjuerna. I 

samma tidsperiod, som tidsbokningarna med skolorna ägde rum, ägnade jag tid åt att läsa in 

mig på ämnet. Eftersom jag bestämt mig för att intervjua lärarna så läste jag också Kvale 

(2009) och Trost (2005) för att på så sätt genomföra mina intervjuer enligt de angivna 

redogörelserna som finns i böckerna. Kvale (2009) hävdar att en intervju ska planeras i god 

tid och intervjufrågorna bör struktureras likt en intervjuguide. Jag skapade därför också under 

denna tidsperiod en egen intervjuguide som jag använde som utgångspunkt vid 

intervjutillfällena.  

 

Eftersom jag valt kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod i min undersökning, åkte 

jag till lärarna som medverkat i min undersökning och genomförde intervjuerna på deras 

arbetsplatser. Jag anser att det är viktigt att läraren eller lärarna som ska intervjuas befinner 

sig i den miljö som undersökningsområdet behandlar, för att intervjuaren på så sätt ska 

uppleva och se verkligheten ur den intervjuades miljö och vardag. Det är också viktigt att låta 

den intervjuade berätta ur sitt eget perspektiv och sin relation till det berörda 

undersökningsområdet. 

 

                                                 
3
 Bilaga 2 
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Intervjuerna genomfördes som planerat med hjälp av min intervjuguide. Innan intervjuerna 

började så upplyste jag lärarna om informerat samtycke i anslutning till intervjuerna. I 

avsnittet 3.5 Etiska frågor behandlar jag mer om anledningen till informerat samtycke vid en 

intervju. Platsen där intervjun skulle äga rum fick lärarna själva bestämma och vi satt i 

antingen lärarrum eller i klassrum vid de olika intervjuerna. Jag upplevde alla rummen som en 

trygg och lugn miljö, där lärarna kunde slappna av och prata ostört. Trost (2005) skriver att 

det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön där intervjun äger plats. Jag 

upplevde att alla var tillmötesgående och lugna under tiden. Det kan bero på att läraryrket är 

förknippat med människomöten. Lärarna är en yrkesgrupp som dagligen arbetar med 

människor och kan på så sätt uppleva en intervju som ett samtal mellan människor på ett mer 

avslappnat sätt.  

 

Som tidigare nämnts så har jag genomfört fem intervjuer. Vid fyra av intervjutillfällena 

medverkade endast en kärnämneslärare, men vid ett av de fem intervjutillfällena medverkade 

en kärnämneslärare och en karaktärsämneslärare samtidigt under intervjun. Under denna 

intervju fick båda två svara på mina frågor. De två lärarna hade medverkat i de 

ämnesintegreringssamarbeten som de beskrev vid intervjun, vilket gjorde att jag fick en 

grundlig beskrivning av hur deras ämnesintegreringssamarbeten genomfördes. 

 

Alla intervjuerna spelades in på en diktafon
4
, för att jag skulle kunna tillvarata all den 

information lärarna berättade för mig vid intervjuerna och dels för att jag skulle kunna 

koncentrera mig på den intervjuades svar och frågorna kring undersökningsämnet. Men jag 

använde mig även av ett anteckningsblock för att notera viktiga saker som poängterades och 

mina upplevelser under intervjuerna. Att spela in intervjuer med en diktafon och skriva ut 

intervjuerna medför vissa etiska konsekvenser som redovisas i avsnittet 3.5 Etiska frågor. 

Alla intervjuade personer i min undersökning gav tillåtelse att intervjun spelades in med en 

diktafon.  

 

Jag ägnade sedan mycket tid åt att lyssna på de inspelade intervjuerna och skrev ner allt 

ordagrant som sagts under intervjuerna i dataprogrammet Word. Ett tidskrävande arbete, men 

nog så viktigt arbete, på grund av att det är svårt att komma ihåg exakta formuleringar av det 

som sagts under intervjuerna. Fördelar med att använda en diktafon är enligt Trost (2005) att 

den som skriver ner innehållet i intervjusamtalet kan lyssna upprepande antal gånger på 

samtalet och på så sätt erhålla ett ordagrant material från intervjun, där även tonfall och ordval 

finns med. Men självklart finns det nackdelar att använda sig av en diktafon. Nackdelarna är 

enligt Trost (2005) att det är en tidskrävande process att skriva ut intervjuerna, eftersom man 

ska spela fram och tillbaka för att höra ordagrant vad som sägs. Tiden som behövs för att 

skriva ut intervjuerna beror på flera olika faktorer. Det beror på inspelningens kvalitet, 

erfarenheten och snabbheten hos den som skriver ut intervjuerna och dessutom på hur 

detaljerat intervjun ska skrivas ut. Ett dilemma som kan uppstå när den utskrivna texten ska 

analyseras är bland annat att de intervjuades kroppsspråk och röst går förlorade. Detta kan få 

konsekvenser i textanalysen, då kroppsspråk och röst kan vara viktiga detaljer för hur 

tolkningen av texten sker. Utskrifternas trovärdighet och tillförlitlighet diskuteras i avsnittet 

3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

När alla intervjusamtalen var nedskriva, analyserades de 64 utskrivna sidorna under en längre 

tid för att jag skulle kunna urskilja det som var väsentligt för min undersöknings 

frågeställningar. Jag gjorde en kategorisering av allt mitt intervjumaterial och utarbetade en 

                                                 
4
 En apparat som man spelar in ljud med, ljudet kan sedan spelas upp för att man ska kunna lyssna och skriva ner 

ordagrant vad som sagts vid en intervju till exempel. Märke: SONY IC Recorder ICD-B300 
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figur som finns nedan. De sammanfattade och nedskrivna ämnesintegreringssamarbetena 

skickades sedan tillbaka till respektive intervjuad lärare för granskning och kontroll av att jag 

gjort en korrekt tolkning av intervjumaterialet. Att skicka tillbaka intervjumaterial kan 

innebära etiska konsekvenser, som diskuteras i avsnittet 3.5 Etiska frågor. 

Under textanalysen av intervjumaterialet utarbetades en figur som visar hur kategoriseringen 

utfördes (Figur 1). Huvudkategorierna, som jag valt att kalla Ämnesintegreringssamarbete, 

beskriver vilket/vilka kärnämnen som är ämnesintegrerade med karaktärsämne. De sex 

huvudkategorierna är Svenska/Karaktärsämne, Svenska/Matematik/Karaktärsämne, 

Svenska/Engelska/Karaktärsämne, Svenska/Engelska/Idrott och hälsa/Karaktärsämne, 

Engelska/Karaktärsämne samt Matematik/Karaktärsämne. I respektive huvudkategori finns 

även beskrivit antalet ämnesintegreringssamarbeten som lärarna redovisat mellan kärnämne 

och karaktärsämne. Samtliga huvudkategorier är sedan kopplad till samma underkategori, 

nämligen Genomförande, som beskriver hur ämnesintegreringssamarbetena genomfördes. 

Sedan kopplas underkategorin samman till en ny underkategori, nämligen 

Ämnesintegreringarnas helhet, som analyserar likheter och skillnader mellan 

huvudkategorierna och underkategorin.  

 

 Kategorisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figur 1. Huvudkategorier och underkategorier. 
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3.4 Bortfall 

I det e-mail som jag skickade ut till de elva skolorna skrev jag ett slutdatum där jag ville ha in 

ett svar från samtliga, oavsett om de var intresserade eller inte av att delta i min undersökning. 

När slutdatum hade passerat hade jag fått in svar via e-mail och via telefonsamtal från sju av 

de elva skolorna, fyra skolor svarade alltså inte på mitt e-mail. Fyra av de sju skolorna som 

jag fick svar från, meddelade att ämnesintegrering förekom sparsamt eller inte alls och därför 

tyckte de tillfrågade lärarna att det inte var någon idé för mig att genomföra min undersökning 

hos dem, eftersom de inte hade något att tillföra. De tre kvarstående skolorna anmälde sitt 

intresse att delta i min undersökning och berättade att ämnesintegrering förekom på deras 

Industriprogram med träteknisk inriktning. 

 

I och med att det är tre skolor som har medverkat i min undersökning av totalt elva så finns 

det givetvis delar i mitt undersökningsområde som kan påverka resultatet av undersökningen. 

Eftersom jag inte fått svar från fyra av de kontaktade skolorna, så kan jag ha gått miste om 

ämnesintegrering på deras utbildningar som jag nu inte kan presentera eller uttala mig om i 

min undersökning. Anledningen till att jag inte kommit i kontakt med de fyra skolorna kan 

bero på flera olika faktorer. En faktor kan vara att eftersom jag endast skickade ut e-mail till 

de ansvariga rektorerna under vecka sex, då många skolor har eller ska ha sportlov, så finns 

här en risk att det kan ha påverkat insamlingen av svaren på grund av att många är lediga då. 

En annan faktor som kan ha spelat roll är de e-mail adresser till rektorerna som står på 

skolornas hemsidor, de kan vara felaktiga eller så kan uppdateringen av hemsidan vara gjord 

för längre tid sedan eller så kan det också vara så att utbildningen nyligen bytt rektor. Det kan 

också bero på att skolorna känner att det inte finns tid över till undersökningar likt denna, på 

grund av kanske hög arbetsbörda. Eller så har skolorna inget intresse av att delta i min 

undersökning. Men det kan ju också vara så att skolorna inte vill dela med sig av sin 

ämnesintegrering till andra skolor. Som ni ser så finns det många faktorer som kan eller har 

påverkat mitt bortfall av skolor, men det finns inget klart och givet svar på varför de blev ett 

bortfall på fyra skolor, det är bara min egen spekulation av vad som kan ha orsakat bortfallet. 

Även om jag gått miste om eventuella sätt att arbeta ämnesintegrerat som kunde ha varit 

värdefullt för min undersökning, så anser jag att mitt urval är tillräckligt för att besvara mitt 

syfte och frågeställningar. Anledningen till detta är att mitt syfte och mina forskningsfrågor 

inte har för avsikt att redovisa hur vanligt förekommande ämnesintegrering är, utan hur 

lärarna genomför ämnesintegrering och vilka samarbeten som finns.  

 

3.5 Etiska frågor 
 

Etiska problem förekommer under hela intervjusökningen, och potentiella etiska frågor bör 

beaktas redan från början av undersökningen. 

(Kvale, 2009, s. 78). 

 

Vid intervjutillfällen är det viktigt att upplysa den intervjuade personen om informerat 

samtyckte innan intervjun påbörjas enligt Kvale (2009) och Trost (2005) . Det innebär att jag 

som intervjuare informerar om undersökningens syftet och hur den är tänkt att genomföras. 

Personen informeras också om sin medverkan i undersökningen skriver Johansson m.fl. 

(2006). Viktigt är även att informera vilka fördelar och risker som kan vara förbundna med att 

delta, vem som kommer att ha tillgång till mitt arbete, att personen har rätt att dra sig ur när 

som helst och att det är frivilligt att medverka.  

 

Innan intervjuerna var jag noga med att påpeka för de intervjuade att inga namn från de lärare 

som uttalar sig om ämnesintergering kommer att nämnas i mitt examensarbete. Detta var jag 
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noga med att göra redan innan inspelningen av intervjun började. I mitt examensarbete 

kommer jag att vara sparsam med att använda mig av citat ur intervjuerna, på grund av att det 

finns en risk för att personernas identitet kan avslöjas. Att citera en person som har tilläggsord 

i meningar eller en viss dialekt kan äventyra personens identitet. Det är viktigt att jag upplyser 

om konfidentialiteten, löfte och tillit, vilket innebär att jag inte berättar om vart jag varit, vilka 

personer jag intervjuat eller något som kan härleda till mina intervjuer enligt Johansson m.fl. 

(2006) och Trost (2005).  

Alla intervjuer i min undersökning spelades in med en diktafon. Intervjuerna är sedan 

nedskrivna i ordbehandlingsprogrammet Word. Kvale (2009) skriver: ”Att skriva ut en 

intervju är förbundet med etiska problem.” (s. 203). Det är därför viktigt att påpeka att Word 

filerna, allt utskrivet material från intervjuerna och även inspelningen av intervjuerna, måste 

skyddas och tas om hand på ett säkert sätt så de inte finns tillgängliga för andra människor. I 

intervjuerna kan det finnas inslag av känsligt material, som därför ska behandlas varsamt för 

att värna om konfidentialiteten hos de intervjuade i min undersökning. När min rapport är 

färdigställd kommer allt material i form av filer, utskrivna papper från intervjuerna och 

inspelningar att raderas, för att garantera att inget av mitt material kan spridas vidare. 

Johansson m.fl. (2006) skriver att det är vikigt att förstöra de inspelade banden och även 

skydda banden under undersökningstiden, för att den/de intervjuade aldrig ska kunna avslöjas. 

 

I och med att jag ska redovisa min undersökning ganska detaljerat så är det viktigt att jag är 

tydlig och skriver utförligt hur lärarnas ämnesintegreringssamarbeten genomförs. Därför togs 

ett beslut om att skicka tillbaka ämnesintegreringssamarbetena till respektive berörd lärare 

som intervjuats, för att på så sätt kontrollera och säkerställa att min tolkning av deras 

ämnesintegrering är korrekt. Kvale (2009) menar att beslutet att skicka tillbaka utskriften kan 

leda till etiska konsekvenser, dels på grund av att det kan såra personerna som deltagit i mina 

intervjuer, personen eller personerna återupplever plågsamma minnen och dels kan det leda 

till att intervjupersonen avvisar ett fortsatt samarbete och kan då vägra att intervjun får 

användas. Jag bedömer att intervjupersonerna i min undersökning inte har upplevt några 

plågsamma minnen eller att jag har sårat någon, på grund av att alla intervjupersoner har 

skickat tillbaka svar på min tolkning av deras ämnesintegrering. I svaren finns inget som tyder 

på att någon ska ha sårats eller att jag väckt plågsamma minnen och ingen skrev att materialet 

inte fick användas. 

 

3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Tillförlitligheten vid intervjutillfällena är viktig att ta upp. Trost (2005) menar att alla 

intervjutillfällena ska vara enhetliga för att man ska kunna mäta och få ett relevant resultat i 

undersökningen. Det är alltså viktigt att jag ställer intervjufrågorna på samma sätt till alla de 

olika som deltar, likaså att miljön där intervjun äger rum är likvärdig vid alla tillfällen. Detta 

är en problematisk del vid en kvalitativ intervju. Jag har vid intervjutillfällena gått efter min 

intervjuguide och har varit noga med att intervjuerna utförts på så likvärdiga grunder som 

möjligt. Därför anser jag att tillförligheten vid intervjutillfällena är god.  

 

Vilken inverkan har platsen vid intervjuerna med anledning av trovärdigheten i min 

undersökning? Detta är en fråga som är bra att ställa sig vid analysen av materialet enligt 

Trost (2009). Visst påverkar miljön oss människor hur vi är och uppför oss i ett socialt 

samspel med en främmande person. Därför anser jag att platsen vid intervjuerna spelar en 

viktig roll för hur utfallet av intervjun blir. Jag har vid alla intervjuerna låtit personerna 

bestämma plats för intervjun, med den anledningen att det är viktigt att intervjupersonen 

känner sig trygg, lugn och säker i miljön. Vid alla intervjuerna har jag upplevt att personerna 

känt sig trygga, lugna och säkra. Johansson m.fl. (2006) menar att för att få uppriktiga och 
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ärliga svar är det viktigt att känna sig trygg i intervjusituationen. Jag upplever att lärarna varit 

tillmötesgående och villiga att delge mig deras erfarenheter inom ämnesområdet. 

 

Kvale (2009) skriver: ” Att fastställa utskriftens validitet är mer komplicerat än att försäkra 

sig om dess reliabilitet.” (s. 201). Det innebär att det finns en problematik i trovärdigheten i 

och med att jag gör en utskrift av en kvalitativ intervju. När jag som intervjuare ska omvandla 

det muntliga språket till en skrift, så finns det risk att min analys av intervjumaterialet blir 

färgat av mina egna värderingar och tolkningar. Detta kan leda till att omvandlingen av 

intervjumaterialet inte sker på ett likvärdigt sätt.  

 

Tillförlitligheten eller reliabiliteten i utskriften vill jag påstå är god, på grund av att det bara är 

jag själv som har genomfört alla intervjuerna och att har skrivit ut alla intervjuerna. Eftersom 

jag själv skrivit ut materialet så är alla intervjuerna utskrivna på samma sätt, vad gäller 

beskrivningar av skratt, pauser, betoningar och andra uttryck. Beroende av vad intervjuerna 

har för syfte så kan känslor och kroppsspråk ha en avgörande roll för resultatet. 

Inspelningarna har hållit hög kvalitet när det gäller tydligheten i de intervjuades uttalanden. 

Vid ett par gånger i ljudinspelningen har jag inte hört ord som personerna har sagt. Min 

bedömning är dock att de otydliga orden har en minimal påverkan på resultatet av min 

undersökning, på grund av att jag med stor tillförlitlighet kan förstå sammanhanget även om 

orden är otydliga. Jag har lyssnat på varje intervjuinspelning två gånger och jämfört med den 

nedskrivna texten, för att på så sätt inte missa något ord eller andra viktiga detaljer. I alla 

intervjuer finns det ändå en risk att intervjuaren gör en felaktig tolkning av det inspelade 

materialet. Men eftersom jag tog beslutet om att skicka tillbaka min tolkning av 

ämnesintegreringssamarbetena på skolorna till lärarna, så stärker detta tillförlitligheten och 

trovärdigheten i mina tolkningar. Genom svaren som intervjupersonerna skickade tillbaka till 

mig fick jag bekräftat att min tolkning överensstämde med deras. I två av 

ämnesintegreringssamarbetena fick jag komplettera med några korta tillägg i beskrivningarna 

för att beskrivningarna skulle bli kompletta enligt lärarna. 

 

Enligt Trost (2005) bedöms ofta en kvalitativ intervju med tvivel, eftersom den bygger på ett 

litet urval och att den inte är trovärdig för befolkningen i statistisk mening. Han menar att en 

kvantitativ undersökning är mer trovärdig eftersom den bygger på större och mer 

slumpmässiga urval. För att en kvalitativ intervju ska vara trovärdig är det oerhört viktigt att 

kunskapen som publiceras är så korrekt och representativ för forskningsområdet som möjligt. 

Jag anser därför att det är viktigt att allt insamlat material kontrolleras och granskas noggrant i 

den slutliga skrivningen av resultatet. 

  
Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och således också 

kvalitativa intervjuer. 

(Trost, 2005, s 113). 
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4. Resultat 

4.1 Systematisering och analys 
Resultatet i undersökningen innehåller bearbetat och analyserat intervjumaterial från de fem 

genomförda intervjuerna på skolorna. Jag kommer i följande redovisning av resultatet börja 

med att beskriva figur 1 sidan 16, som utarbetades under textanalysen. Först redovisas 

huvudkategorierna, tillsammans med underkategorin, Genomförande, får att på så sätt koppla 

samman varje huvudkategori med underkategorin och få det beskrivit tillsammans. I till 

exempel huvudkategorin Svenska/Karaktärsämne kommer de två olika 

ämnesintegreringssamarbetena att beskrivas, men var och en för sig. Sedan redovisas de andra 

huvudkategorierna med respektive antal ämnesintegreringssamarbeten på samma sätt. 

Avslutningsvis kopplas allt samman i Ämnesintegreringarnas helhet.  

 

4.1.1 Ämnesintegreringssamarbete Svenska/Karaktärsämne (Nr 1). 
Här redovisas ett ämnesintegreringssamarbete mellan Svenska/Karaktärsämne. Integreringen 

skulle resultera i en tidning om olika arbetsmiljöperspektiv på en lokal arbetsplats.  

 

Genomförande: 

Svenskläraren går igenom intervjuteknik och hur man skriver ett reportage under sina 

lektioner. Karaktärsämnesläraren i kursen Arbetsmiljö och säkerhet går igenom tillsammans 

med eleverna, vilka reglementen, lagar och krav som finns om arbetsmiljön på ett företag. 

Eleverna, som arbetar i par, bokar sedan tid med någon person/anställd på en arbetsplats med 

inriktning mot träbearbetning för att genomföra en intervju och en observation med fokus på 

arbetsmiljöperspektiv. Eleverna observerar exempelvis arbetsplatsens skyddsutrustning, 

ljudnivå, handlingsplan vid olyckor samt ergonomi. När grupperna har genomfört intervjun 

och observationen, sammanställer och bearbetar de allt insamlat material i en dator. Allt 

material ska sedan resultera i ett reportage med anknytning till det de fått kännedom om på 

arbetsplatsen. Slutresultatet av ämnesintegreringen blir en tidning där alla elevers reportage 

med bilder och text är presenterade.  

 

4.1.2 Ämnesintegreringssamarbete Svenska/Karaktärsämne (Nr 2). 
Här redovisas ett ämnesintegreringssamarbete mellan Svenska/Karaktärsämne. Integreringen 

skulle resultera i att ge eleverna en insikt i hur ett företag fungerar och arbetar när det gäller 

exempelvis marknadsföring, försäljning, lönesättning och affärsidé under elevens APU. 

 

Genomförande: 

Eleverna ska skriva en rapport om deras APU plats, där eleverna beskriver och gör en 

noggrann presentation om företaget de är på. Genom att genomföra intervjuer med företagets 

arbetsledare, förmän och företagsledning ska eleverna sammanställa en rapport som ska 

innehålla bland annat företagets historia, krav på utbildning, arbetstider/lön, framtidsutsikter, 

affärsidé, konkurrenter, företagets varor eller tjänster och marknadsföring. Rapporten ska dels 

vara skriven på en dator, men eleven ska även presentera företaget muntligt inför 

kärnämnesläraren och karaktärsämnesläraren.  

 

4.1.3 Ämnesintegreringssamarbete Svenska/Matematik/Karaktärsämne. 
Här redovisas ett ämnesintegreringssamarbete mellan Svenska/Matematik/Karaktärsämne. 

Integreringens tema var Vikingatiden och skulle resultera i att ge eleverna en bild av hur livet 

under vikingatiden kunde se ut.  
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Genomförande: 

Eleverna börjar med att läsa boken Trägudars land
5
 under lektionerna i Svenska. 

Svenskläraren pratar och diskuterar därefter tillsammans med eleverna om Vikingatiden och 

om Birka. I boken berättas om gamla mått som till exempel aln, som eleverna får lära sig. 

Sedan överraskar både kärnämneslärarna och karaktärsämneslärarna eleverna med att bryta 

undervisningen enligt deras schema och samlar eleverna i skolans aula. I aulan visas en stor 

bild på ett vikingaskepp via en projektor och vågskvalp hörs slå mot strandkanten. En 

karaktärsämneslärare har skrivit en inledning på en vikingaberättelse som läses upp högt för 

eleverna. Helt plötsligt bryter karaktärsämnesläraren läsningen när spänning är som värst och 

eleverna får då sitta kvar i aulan och skriva en uppsats där de slutför vikingaberättelsen. 

Vikingatemat avslutas med en vandring. Under vandringen finns flera stationer med 

vikingatema där eleverna till exempel får prova på att stöta stock eller kasta varpa. Mellan 

stationerna finns även tipspromenad med frågor uppsatta. Frågorna utgår från flera ämnen 

som eleverna läst om under året och kan handla till exempel om matematikens Pythagoras 

sats samt om namn på olika träslag eller om vikingatiden. Karaktärsämneskurserna 

Träbearbetning B och C är involverade i detta samarbete. 

 

4.1.4 Ämnesintegreringssamarbete Svenska/Engelska/Karaktärsämne (Nr 
1). 
Här redovisas ett ämnesintegreringssamarbete mellan Svenska/Engelska/Karaktärsämne. 

Integreringen skulle resultera i att ge eleverna en färdighet av användningen av industrispråk.  

 

Genomförande: 

Svenskläraren, engelskläraren och karaktärsämnesläraren sätter sig tillsammans och skriver 

ner termer, fackuttryck, namn på verktyg och maskiner samt namn på snickerimaskinernas 

viktigaste delar. Sedan får eleverna skriftligt göra en beskrivning av de olika orden under 

lektioner i Svenska och Engelska. Svenskläraren och engelskläraren tittar på elevernas 

stavning av orden och tittar även på särskrivningar av orden i Svenska och Engelska. Eleverna 

får sedan under lektioner i Kvalitetsteknik och Träbearbetning A och B namnge verktyg, 

maskiner och maskindelar för karaktärsämnesläraren.  

 

4.1.5 Ämnesintegreringssamarbete Svenska/Engelska/Karaktärsämne (Nr 
2). 
Här redovisas ett ämnesintegreringssamarbete mellan Svenska/Engelska/Karaktärsämne. 

Integreringen skulle resultera i två skriftliga och en muntlig instruktion av en snickerimaskin. 

 

Genomförande: 

Kurserna Svenska och Engelska undervisades av samma lärare i denna integrering. I Svenska 

diskuteras vad en bra respektive dålig instruktion är och hur man skriver en instruktion, som 

till exempel ordningsföljd, kortfattad i punktform och tydlighet. I Engelska läste eleverna 

engelska manualer för de olika snickerimaskinerna och letade efter termer och maskinernas 

namn i tekniska lexikon på engelska. Eleverna fick sedan skriva en instruktion om hur man 

använder en snickerimaskin på både svenska och engelska. När de två instruktionerna var 

klara och inlämnade fick eleverna muntligt instruera kärnämnesläraren vid snickerimaskinen 

utan de skriftliga instruktionerna. Fokus vid elevens instruering var snickerimaskinens 

säkerhetsföreskrifter. Men lika viktig var själva instruktionen som skulle vara så bra så att 

kärnämnesläraren skulle kunna köra snickerimaskinen utan några förkunskaper. 

Karaktärsämnesläraren undervisade samtidigt i karaktärsämneskurserna Arbetsmiljö och 

                                                 
5
 Skriven av Jan Fridegård. 
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säkerhet och Träteknik introduktion och medverkade vid instruktionen av snickerimaskinen 

för att kontrollera att eleverna fick med alla viktiga säkerhetsföreskrifter och att instruktionen 

av snickerimaskin var korrekt.  

 

4.1.6 Ämnesintegreringssamarbete Svenska/Engelska/Idrott och 
hälsa/Karaktärsämne. 
Här redovisas ett ämnesintegreringssamarbete mellan Svenska/Engelska/Idrott och 

hälsa/Karaktärsämne. Integreringens tema var Robinson Crusoe och skulle resultera i att 

eleverna ska läsa, skriva och uppleva hur det är att leva på en öde ö. 

 

Genomförande: 

Svenskläraren låter först eleverna läsa boken Flugornas herre
6
 och får därefter även se filmen 

Flugornas herre. Läraren kommer även in på upplysningen och Robinson Crusoe, där eleverna 

skriver en egen novell om att bo på en öde ö. Engelska läraren tar bland annat upp olika 

engelska författare som fanns under upplysningen. I karaktärsämneskursen Träbearbetning B 

tillverkar eleven ett enskilt föremål att ha med sig till en öde ö. Tillverkningsprocessen av 

föremålet presenteras muntligt på en lektion i Engelska. Klassen informeras sedan om att de 

ska tillbringa en dag på ö i en sjö i närheten och delas då upp i grupper om tre till fyra 

stycken. Gruppen får gå in i ett rum där trettio olika saker finns framdukade på bord. 

Uppgiften är att plocka ut tre saker som de ska ha med sig till ön. På borden ligger saker som 

exempelvis förstoringsglas, ficklampa, hink, kompass, mobil och godispåse. Gruppen 

argumenterar för sina valda saker och skriver en redogörelse för hur de tänkt när de valt 

sakerna, men även varför vissa valdes bort. När det är dags att ta sig till ön i sjön medverkar 

idrottsläraren eftersom eleverna paddlar till ön. Idrottsläraren informerar även om 

allemansrätten för eleverna. Vid framkomsten till ön får gruppen en karta som visar var det 

finns råvaror till maten gömt på ön. Gruppen letar upp råvarorna och tävlar sedan om vilken 

grupp som gjort den godaste maträtten. De tre valda sakerna som gruppen argumenterade för, 

används under dagen för att lösa problem som uppstår som till exempel att göra upp eld vid 

matlagningen. 

 

4.1.7 Ämnesintegreringssamarbete Engelska/Karaktärsämne. 
Här redovisas ett ämnesintegreringssamarbete mellan Engelska/Karaktärsämne. Integreringen 

skulle resultera i att eleverna dels ska kunna använda det engelska språket för att beskriva ett 

träslag och dels för att kunna guida någon genom snickeriverkstaden på engelska. 

 

Genomförande: 

Engelskläraren använder sig av en lärobok
7
 i engelskan som kort tar upp olika träslag. 

Eleverna skriver en kort presentation om ett träslag på engelska, som sedan kopieras till alla i 

klassen. Detta skrivna material använder sedan engelskläraren för att utforma ett prov till 

eleverna. I karaktärsämneskursen Materialkunskap behandlar karaktärsämnesläraren också 

olika träslag. Eleverna ska bland annat kunna namnge olika träslag, hur de ser ut, densitet
8
, 

användningsområde och kostnader. På engelsklektionen får även eleverna guida läraren 

genom snickeriverkstaden för att visa olika träslag, tala om vad maskinerna heter samt vad de 

tillverkar för något just nu. Det är en form av presentation av ett företag för utländska 

besökare. 

 

                                                 
6
 Skriven av William Golding. 

7
 Ryan, Tomas, F. (2009). Job Matters, carpentry. Stockholm: Natur och kultur. 

8
 Tätheten i trä. 
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4.1.8 Ämnesintegreringssamarbete Matematik/Karaktärsämne (Nr 1). 
Här redovisas ett ämnesintegreringssamarbete mellan Matematik/Karaktärsämne. 

Integreringen skulle resultera i att ge eleverna både en teoretisk och en praktisk bild av 

enheten kubikmeter genom att räkna och bygga en kub i trä som är en kubikmeter.  

 

Genomförande: 

Matematikläraren går igenom kapitlet area, omkrets och yta i matematikboken
9
. Efter någon 

lektion läggs fokus enbart på enheten kubikmeter. Läraren förklarar den matematiska formel 

som används för att räkna ut kubikmeter. Eleverna arbetar därefter med uppgifter om 

kubikmeter i matematikboken under lektionen. Lektion två samlar matematikläraren och 

karaktärsämnesläraren eleverna i snickeriverkstaden för en praktisk matematikuppgift om 

kubikmeter. Eleverna ska i grupper om tre till fyra tillverka en kub i trä som ska vara en 

kubikmeter. Gruppen beräknar längd och bredd på kubens sidor och hur mycket material som 

behövs. Uträkningarna lämnas in när kuben är klar. Samtidigt kontrollmäter 

karaktärsämnesläraren att kuben är exakt en kubikmeter. Karaktärsämneskursen Handverktyg 

och handmaskiner är integrerad i detta samarbete. Lektion tre samlas eleverna i 

matematiksalen och där får grupperna redovisa hur de beräknat och tillverkat kuben. 

 

4.1.9 Ämnesintegreringssamarbete Matematik/Karaktärsämne (Nr 2). 
Här redovisas ett ämnesintegreringssamarbete mellan Matematik/Karaktärsämne. 

Integreringen genomfördes i slutet av matematikkursen och skulle resultera i att eleverna 

gjorde en förkalkyl på en beställning med barstolar i ek. 

 

Genomförande: 

Matematikläraren introducerar uppgiften om förkalkylen för eleverna och ägnar en lektion åt 

att öva på att räkna ut materialåtgång och kostnad på ett bord som finns i matematiksalen. 

Lektion två påbörjar eleverna uppgiften med att göra en förkalkyl på 300 barstolar. Uppgiften 

är enskild och alla elever får ett häfte med all information och förutsättningar de behöver, som 

till exempel prisuppgifter på lim och olika träslag, kostnaden för slitage på maskiner och 

verktyg. Karaktärsämnesläraren bidrar med färdigtillverkade barstolar som eleverna i årskurs 

tre tillverkat i en lokal karaktärsämneskurs
10

 för programmet på orten. Eleverna mäter på 

barstolarna för att räkna ut materialåtgången. Eleverna arbetar sedan från en till två lektioner 

med uppgiften och lämnar in en skriftlig redogörelse med alla uträkningar, för hur eleven 

räknat ut kostnaden för att tillverka 300 barstolar. Lektion tre eller fyra får eleven redovisa 

muntligt inför klassen tillvägagångssättet, uträkningarna och resultatet i uppgiften, för att 

sedan jämföra och diskutera med de andra elevernas resultat. 

 

4.1.10 Ämnesintegreringarnas helhet 
De nio beskrivna ämnesintegreringssamarbetena ovan, visar på likheter och skillnader mellan 

varandra. Till och börja med är det viktigt att säga att en likhet är att alla beskrivna 

ämnesintegreringssamarbeten har genomförts av lärarna på skolorna. Alla projekten är alltså 

genomförda vilket också visar på att de beskrivna ämnesintegreringssamarbetena kan 

användas på andra skolor om förutsättningar finns för ett genomförande. Viktigt att belysa är 

även att det går att ämnesintegrera flera kärnämnen samtidigt mot karaktärsämnen, vilket min 

undersökning visar tydligt. En annan likhet är att ämnesintegrering är ett vanligt arbetssätt på 

de skolor som medverkat i min undersökning och alla lärarna ser många fördelar med att 

arbeta på det här sättet. Slutligen är det också bra att belysa att de flesta kärnämneslärarna har 

                                                 
9
 Björk, Lars-Eric. & Borg, Kenneth. m.fl. (1999). Matematik 3000, kurs A grundbok. Natur och kultur. 

10
 Kursen redovisas inte på grund av etiska själ. En lokal kurs kan härleda till vart min intervju ägt rum. 
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en programtillhörighet till Industriprogrammet vilket är en fördel när man ska arbeta 

ämnesintegrerat. 

 

En skillnad som är viktig att ta upp är att tiden för att genomföra 

ämnesintegreringssamarbetena varierar. Vissa av ämnesintegreringssamarbetena pågår under 

några lektioner medan några pågår under en längre tid. En annan skillnad är att fokus inte 

ligger på yrket i alla ämnesintegreringssamarbeten, utan några projekt är inriktade på olika 

teman istället som till exempel Vikingatiden och Robinson Crusoe, men det finns inslag av 

yrkesrelaterade moment i dessa projekt. De beskrivna ämnesintegreringssamarbetena mellan 

kärnämne och karaktärsämne visar tydligt att det är kärnämnena Svenska, Engelska, Idrott 

och hälsa samt Matematik som integreras mot karaktärsämnena. Sammanfattningsvis kan 

resultatet i min undersökning visa på att det förekommer ämnesintegrering mellan kärnämnen 

och karaktärsämnen på Industriprogrammet med träteknisk utbildning. 

 

4.2 Konklusion 
Vilka kärnämnen är ämnesintegrerade mot karaktärsämnena på Industriprogram med 

träteknisk inriktning? 

 

På de undersökta skolorna kan jag visa att de fyra kärnämnena Svenska, Engelska, Idrott och 

hälsa samt Matematik är ämnesintegrerade mot karaktärsämnena på Industriprogram med 

träteknisk inriktning. Sammanfattningsvis kan undersökningen visa på totalt nio genomförda 

ämnesintegreringssamarbeten. De beskrivna ämnesintegreringssamarbetena sker mellan 

Svenska/Karaktärsämne, Svenska/Matematik/Karaktärsämne, 

Svenska/Engelska/Karaktärsämne, Svenska/Engelska/Idrott/Karaktärsämne, 

Engelska/Karaktärsämne samt Matematik/Karaktärsämne.  

 

Hur beskriver lärare inom Industriprogram med träteknisk inriktning, att utförd 

ämnesintegrering har genomförts? 

 

Innehållet i de olika ämnesintegreringssamarbetena varierade, i sju av de nio samarbetena 

finns en tydlig koppling till yrket. De två resterande samarbetena är genomförda som teman, 

men har även de en koppling till yrket, men inte lika tydlig som de andra sju 

ämnesintegreringssamarbetena. I avsnitt 4.1 Systematisering och analys finns de olika 

ämnesintegreringssamarbetena noggrant beskriva. 

 

För att ämnesintergering ska kunna genomföras och komma tillstånd finns flera olika 

förutsättningar, anser de intervjuade lärarna. Två av de intervjuade lärarna anser att samarbete 

är grunden till ämnesintegrering. En av lärarna sa följande: ”Samarbete med kollegor och 

andra ämnen är nummer ett, samtidigt får eleverna en helhetssyn, en djupare och bredare 

kunskap.” Ett samarbete eller en samverkan mellan lärare är därför en förutsättning för att 

ämnesintegrering ska kunna genomföras. En annan förutsättning för ämnesintegrering, som 

två lärare beskriver, är att lärarlagets personkemi och människosyn är viktig. De menar på att 

det är vikigt att lärarlaget är överens och arbetar åt samma håll samt att lärarlaget bör ha 

likvärdiga tankar vad gäller värdegrunden.  En annan viktig förutsättning är att auskultera på 

varandras lektioner. En lärare sa följande: ”Man ska inte vara rädd för att gå in på någon 

annans område, utan samarbeta istället. Bolla idéer så att man får ut stora delar ur flera ämnen 

istället.” Genom att medverka på varandras lektioner väcks nya idéer och tankar för ny 

ämnesintegrering och lärarna får en inblick och får på så sätt ett utbyte mellan varandras 

ämnen. På en av skolorna ställde skolledningen krav att lärarna skulle arbeta ämnesintegrerat. 

Den sista förutsättningen för ämnesintegrering enligt lärarna är tid. Det krävs mycket tid för 
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att arbeta ämnesintegrerat. Tid för planering, genomförande och utvärdering. En lärare sa 

följande: ”Ska man få ämnesintegreringen att fungera så får man strunta i sina timmar.” 

Genom att arbeta ämnesintegrerat finns det en risk att någon eller några lärare måste 

undervisa mer eller mindre än vad tiden på schemat visar, därför är det viktigt att alla 

involverade lärarna är medvetna om denna risk och försöker förhindra detta genom att vara 

tillmötesgående, tillgängliga och hjälpsamma mot varandra. Sammanfattningsvis visar 

undersökningen på att det finns ett flertal förutsättningar för att ämnesintegrering ska kunna 

genomföras. De fem olika förutsättningarna som styr ämnesintegreringens genomförande är 

enligt lärarna samarbete eller samverkan, personkemi och människosyn, auskultation, 

medverkan på varandras lektioner och slutligen tid. 
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5. Diskussion 
I diskussionen kommer jag att resonera och diskutera kring mina åsikter och tolkningar av 

resultatet i min undersökning. Resultatet visar att det förekommer 

ämnesintegreringssamarbeten, varav totalt nio ämnesintegreringssamarbeten finns beskrivna. 

En viktig slutsats av detta resultat är som en av lärarna sa. ”Det ska märkas att eleven läser 

Svenska på träutbildningen, än om eleven läser Svenska på media, det ska synas.” Jag tycker 

det här visar tydligt på att lärarna vill ge eleverna en helhet av utbildningen, precis som 

litteraturgenomgången beskriver i avsnittet 2.2 Helheten. Skolverket (2000) skriver att det är 

viktigt att innehållet i kärnämnena utformas efter elevens studieinriktning och på så sätt 

skapas en helhetsbild av elevens utbildning. Rudhe (1996) påpekar för att eleverna ska 

uppleva utbildningen som en helhet är det viktig att lärarna på programmet har en god 

kommunikation och är överens om målen för utbildningen. Om kommunikationen är god 

tänker och arbetar den enskilde läraren programinriktat, snarare än ämnesinriktat. Detta kan 

sammanfattas med att lärarna som jag intervjuat, men även litteraturen säger att 

helhetsperspektivet av utbildningen är viktig och kan skapas genom att arbeta 

ämnesintegrerat. 

 

Som jag skrev i avsnitt 1.2 Syfte finns det en mängd faktorer som påverkar 

ämnesintegreringen på skolorna. Det är de lokala förutsättningar som råder på utbildningen 

som styr ämnesintegreringens utfall. I litteraturgenomgången, avsnitt 2.4 Förutsättningar för 

ämnesintegrering, finns de beskrivna förutsättningarna för ämnesintegrering, som är följande: 

samverkan, lärarlag, tid, lokaler och skolledning m.m. På skolorna som jag besökt och 

genomfört intervjuer på, finns många av de här förutsättningarna. De intervjuade lärarna var 

överrens om att samverkan är en grundsten för ämnesintegrering och det skriver även 

Skolverket (2002) är en viktig del för ämnesintegrering. Lärarna berättade även att lärarlagets 

personkemi och människosyn är viktiga för ämnesintegrering. Där Skolverket (2002) anser att 

lärarna i arbetslaget bör undervisa på ett program, för att inte känna en splittring som kan 

uppstå om lärarna arbetar på olika program. Om lärarna är kopplade till ett program kan en 

bättre samverkan ske, vilket kan resultera och utvecklas till en auskultation och medverkan på 

varandras lektioner. Detta kan medföra att en kommunikation sker mellan ämnena, som både 

lärarna och litteraturen beskriver är viktigt. Stenberg, m.fl. (1989), Rudhe (1996) och 

Skolverket (2002) skriver att tidsbrist är av anledningarna till att ämnesintegrering inte 

förekommer i så stor skala som önskas. Tiden påpekar även lärarna vara viktigt, så att det 

finns tid för att planera, genomföra och utvärdera ämnesintegrering.  

 

Min slutsats är att, även om inte alla förutsättningar finns för ämnesintegrering så kan 

ämnesintegrering ändå förekomma, men ämnesintegreringen blir mycket effektivare för alla 

involverade, skolledning, lärare och elever, om alla förutsättningarna finns. Grunden för att få 

till fungerande ämnesintegrering är kommunikation och samarbete där den enskilde läraren 

tänker programinriktat, snarare än ämnesinriktat.  

 

När lärarna genomför ämnesintegrering så beskriver de att det finns ett flertal förutsättningar 

för att ämnesintegreringen ska komma till stånd. Men varför arbetar lärarna ämnesintegrerat? 

Några lärare anser att det är för att nå eleverna och få med sig dem lättare. De uppger även att 

det ett roligt sätt att arbeta på för lärarna. Man utnyttjar varandras specialiteter och lär av 

varandra. En annan lärare sa: ”Två anledningar, dels för att eleverna ska få en helhet, att de 

ska se användningsområden för kunskaperna de lär sig. Andra orsaken är ju att man måste på 

något vis få eleverna intresserade, dels ska de kunna använda det de lär sig och sen ska de 

vara intresserade, vilja lära sig, tycka att det är kul. Att lära sig använda det i olika situationer, 

väcka intresse samtidigt som de ser att det är användbart i deras yrke”. Här beskriver läraren 
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tydligt två viktiga anledningar, nämligen helheten och användbarheten i sitt yrke. Helheten är 

beskriven ovan och är en viktig del i utbildningen. Till sist har vi användbarheten i yrket. I 

litteraturgenomgången i avsnittet 2.5 Elevers framtida yrkesval, beskriver Rudhe (1996) att 

ämnesintegrering är ett sätt att likna de förutsättningar och arbetssätt som råder ute på 

företagen. I dagens produktiva yrkesliv är det viktigt att de anställda är mångsidiga och 

flexibla. Språkkunskaper är viktiga på grund av internationaliseringen och många företag 

ingår i företagsgrupper där engelska är koncernspråk enligt Skolverket (2000). Det är därför 

viktigt att eleven ser likheterna mellan skolans undervisning och verkligheten ute på 

företagen, därför är ämnesintergering ett bra arbetssätt för att likna de förhållandena. Lärarna 

visar också i många av de redovisade ämnesintegreringssamarbetena i avsnitt 4.1 

Systematisering och analys att kärnämnen kan på olika sätt knytas till karaktärsämnena och på 

så vis efterlikna de förhållanden som råder ute på arbetsplatser. 

 

Skolorna som medverkat i undersökningen kan genom min forskning lära sig av varandra 

kring effektiva ämnesintegreringssamarbeten, det blir ett sorts erfarenhetsutbyte mellan 

skolorna. Alla medverkande i undersökningen har varit villiga att sprida sin ämnesintegrering 

till andra skolor för att dela med sig av sina ämnesintegreringssamarbeten. De samarbeten 

mellan olika kärnämnen och karaktärsämnen som lärarna beskrivit för mig, har de upplevt 

som framgångsrikta arbetssätt och har resulterat i att lärarna uppger att eleverna blir mer 

motiverade. Ämnesintegrering är ett motiverande arbetssätt för eleverna precis som det 

beskrivs i litteraturgenomgången i avsnittet 2.3 Ämnesintegrering som motivationskälla. Här 

beskriver Rudhe (1996) och Skolakuten (2006) att ämnesintegrering är en drivkraft för 

eleverna. Undervisningen måste vara meningsfullt och tillfredställande för att eleven ska bli 

motiverad till att arbete. Ämnesintegrering är därför ett exempel på ett arbetssätt som gör 

eleverna aktiva och där de kan känna att arbetet är meningsfullt. 

 

Min slutsats är därför att om undervisningen är monoton och tråkig försvinner lusten till att 

lära sig. Ämnesintegrering är ett flexibelt, inspirationsgivande och intresseväckande sätt att 

arbeta på vilket litteraturen och lärarna kan visa på. Genom ämnesintegrering skapas 

motivation, drivkraft och engagemang för eleven.  

 

En fråga som kan vara bra att ställa sig efter resultatet är om vissa kärnämnena är svårare att 

integrera mot karaktärsämnena eller vad är anledningen till att de fyra kärnämnena i resultatet 

förekommer i större utsträckning? Vad ett kärnämne är finns beskrivit i avsnitt 1.1 Bakgrund. 

Svaret på denna fråga har jag inte, men jag kan resonera kring hur jag ställer mig till frågan. 

Mitt svar är att det kan vara svårare att integrera vissa kärnämnen. Det är lättare i vissa 

kärnämnen att hitta en röd tråd mellan kärnämne och karaktärsämne, eftersom innehållet i 

undervisningen ligger nära varandra. Jag anser att svaret ligger i att de förutsättningar som 

ovan diskuterades, måste finnas med i varje ämne. Det finns möjligheter att integrera alla 

kärnämnen, men då krävs att det bland annat finns en vilja till samverkan mellan lärare och tid 

för planering. I Skolverket (2000) skriver att kärnämneskurserna Religion och 

Samhällskunskap, som många gånger kan kännas ligga en bit ifrån karaktärsämnet, kan 

ämnesintegreras genom att eleven behandlar frågor och uppgifter om mänskliga rättigheter, 

mångkulturellt samhälle, demokrati genomföras under elevens praktik. Detta visar att det 

finns möjligheter till ämnesintegrering även i kärnämnen som kan känns långt från 

karaktärsämnet. En lärare sa under intervjun att: ”Det är bara fantasin som sätter gränser. Vi 

kan göra mycket, mycket, mycket mer inom detta område, men det kräver tid och ork.” Det 

här tycker jag säger allt. Därför är min slutsats att ämnesintegreringen mellan alla kärnämnen 

är möjligt, men det styrs av ämnesintegreringens förutsättningar och att det är vi lärare 

tillsammans med eleverna som sätter gränserna för ämnesintegreringens omfattning.   
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Syftet med min undersökning var att resultatet skulle användas som en inspiration och 

idébank för nya och spännande ämnesintegreringssamarbeten. Men även att kärnämneslärare 

och karaktärsämneslärare som inte arbetar ämnesintegrerat skulle få en inblick i hur andra 

lärare använder ämnesintegrering som arbetssätt. Jag anser att resultaten i min undersökning 

uppfyller syftet. Dels så har allt intervjumaterial analyserats och sammanställts till nio 

redovisningar av hur ämnesintegreringssamarbetena genomförs enligt lärarna i avsnitt 4.1 

Systematisering och analys. Detta sammanställda material kan användas eller omarbetas för 

att skapa nya och spännande ämnesintegreringssamarbeten och eventuellt leda fram till ny 

ämnesintegrering. En annan anledning till att jag anser att syftet är uppfyllt, är att 

undersökningen ger den oerfarne läraren en bild av hur arbetssättet ämnesintegrering 

fungerar, men även en inblick i hur ämnesintegreringen har sett ut ur ett historiskt perspektiv 

genom litteraturgenomgången och fram till hur ämnesintegreringen genomförs idag med 

fokus på Industriprogrammet med trätekniskt inriktning. 

 

Eleverna frågar ofta varför de ska läsa Svenska och Matematik, när det är 

yrkesmän/yrkeskvinnor inom olika träteknik yrken som är deras framtida mål. Det är då 

viktigt att karaktärsämneslärare kan visa på att kärnämnena är viktiga och ibland en 

förutsättning för att klara ett yrke. Därför är ämnesintegrering så viktigt i skolan. Just för att 

ge eleverna den förståelse och insikt i varför kärnämnena är så viktiga i ett kommande arbete. 

En lärare sa: ”Varför har vi inte matematik ute i verkstaden, det är där den ska vara. Där 

klarar eleverna det, sitter de in klassrummet så klarar de inte något.” Att arbeta i en 

snickeriverkstad kräver kunskaper i matematik. På många av karaktärsämnenas lektioner 

måste eleverna räkna och mäta för att tillverka sina produkter och här klarar eleven av 

matematiken. Men när eleven räknar samma typ av uträkningar i matematikboken blir 

förståelsen inte lika tydlig. Därför kan ett sätt vara att förlägga matematiklektioner ute i 

verkstaden så eleverna ser kopplingen och på så sätt få en ämnesintegrering. Skolakuten 

(2006) berättar att yrkeselever tycker att matematik är ett svårt ämne. Men om läraren kopplar 

matematiken till yrket, upplever eleven matematiken som en naturlig del i sin utbildning. 

Skolverket (2004) skriver att ämnesintegrering är ett sätt för eleven att ska se den röda tråden 

mellan matematiken i kärnämnet och karaktärsämnen. 

 

I karaktärsämnena på Industriprogrammet med träteknisk inriktning har jag erfarenhet av att 

dagligen komma i kontakt med sådant stoff som eleverna kan koppla till kärnämnena. Det 

förekommer mätning och uträkningar av olika moment i tillverkningsprocessen som kopplas 

till matematiken. I karaktärsämnena förekommer ett yrkesspråk som eleverna måste begripa 

för att förstå när läraren och eleven pratar och diskuterar med varandra, detta kopplas till 

Svenskan. Ofta är snickerimaskinernas manualer och instruktioner skrivna på engelska och 

här kopplas då elevens förståelse för det engelska språket. Jag anser därför att det är vikigt att 

lärarna på Industriprogrammen med träteknisk inriktning, måste ge eleverna möjligheten och 

förutsättningarna att se helheten hur kärnämnen och karaktärsämnen hänger samman till en 

enhet, genom att arbeta ämnesintegrerat.  

 

Jag tror som avslutningsvis att det finns många intressanta och genomförbara undersökningar 

som man kan göra angående ämnesintegrering. Jag har två förslag till fortsatt forskning inom 

området med ämnesintegrering, som jag tycker skulle vara intressanta att belysa. Mitt första 

förslag är en forskning om hur lärarna genomför betygsättningen av elevernas prestationer vid 

ämnesintegrering. Mitt andra förslag till fortsatt forskning inom området med 

ämnesintegrering, är att undersöka om eleverna verkligen upplever helhetsbilden mellan 

kärnämnen och karaktärsämnen genom att arbeta ämnesintegrerat.  
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6. Kritisk granskning av det egna arbetet 
Nu när jag har genomfört min undersökning och har resultatet i min hand, så finns det några 

delmoment som jag skulle ha valt att göra på ett annat sätt om jag skulle gjort om min 

undersökning.  

 

Jag anser att min undersökning besvarar mina frågeställningar med endast intervjuer, men om 

min undersökning skulle genomföras med både intervju och observation tror jag att 

undersökningen hade visat på ett mer noggrant och beskrivande resultat. Jag fick vid 

intervjuerna berättat för mig mellan vilka ämnen ämnesintegreringen förekom och hur de 

genomfördes. Men om jag också hade genomfört en observation vid de olika 

ämnesintegreringssamarbetena hade förståelsen och insikten i de olika projekten blivit 

granskade ur mitt perspektiv också. På så sätt tror jag att resultatet hade blivit mer detaljerat 

och utförligt. Vid samtliga intervjuer frågade jag om några ämnesintegreringssamarbeten 

genomfördes just då, men ingen ämnesintegrering var vid tillfällena igång och därför kunde 

ingen observation genomföras.  

 

Ett annat delmoment som jag skulle ändra på om jag skulle genomföra undersökningen en 

gång till, är att boka en gemensam tid vid intervjutillfällena med alla involverade 

kärnämneslärare och karaktärsämneslärare i ämnesintegreringen, för att på så sätt få 

ämnesintegreringssamarbetena skildrade från alla lärarna och inte utav bra en. Jag tror att det 

finns risker med att bara en lärare berättar om ämnesintegreringen när det är fler involverade. 

Nu genomfördes en intervju med både en kärnämneslärare och en karaktärsämneslärare, men 

jag tror att det är viktigt att alla lärarna är närvarande vid intervjutillfället, så ingenting i 

ämnesintegreringen glöms bort eller berättas på fel sätt. 

 

Ett annat moment som är viktigt att diskutera är hur många personer jag ska intervjua för att 

få svar på mina frågeställningar? Skulle jag ha intervjuat fler lärare? Trost (2005) hävdar att 

antalet intervjuer ska begränsas vid en kvalitativ intervju till ett fåtal, mellan fyra och åtta 

stycken. Han menar att det inte är antalet som är det väsentliga vid en kvalitativ intervju, utan 

det är att jag som intervjuare funnit svar under intervjuerna på mina frågeställningar i 

ämnesområdet. Därför anser jag att om antalet intervjuade personer är många kan allt insamlat 

material bli svårt att hantera och det kan då vara svårt att få en helhetssyn i ämnesområdet, på 

grund av att det insamlade materialet är för stort och övergripande. 

 
Viktigt är att komma ihåg att ett fåtal utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre 

väl utförda. 

(Trost, 2005, s. 123). 

 

I diskussionen om hur många som ska medverka i en intervjuundersökning, menar Kvale 

(2009) att antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte. Men beror också på hur 

mycket tid och resurser som finns tillgängliga för undersökningen. Kvale (2009) anser också 

att om antalet personer är för stort går det inte att göra någon större djupgående tolkning av 

intervjuerna. Han menar också att om antalet personer är få finns det en risk att det blir svårt 

att generalisera och svårt att prova teorier om skillnader i undersökningen. Därför anser jag att 

antalet personer som intervjuas i min undersökning bör vara mellan fyra till sex stycken, på 

grund av att jag ska erhålla den mängd information som jag behöver för att ta reda på det som 

undersökningen försöker svara eller visa på. Avslutningsvis är det svårt att bevisa att 

resultatet i min undersökning kan visa på några generella slutsatser på grund av antalet skolor 

och intervjuade, men resultatet visar att ämnesintegrering genomförs på skolorna. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

 

(Vad är ämnesintegrering?) Vilken innebörd har ämnesintegrering för dig? 

  

  

 

Vilka kärnämnen är ämnesintegrerade  Vilka ämnesintegreringssamarbeten har du  

mot karaktärsämnen? deltagit i med ditt/dina undervisningsämnen? 

 

 

 

 Beskriv så exakt och fullständigt som möjligt 

hur dessa ämnesintegreringssamarbeten 

genomförs i praktiken? 

 

Vilka lärare är involverade i de olika 

ämnesintegreringssamarbetena?  

Hur beskrivs att utförd  

ämnesintegrering genomförts? Vem/vilka är de drivande i 

ämnesintegreringen? 

 

 Hur kopplar du din ämnesintegrering mot 

kursmålen i din kurs? 

 

Finns det några framtida 

ämnesintegreringssamarbeten som du planerat 

att genomföra? 

 

 

Till de sju intervjufrågorna kommer jag att få ställa fler relevanta frågor för att samla in den 

informationen jag är ute efter vid mina intervjutillfällen, men det här är huvudfrågorna. 

 

Jag har använt mig av samma struktur på en intervjuguide som Steinar Kvale visar i boken 

Den kvalitativa forskningsintervjun på sidan 148, tabell 7.1. 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Hej! 
Mitt namn är Erik Sandgren och jag studerar till yrkeslärare inom Industriprogrammets 

inriktning mot träteknik på Karlstad Universitet. Jag arbetar även på Industriprogrammet på 

Hammarö Utbildningscenter, där jag är en av yrkeslärarna inom träteknik. 

Under denna termin ska jag skriva mitt examensarbete och har valt att göra en studie där jag 

ska undersöka hur kärnämneslärare och karaktärsämneslärare på olika Industriprogram i 

landet med träteknisk inriktning genomför och använder ämnesintegrering i undervisningen 

mellan olika ämnen.  

Detta e-mail skickas till elva Industriprogram i landet, med träteknisk inriktning. Jag vore 

mycket tacksam om Du har vänligheten att ställa upp i denna undersökning. 

Om Du väljer att delta kommer jag att kontakta Dig igen och boka en tid för en träff, då jag 

kommer till er utbildning och intervjuar Dig som arbetar med ämnesintegrering. Tiden för 

varje intervju kommer att ta mellan 40 – 60 min. 

Om alla kontaktade utbildningar är intresserade av att delta i min undersökning kommer jag 

att vara tvungen att begränsa mig till fyra till fem utbildningar. 

Kan Du som tar emot detta vara vänlig och vidarebefordra detta e-mail till alla lärare på ert 

Industriprogram med träteknisk inriktning, som arbetar ämnesintegrerat. 

Oavsett om Du vill medverka i min undersökning eller inte, så uppskattar jag att få ett svar 

från Dig senast tisdag 16/2 vecka 7. 

Du som är intresserade av att medverka i min undersökning kommer att få ta del av resultatet i 

mitt examensarbete, genom att jag skickar ett exemplar till Dig när sammanställningen är klar.  

Är Du intresserade får Du gärna kortfattat berätta lite om vilka ämnen/kurser som 

ämnesintegreringen omfattar och vad Du gör och skicka det till mig samtidigt som Ditt svar. 

Skriv även ner dina kontaktuppgifter så jag kan nå Dig. 

Jag tar helst emot Ditt svar via e-mail, men nedan finns även andra kontaktuppgifter till mig. 

Jag hoppas Du har möjlighet att delta i denna undersökning och jag ser fram emot att få läsa 

Ditt svar! 

Med vänliga hälsningar  

Erik Sandgren 

 

E-mail: erik.sandgren@karlstad.se Mobil: 073 – 94 63 926 Erik Sandgren 
 Hem: 054 – 20 22 883 Mörmovägen 20A 
 Arbete: 054 – 29 82 50 663 31 Skoghall 

 

mailto:erik.sandgren@karlstad.se

