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Abstrakt 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka gymnasielärares inställning till 

ämnesintegration mellan matematik och naturkunskap på gymnasiet. Vidare kommer 

arbetet att undersöka om det finns några fördelar enligt lärarna med en ökad 

ämnesintegration mellan matematik och naturkunskap.  

 

Undersökningen grundar sig på en kvalitativ metod med intervjuer av gymnasielärare. 

Djupintervjuer genomfördes för att ta reda på respondentens inställning utifrån sin 

lärarprofession. Denna intervjuteknik gör det möjligt att förstå lärarens planering, 

förhållningssätt och syn på undervisningsmetod.  

 

Undersökningen kom fram till att de intervjuade lärarna anser att det är positivt med en 

ämnesintegration om den är naturlig och inte känns påtvingad för eleverna. Hittar läraren 

den naturliga kopplingen kommer kunskapsutvecklingen inom både matematik och 

naturkunskap att gynnas. Genom ämnesintegrationen kommer eleverna att få en bättre 

förståelse för helheten samtidigt som ämnena förankras i verkligheten. 

 

 

 

Nyckelord: 

Matematik, naturkunskap, undervisning, ämnesintegration 
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1.   Inledning 

Lusten att lära påverkas av många faktorer och dessa kan ofta spegla hur väl skolor 

anstränger sig för att skapa förutsättningar för en god lärmiljö. Elevers lust att lära 

påverkas till stor del av vilket kunskapsområde som behandlas, det vill säga inom vilket 

område inlärningen skall ske.1  Under slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet visar 

nationella utvärderingar som NU 92, NU 03, att kunskapsutvecklingen inom flera ämnen i 

den svenska skolan stått stilla och i vissa delområden har utvecklingen till och med gått 

tillbaka jämfört med tidigare undersökningar. De största bristerna i måluppfyllelsen gällde 

matematik och kemi, men även i ämnet naturkunskap kan det konstateras att eleverna har 

vissa problem med begreppsuppfattningen.2  

Resultaten gällde främst grundskolan och samtidigt kan vi ett minskat intresse för att läsa 

matematik och naturvetenskapliga ämnen på gymnasial nivå. För att öka intresset har den 

svenska regeringen satsat till exempel på NOT-projektet som har fokus på: 3  

”...att utveckla aktiviteter och undervisning rörande naturvetenskap och teknik 

så att kulturen blir mer tillgänglig, dels har vi lämnat stöd till aktiviteter som 

givit en annan bild av den kultur som möter barn och ungdomar...”  

(Mydigheten för skolutveckling: 2005, s. 3). 

Detta var alltså ett projekt som skulle öka ungdomars intresse för naturvetenskap och 

teknik. Satsningen har dock inte gett det resultat som förväntades utan intresset för att välja 

inriktningar inom dessa områden på gymnasial nivå har ändå stadigt minskat.4  

Anledningen till denna minskning kan bero på den uppgivenhet mot matematik som 

eleverna har då skolan idag inte lyckas få eleverna att utveckla det matematiska tänkandet 

                                                           
1
 Skolverkets rapport 221, (2002), Lusten att lära - med fokus på matematik, s 7. 

2
 Svein Sjöberg, (2005), Naturvetenskap som allmänbildning - en kritisk ämnesdidaktik, s 111. 

3
 Mydigheten för skolutveckling, (2005), Naturvetenskap och Teknik är kultur, utveckling och 

lärande, NoT-projektet 1998-2003, s. 3. 
4
 Vetenskapsrådets rapportserie, (2005), Lärande och undervisning i naturvetenskap – en 

forskningsöversikt, s. 33. 
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fullt ut. När eleverna misslyckas med sin skolmatematik utvecklas istället en olust att läsa 

ämnet.5 

Då en elev inte tagit till sig eller inte förstått vissa begrepp antingen det är inom matematik 

eller något annat ämne, kan detta innebära kognitiva begränsningar. Det kan även få 

sociala konsekvenser. Inom massmedia används till exempel ofta matematiska begrepp för 

att förklara vardagliga händelser.6 På samma sätt kan det bli konsekvenser för samhället 

om eleverna inte förstår de vetenskapliga förklaringsmodellerna inom naturkunskap som 

behövs för att eleverna skall kunna göra demokratiska ställningstaganden.7  

Finns det då något sätt att öka förståelsen och intresset för matematik och naturkunskap? 

Varje tidsålder har ett eget synsätt som avgör vilken kunskap som är viktig inom dessa 

ämnen och kring denna kunskap formas olika metodiker. Kunskapssynen är något som 

förändras genom historiens gång, man kan följa dess väg, vad som försvinner, vad som 

tillkommer samt vad som förblir.8 

På liknande sätt har undervisningen förändrats när samhällen, ideologier och människor 

förändrats. Troligtvis kommer vetenskapen aldrig att finna den bästa inlärningsmetoden 

utan den kommer att vara beroende av en rad varierande faktorer så som innehåll, dess 

elever och lärare, samhällets situation, skolsystem med mera.  

Vidare kan: 

”En lärares professionella kunnande kan aldrig bli liktydig med behärskandet 

av några ”vetenskapliga” eller andra tekniker med inbyggd resultatgaranti. Det 

måste istället baseras på kunnande om alternativa pedagogiska synsätt och 

möjligheter – och på förmåga att jämföra dem, göra bedömningar av varje 

metods förutsättningar, fördelar, begränsningar och risker”. 9 

Med detta som bakgrund kommer jag in på syftet med denna studie som dels kommer att 

undersöka gymnasielärares inställning till ämnesintegration dels studera om det finns 
                                                           
5
 Conny Stendrup, (2001), Undervisning och tanke - En ämnesdidaktisk bok om språk och 

begreppskunskap Exemplet matematik, s. 15. 
6
 Stendrup,  s. 15. 

7
 Jörgen Dimenäs & Monica S Haraldsson, (1996), Undervisning i naturvetenskap, s. 19. 

8
 Gerd Arfwedson & Gerhard Arfwedson, (1983), Kunskapssyn och teamaarbetet, s. 48. 

9
 Arfwedson & Arfwedson, s. 49. 
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någon fördel enligt lärarna med en ökad ämnesintegration mellan naturkunskap och 

matematik på gymnasiet. Dessa två ämnen tillsammans har en stor betydelse inom många 

livsområden. Jag kommer att använda mig av en kvalitativ studie och min målgrupp 

kommer att vara lärare på gymnasiet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka gymnasielärares inställning till 

ämnesintegration mellan matematik och naturkunskap på gymnasiet. Vidare kommer 

arbetet att undersöka om det finns några fördelar enligt lärarna av en ökad 

ämnesintegrering mellan matematik och naturkunskap på gymnasiet. Examensarbetet 

kommer dels att bygga på en teoretisk genomgång dels på en empirisk undersökning.  

Följande frågeställningar kommer att användas: 

 

- Hur definierar lärarna ämnesintegration?  

- Hur anser lärarna att ämnesintegration kan påverka elevernas lärande? 

- Vilken inställning har lärarna till ämnesintegration mellan matematik och 

naturkunskap? 

- Vilka fördelar och nackdelar tycker lärarna att det är med en ökad ämnesintegration 

mellan naturkunskap och matematik? 

- Finns det något eller några områden inom naturkunskap och matematik där lärarna 

anser att ämnesintegrerad undervisning fungerar bra?  

 

1.2 Avgränsningar 

Detta examensarbete avgränsas till att studera ämnesintegration mellan kurserna 

Naturkunskap A (Nk 1201) och Matematik A (Ma 1201) och Matematik B (Ma 1202) på 

gymnasiet. Vidare kommer arbetet endast att undersöka ämnesintegration och inte 

tematiskt arbete eller infärgning, då detta är tre olika begrepp och symboliserar tre olika 

undervisningssätt. Vidare avgränsning är att arbetet studerar ämnesintegrering ur ett 

lärarperspektiv och hur lärarna tolkar att den kan påverka eleverna. Målgruppen är 

gymnasielärare inom den kommunala gymnasieskolan i en kommun i södra Sverige.  Den 
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empiriska undersökningen kommer att göras under två veckor och kommer att innefatta 

sex stycken intervjuer.  

 

1.3 Tre definitioner 

Här följer en kort beskrivning av skillnaderna mellan tre begrepp, ämnesintegration, 

temaarbete samt infärgning. Dessa tre begrepp kanske verkar vara desamma, men det finns 

skillnader mellan dem. 

- Ämnesintegration – Då två eller flera ämnen presenteras i ett gemensamt 

sammanhang. 10 Det betyder att de olika delarna i ämnena sammanfogas till en 

större helhet.11 Återkommer till ett vidare begrepp av denna definition under 

avsnittet ämnesintegration (Kap 2.1). 

 

- Tematisk undervisning – Här sätts det tematiska innehållet i fokus och 

undervisningen grundar sig i att den har en tydlig koppling till vardaglig förståelse 

av olika företeelser och förhållanden i samhället. Vidare används inte traditionella 

läromedel, utan ofta används olika typer av infomaterial, skönlitterära texter, 

studiebesök med mera i kunskapssökandet.12 Detta arbetssätt används ofta till ett 

större område än ämnesintegration och kommer inte att studeras ytterligare i detta 

arbete.  

 
- Infärgning – Skillnaden mellan infärgning och ämnesintegration är att:  

”I infärgning läggs en större betydelse på karaktären i programmet och 

karaktärsämnenas innehåll vilket sedan färgar kärnämnenas innehåll. Här 

finns inte som i ämnesintegrering något gemensamt innehåll som arbetas 

runt. Den kunskap eleven förvärvar i kärnämnet kan eleven använda i arbetet 

med karaktärsämnet”. 13 

 

                                                           
10

 Svein Sjöberg, (2005), Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik,  s.  398. 
11

 Björn Andersson, (1994), Om kunskapande genom integration, s.15. 
12

 Jan Nilsson, (1997), Tematisk undevisning, s 12 
13

 Christer W. Bennulf & Lars Larsson, (2008), Infärgningens nyanser - Tolkningar av infärgning vid 

kärn- och karaktärsämnen på gymnasiet ur ett lärarperspektiv, s. 5. 
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Infärgning är alltså något som innebär ett samarbete mellan ett programs karaktärsämne 

och andra ämnen. Detta arbete syftar inte till att studera denna samarbetsform. 

  

1.4 Disposition 

Denna uppsats består av 8 kapitel. I kapitel 1 presenterars bakgrunden till uppsatsen, dess 

syfte och frågeställning. I kapitel 2 presenteras litterturöverikt samt en forksningöversikt 

som anknyter till uppsatsen. Forskningsfältet består till stor del av ett antal artiklar och en 

del litteratur samt ett antal C-uppsatser. När det gäller uppsatserna har jag inte funnit några 

som inriktar sig på det stadium som min studie berör. I uppsatserna klargörs det att det är 

skillnad mellan de tre begreppen infärgning, tematiskt arbetet och ämnesintegration. 

Vidare redogörs för definitionen av ämnesintegrering samt Läroplanens för de frivilliga 

skolformerna (Lpf 94) syfte med matematik och naturkunskap.  

 

Följande kapitel (kap. 3) innehåller den metodansats som studien bygger på. Den beskriver 

hur jag gått tillväga vid intervjuundersökningen samt behandling och analys av mitt 

empiriska resultat. I kapitel 4 beskrivs och redogörs resultatet av de intervjuer som gjorts 

samt avslutas med en sammanfattning av resultaten. Kapitel 5 innehåller en diskussion och 

analys av den empiriska undersökningen kopplad till den teori som jag belyst. Kapitel 6 

innehåller didaktiska implikationer där jag belyser detta arbetes relevans för lärare. I 

Kapitel 7 ges förslag på fortsatt forskning. Kapitel 8 innehåller referenser samt en bilaga på 

intervjufrågor. 
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2.  Litteraturgenomgång och forskningsöversikt 
 

2.1 Ämnesintegration 

Ordet integrera betyder koordinera, samordna, blanda eller sätta i förbindelse. Tolkningen 

av diskussionen om ämnesintegration i skolans värld är när två eller flera tidigare enskilda 

ämnen presenteras i ett gemensamt sammanhang. 14  

Ämnesintegration kan också beskrivas enligt följande: 

 

”Med integration menas, när det gäller undervisning och lärande om världen, att 

sammanfoga skilda delar till ett helt”15 

 

Innebörden blir då att läraren inte bara kan sätta samman olika delar med varandra utan att 

det måste finnas något gemensamt som håller dem samman. Helheten är vidare och mer 

annorlunda än delarna tillsammans.16  

 

Om en lärobok behandlar flera skolämnen samtidigt är det inte att betrakta som 

ämnesintegration. Om undervisningen blir styrande av en sådan lärobok är det snarare en 

fråga om koncentrationsläsning och inte om integration.17 Genom att sätta in fakta, 

kunskap och processer i ett sammanhang har läraren alltså skapat en viss ”integration”. Ser 

läraren på kunskap på detta sätt kan man i och för sig säga att all kunskap är integrerad. 

Kunskapen är upplagd på ett sätt som faller sig naturligt utifrån vissa perspektiv.18 Vidare 

är det även viktigt att framhålla att det är individen som integrerar. Det betyder att i 

undervisning ska eleven stimuleras att sätta samman delarna till en helhet.19  

 

Vid en diskussion om fördelar och nackdelar med en ämnesintegration mellan 

naturkunskap och exempelvis matematik kan en uppdelning göras.  Fördelar och nackdelar 

                                                           
14

 Sjöberg, s. 398. 
15

 Andersson, s. 15. 
16

 Sjöberg, s. 398. 
17

 Gerd,  Arfwedson, (1998), Undervisningen teorier och praktiker, s. 81. 
18

 Sjöberg, s. 398. 
19

 Andersson, s. 15. 
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kan delas in i två huvudsakliga kategorier. Det är dock svårt att dra någon tydlig gräns dem 

emellan.  De två kategorierna är: 

- Ämnesmässiga - som handlar om kunskap, antaganden och vetenskapens natur 

- Pedagogiska - som berör förutsättningar för barns lärande 

Vidare kan även en tredje kategori beaktas: 

- Organisatoriska – Det vill säga sådant som rör det administrativa, speciellt det 

schematekniska arbetet.20 

 

Ämnesmässiga – För att skolan skall kunna förmedla en helhetssyn bör ämnesgränserna 

inte vara allt för starka då detta kan leda till en uppdelning, splittring och automatisering av 

den kunskap som skolan bör förmedla. Naturvetenskaperna liknar andra ämnen när det 

gäller metod och innehåll vilket kan utnyttjas vid ämnesintegration.21 Problem som kan 

uppstå är då skolans lärare inte har tillräckliga kunskaper om varandras ämnen för att se 

dessa kopplingar eller att ambitionerna ibland blir för stora då för många ämnen är 

inblandade.22 Vidare kan det vara lätt att integreringen mynnar ut i en polarisering då 

lärarna måste ta ställning för antingen integrationen eller ämnesundervisning.23 

 

Pedagogiska – Den mest grundläggande tanken med en ämnesintegration är att eleverna 

skall ges en möjlighet till förståelse och helhetssyn av sambanden mellan ämnena. Vidare 

skall den skapa en översikt över den komplexa vardag som eleverna lever i och för dessa 

skapa ett ökat intresse för ämnena. För ett lyckat resultat är det dock viktigt att 

ämnesintegreringen skapas av ett intresse och ett frivilligt engagemang ifrån läraren. För 

läraren kan det medföra ett nytt sätt att se på sitt yrke där ett ökat utbyte med kollegor kan 

ge uppskattning, stimulans, gemenskap, arbetsglädje och även spara tid.24 

 

Organisatoriska – Dessa kan vara enklare eller svårare att tillgodose beroende på hur 

många ämnen som är inblandade, ju fler ämnen desto svårare.25 Problem för en lyckad 

                                                           
20

 Sjöberg, s. 398. 
21

 Sjöberg, s. 402. 
22

 Gerhard Arfwedson mf., (1989), Ämnesintegration i lärarutbildning och skola,  s. 23. 
23

 Andersson, s. 50. 
24

 Arfwedson mfl.,  s. 7, 21. 
25

 Sjöberg, s. 399. 
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ämnesintegration kan vara att det inte finns fungerande arbetsenheter samt att det inte finns 

tillräckligt med tid för en gemensam planering. Vidare kan det vara svårt att integrera på 

grund av tjänsternas utformning.26  

 

2.2 Kunskap och lärande genom integration 

 

2.2.1 Läroplanen Lpf 94 

I den frivilliga skolformen är huvuduppgiften för skolan att vara kunskapsförmedlare samt 

att skapa möjligheter för eleven att tillgodogöra sig och utveckla dessa kunskaper.  Därför 

är det viktigt att skolan idag diskuterar kunskapsbegreppet. Vilka kunskaper är viktiga nu 

och i framtiden? Hur kan kunskapsutveckling ske? Det finns dock ingen given definition 

på kunskap utan den kan uttryckas i ett antal former.  

Former som förtrogenhet, fakta, förståelse och färdighet samverkar med varandra och det 

är viktigt att undervisningen inte ensidigt framhäver att en kunskapsform är bättre än en 

annan. Viktigt i kunskapsutvecklingen är att ge eleverna möjligheter att överblicka 

samband och se helheter samt att de får en möjlighet att använda sina kunskaper och 

reflektera över de erfarenheter som de fått.27  

 

Vidare förtydligar Lpf 94 att läraren skall: 

 

 ”Samverka med andra lärare i arbetet på att nå 

utbildningsmålen.”28       

 

Ytterligare ansvar när det gäller ett ökat samarbete mellan ämnen stärks då även rektor 

skall ansvara för att: 

 

”Det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att elever får 

ett sammanhang i sina studier.”29   
                                                           
26

 Arfwedson, mf., s. 21. 
27

 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, (2006), Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den 

kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för 

utveclingsstörda, s. 5, 6. 
28

 Lpf 94, s. 12. 
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Detta förtydligande i läroplanen ger starka motiv för att det bör finnas en integrerade 

samverkan mellan olika ämnen till exempel matematik och naturkunskap. 

 

2.2.2 En kunskapande allians 

Grunden till kunskap är att kritiska granska det man håller för sant och som är invant. För 

att kunna diskutera och förhålla sig till kunskap lyfts närliggande teorier, normer, 

kunskaper och idéer fram som verkligheten omfattas av.30 

Ett sätt att se kunskap på är:  

”Att problematisera verkligheten är det första steget på vägen till kunskap, och 

det är ett steg som omöjligt kan överhoppas.”31  

Inom matematiken och naturkunskapen måste alltså det första steget i 

kunskapsutvecklingen vara att knyta an ämnena till verkligheten. 

Ett problem som kan uppstå i undervisningen är att läraren ibland måste plocka isär  

begreppen, vilket kan leda till att eleven tappar helheten och därmed också tanken. Risken 

är då att helheten minskas ner till enskildheter eller till delar som bara packas på varandra. 

Detta klarar inte elevernas hjärnor av att administrera och kunskapen går förlorad.32  Ett 

sätt att bibehålla helheten är att inte dela upp skolan i ämnesgränser då detta leder till 

fragmentering och splittring av vår kunskap.33  

 

Läraren måste introducera och utveckla integration mellan ämnen då ämnesundervisningen 

inte är tillräcklig.  Det är bättre med en verklig integration i ett litet format än att försöka 

skapa en så kallad ”grand theory”, det vill säga en slags teoretisk integration. Varje elev 

måste ha en grundläggande kunskap om begrepp och mönster eftersom förståelse för 

                                                                                                                                                                                
29

 Lpf 94, s. 17. 
30

 Stendrup, s. 32, 33. 
31

 Johan Asplund citerad i Bengt Molander, (1996), Kunskap i handling, s. 64.  
32

 Stendrup, s. 16. 
33

 Sjöberg, s. 399. 
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helheter inte skapas ur tomma intet. 34 Skall läraren integrera naturkunskap och matematik 

måste eleven ha vissa basfakta att relatera till för att finna det kunskapande utbytet.       

 

2.3 Matematik och naturkunskap 

 

2.3.1 Matematik  

I mer än femtusen år har matematiken varit en problemlösande verksamhet och den 

utvecklas ständigt. Inom både samhälliga och vetenskapliga verksamheter har begrepp, 

modeller och metoder från matematiken använts i både vardagsliv och yrkesliv. Genom sitt 

bidrag kan en ökad kompetens och ökat självförtroende hos individen skapas. Matematiken 

kan ge individen möjligheter att påverka och delta i olika beslutsprocesser i samhället när 

det gäller landets eller kommunens miljö eller ekonomi. Det är därför viktigt att alla elever 

får möjligheten att utveckla matematikkompetens. Det är viktigt att eleverna får kunskap så 

att de kan förstå och granska reklam och information, men även för att kunna kritisk 

granska och värdera uttalanden från journalister, politiker eller marknadsförare. Vidare är 

det viktigt med matematik i livet då:  

 

”Vi behöver kunskaper om matematik och inte bara i matematik med tanke på 

det livslånga lärandet och allas möjlighet att vara aktiva medborgare. 

Kunnande i och om matematik för alla är alltså mer än någonsin välmotiverat, 

både ur samhällets perspektiv och ur den enskilde medborgarens. 

Matematikutbildning skall idag lägga grunden för privat- och yrkesliv, för 

vidare studier och livslångt lärande.” 35 

  

Trots att matematik är viktig för att förstå olika samhälleliga frågor finns det för många en 

stor ovilja att läsa matematik, en sorts ”matematikångest”. 

Det viktiga för läraren är att försöka göra matematikundervisningen mer konkret för 

eleven. Genom att utveckla en lärandemiljö som stödjer eleverna att utvecklas i matematik 

                                                           
34

 Andersson, s. 39, 40. 
35

 Skolverkets rapport 221, s. 10. 
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kan ett ökat självförtroende skapas hos eleven. På detta sätt ges eleven en större möjlighet 

att lyckas i matematik.36    

 

2.3.2 Matematikens syfte enligt kursplanen för gymnasiet 

Syftet med ämnet matematik för den gymnasiala utbildningen är enligt kursplanen 

följande: 

”Utbildningen skall leda till förmåga att kommunicera med matematikens 

språk och symboler, som är likartade över hela världen.”  

”Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall 

kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att självständigt kunna 

ta ställning i frågor, som är viktiga både för dem själva och samhället, som t.ex. 

etiska frågor och miljöfrågor.” 

”Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla 

sin matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något 

av matematikens skönhet och logik.”37 

Jag har valt att belysa de syften som jag tycker sammanfaller med ämnesintegration och 

där matematik skulle kunna integreras med naturkunskap. 

2.3.4 Naturkunskap  

Som samhällsmedborgare förhåller vi oss och har varje dag ett mer eller mindre 

naturvetenskapligt rationellt tänkande som medför konsekvenser för både livsåskådning 

och världsbild. Konsekvensen av vårt tänkande visas främst då teknik och naturvetenskap 

ställs mot olika trosuppfattningar eller etiska tänkesätt. Detta uppdagas vanligen då 

individen blir tvungen att förhålla sig etiskt till något som naturvetenskapen aktualiserar. 

Det kan vara alltifrån hur vi ställer oss till genteknikens faror eller möjligheter, 

växthuseffekten, kemikalieanvändning med mera.38  

                                                           
36

 Stendrup, s. 15 - 17. 
37

 www.skolverket.se (webbplats Kursinfo 2008-11-27) 
38

 Helge, Strömdal (Red), (2002), Kommunicera naturvetenskap i skolan – några 

forskningsresultat,  s. 7. 
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Den naturvetenskapliga kunskapen ger oss möjlighet till att på gott och ont ändra på 

människans vardag. Denna kunskap är mycket viktig för att man som medborgare i ett 

demokratiskt samhälle skall kunna agera aktivt och medvetet. Det är dock inte en 

självklarhet att denna kunskap är tillgänglig för alla. Ett problem är att sambandet mellan 

den naturvetenskapliga modellen av världen och den av människan upplevda världen inte 

alltid är så enkel att sammanfoga till den studerades vardagsverklighet.39   

 

För att eleverna skall få en djupare förståelse för olika naturvetenskapliga samband är det 

viktigt att fokusera på de basfakta som ger grunden för förståelsen av de bakomliggande 

orsakerna till dessa. Dessa fenomen kan var såväl konkreta som abstrakta.40 Skolan 

behöver här skapa mönster och sammanhang för eleverna så att det tilltagande flödet av 

information kan fogas in i rätt ”fack”. Ett problem som är särskilt oroande är att eleven 

idag kan dra slutsatsen att omvärlden är omöjlig att begripa.  Här bör läraren fundera på 

om den ”traditionella ämnesundervisningen” är bästa sättet att hjälpa eleverna att förstå de 

naturvetenskapliga sambanden. Läraren bör kanske kritisk granska sin undervisning för att 

hitta integrationsmöjligheter.41  

  

2.3.5 Naturkunskapens syfte enligt kursplanen för gymnasiet 

Syftet med ämnet naturkunskap för den gymnasiala utbildningen är enligt kursplanen 

följande: 
  

”Utbildningen i ämnet naturkunskap syftar till att beskriva och förklara 

omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Ämnet syftar också till 

förståelse av naturvetenskapens arbetssätt och resultat. Ämnets syfte är 

dessutom att ge naturvetenskapliga kunskaper för att kunna ta ställning i frågor 

som är viktiga för individ och samhälle som t.ex. genteknik, hållbar utveckling 

och energifrågor.” 42 

                                                           
39

 Strömdal, s. 7, 9. 
40

 Jörgen, Dimenäs, (2001), Innehåll och interaktion – om levers lärande i naturvetenskaplig 

undervisning, s. 237. 
41

 Andersson, s. 38, 39. 
42

 www.skolverket.se (webbplats Kursinfo 2008-11-27) 
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Jag har valt att bara belysa de syften som jag tycker sammanfaller med ämnesintegration 

och där naturkunskap och matematik skulle kunna integreras. 

2.4 C-uppsatser som stödjer vissa teorier i arbetet:  

- Anna Björkman som i sin undersökning kommer fram till att inom det matematiska 

och naturvetenskapliga området finns många moment och aktiviteter som möjliggör 

en målinriktad undervisning. Detta möjliggörs genom tematiska arbeten som till 

exempel mattesagor. Dock finns det vissa luckor inom de forskningsresultat som 

hon kommer fram till, där bland annat lärandet av naturvetenskapliga begrepp som 

en process kommer in för sent i skolåren. Detta kan tänkas återspegla sig senare i 

skolan.43 Vidare vet vi att måluppfyllelsen för naturkunskap och matematik blivit 

sämre i skolan i de senaste nationella utvärderingarna.44  

 

- Christer Bennulf och Lars Larsson belyser att det finns skillnader mellan infärgning 

och ämnesintegrering (se tidigare definition 1.3). Denna studie stödjer min 

definition av skillnaderna mellan dessa två undervisningssätt. 45 

 

- Alexandra Sellman och Linda Tabet lyfter fram att genom en ämnesintegrering av 

matematik kan lärandet ske genom tillämpning i verkligheten och på så sätt bli 

mindre abstrakt. Även denna uppsats har fokus på grundskolan, men den belyser 

samtidigt att:  

 

”Det kräver en aktiv lärare som i sin undervisning utgår från språket och 

kommunikationen med eleverna. Syftet måste vara tydligt för eleverna 

och alla delaktiga vuxna. Om ämnesintegrering som undervisningssätt 

ska leda till ett gynnsamt lärande bör den användas konstant, medvetet 

och inneha en röd tråd från början till slut” 
46

  

 

                                                           
43

 Anna, Björkman, (2006), Begreppsutveckling i naturorienterade ämnen och matematik – 

arbetssätt och integration, s, 3. 
44

 Sjöberg, s. 111. 
45

 Bennulf, & Larsson,  s, 5. 
46

 Sellman & Tabet,  s. 2. 
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Utgångspunkten är att ämnesintegreringen måste ske frivilligt och vara tydligt för 

både lärarna och eleverna. 

 

2.5 Litteratur- och forskningssammanfattning 

Flera forskare47 framhåller ämnesintegration i bemärkelsen att två eller flera ämnen 

presenteras i ett gemensamt sammanhang. Det betyder att de olika delarna i ämnena 

sammanfogas till en större helhet. Skolan bör alltså inte strikt bibehålla ämnesgränserna. 

Genom att arbeta med en större helhet av kunskaperna undviker lärarna att dessa 

fragmenteras och splittras för eleverna. Genom ämnesintegration skapas förutsättningar för 

elevers utveckling av ett meningsfullt lärande och de ser ett samband mellan ämnena. 

Ämnesintegrationen skapar även översikt över den komplexa vardag som eleverna lever i 

och förhoppningsvis ett ökat intresse för ämnena48.  

 

Att ämnesintegrera matematik med något annat ämne belyses tillämpningar i verkligheten 

vilket gör att lärandet i matematik blir mindre abstrakt för eleverna.49 Resonemangen 

överensstämmer ganska väl med den kunskapssyn som finns i Lpf 94. Läroplanen lyfter 

fram att i kunskapsutvecklingen är det viktigt att eleverna får möjligheter att överblicka 

samband och se helheter. Vidare förtydligar Lpf 94 att lärarna bör samarbeta med varandra 

för att nå utbildningsmålen.50 Forskningen om ämnesintegration lyfter fram problem bland 

annat när det gäller organisation51, storleksmässig avgränsning och att elever måste ha 

grundläggande kunskap om begrepp och mönster för att förståelse för helheter inte skapas 

ur tomma intet.52 

 

Inom vilka området där ämnesintegration mellan naturkunskap och matematik på 

gymnasiet fungerar bra har inte studerats tidigare vare sig ur teoretisk- eller empiriskt 

perspektiv. Detta medför att det saknas teoretiska perspektiv till detta område.   

                                                           
47

 Andersson s. 15, Sjöberg s. 398, 399, Arfwedsson s. 81, Stendrup s. 32,33. 
48

 Arfwedson, mf., s. 7,21. 
49

 Sellman & Tabet,  s. 2. 
50

 Lpf 94, s. 12. 
51

 Arfwedson, mf., s. 21. 
52

 Andersson, s. 39, 40. 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

Det finns några olika metoder som är lämpliga att använda då man genomför 

datainsamling för ett examensarbete. Dessa är kvalitativ metod, enkät, observation och 

textundersökning och de kan användas enskilt eller i olika kombinationer. För min studie 

valde jag att använda mig av kvalitativ intervju. Denna intervjumetod passar till mitt syfte, 

då den ger mig information som gör det att möjligt att förstå lärarens förhållningssätt och 

syn på undervisningsmetod och planering. Detta ger mig information som är applicerbar i 

läraryrket.53  

 

Jag använder mig av en explorativ intervjuteknik vilken grundar sig i att intervjuaren söker 

efter något som för honom/henne ännu inte är känt. Vidare används ett antal öppna frågor 

vilket ger den intervjuade en möjlighet till att svara ganska fritt. Med hjälp av dessa frågor 

avgränsar jag intervjun, så att den håller sig inom problemområdets gränser, samtidigt som 

den inte styrs av den intervjuades svar.54  

 

Beroende på hur respondenten svarar, kan intervjuerna se olika ut från intervju till intervju. 

Målet med denna typ av kvalitativ intervju är att få ett heltäckande svar från den 

intervjuade som möjligt kring det tänkta problemområdet. För att åstadkomma detta måste 

intervjupersonerna ges möjlighet att berätta allt han/hon har på hjärtat vilket ställer krav på 

intervjufrågorna. Eftersom tonfall, pauseringar och avbrutna meningar är viktiga för 

förståelsen av hela intervjun, har jag valt att spela in intervjuerna.55  

Vidare är det naturligtvis så att följdfrågorna under intervjuerna inte alltid kan bli de 

samma, då dessa beror på de svar respondenterna ger.56  

                                                           
53

 Bo Johansson & Per  Olof , Svedner, (2001), Examensarbetet i lärarutbildningen – 

undersökningsmetoder och språklig utformning, s. 23, 24. 
54

 G. Arfwedson, (2005), Didaktiska Examensarbeten – i lärarutbildningen för förskola, grundskola, 

fritidshem, gymnasium, etc, s. 64. 
55

 Johansson & Svedner, s. 25. 
56

 Arfwedson,  Didaktiska Examensarbeten – i lärarutbildningen för förskola, grundskola, 

fritidshem, gymnasium, etc, s. 64. 
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3.2 Databearbetning 

Utgångspunkten i detta examensarbete är kvalitativa intervjuer där syftet är att ta reda på 

lärarnas uppfattning57 till integration mellan matematik och naturkunskap. Efter att 

transkriberingen var klar lästes de igenom ett flertal gånger. Svaren analyserades under 

följande rubriker och kategorier för att lättare få en överblick över resultaten:  

 

• Hur definierar lärarna ämnesintegration?  

• Hur anser lärarna att ämnesintegration kan påverka elevernas lärande? 

• Vilken inställning har lärarna till ämnesintegration mellan matematik och 

naturkunskap? 

• Vilka fördelar och nackdelar tycker lärarna att det är med en ökad 

ämnesintegration mellan naturkunskap och matematik? 

• Finns det något eller några områden inom naturkunskap och matematik där 

lärarna anser att ämnesintegrerad undervisning fungerar bra?  

 

Genom bearbetningsmetoden har jag kartlagt den variation av kvalitativa uppfattningar 

som framkom bland respondenterna. Jag valde att välja min frågeställning som kategorier 

då det är dessa som jag vill ha svar på. Under vissa av kategorierna framkom även 

underrubriker. 

 

3.3 Urval 

I min studie har jag valt att intervjua sex lärare på olika kommunala gymnasieskolor i en 

medelstor kommun i södra Sverige. Storleken på dessa skolor varierar mellan 1000-1300 

elever. 

I min undersökning undervisar fem av dessa lärare i matematik och naturkunskap och en 

undervisar just nu i matematik och kemi.58  

                                                           
57

 Med uppfattning menar jag här inställning till ämnesintegration och vilka för och nackdelar det 

finns med den. 
58

 Respondenten som undervisar i kemi och matematik kände sig dock väl förtrogen med 

kursmålen i naturkunskap då läraren tidigare undervisat i naturkunskap. Jag anser därför att jag 

kan likställa respondentens svar med de andra lärarna.  
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Två av respondenterna är kvinnor och fyra stycken är män. Valet av respondenter berodde 

på att jag i huvudsak var intresserade av lärare som undervisar både i matematik och i 

naturkunskap. Lärarna undervisar på studie- och yrkesprogram. För att få ett så 

representativt resultat som möjligt har jag försökt att ta hänsyn till ålder i mitt val av 

respondenter. Samtliga lärare har varit yrkesverksam som lärare i fem år eller mer. 

Respondenternas ålder är utspridd enligt följande en i 30-årsåldern (Lärare 1), en i 40-

årsåldern (Lärare 3), tre i 50 årsåldern (Lärare 2, Lärare 4 och Lärare 5) och en i 60-

årsåldern (Lärare 6).  

 

3.4 Genomförande 

Riktlinjerna för tillvägagångssättet samt hur intervjufrågorna i ett examensarbete bör 

utarbetas har sin utgångspunkt i framför allt Patel och Davidsons metodik bok.59  

 

Den första kontakten med respondenterna togs via ett brev som kort redogjorde för 

undersökningens syfte. Brevet följdes sedan upp per telefon för att närmare bestämma tid 

för intervjun. Vid detta samtal redogjordes dessutom lite mer syftet med arbetet och hur 

intervjun skulle komma att redovisas i undersökningen. Vidare informerades att varje 

intervju skulle ta ca 15 – 30 minuter att genomföra.  Intervjuerna genomfördes på varje 

respondents respektive skola, i en ostörd miljö, förutom en intervju som gjordes hemma 

hos den aktuella respondenten.60 Anledningen till detta var att det på så sätt blev mindre 

tidskrävande för respondenten ifråga. Innan intervjuerna genomfördes redogjordes kort om 

de forskningsetiska principerna (se kap 3.5) samt än en gång syftet med undersökningen.61  

 

Alla intervjuer spelades in på band som sedan transkriberades. En risk som kan uppstå är 

att man vid kvalitativa intervjuer tänker för mycket på nästa fråga, vilket gör att man inte 

                                                           
59

 Runa, Patel,  & Bo Davidsson, (1994). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning.  
60

 Enligt Judith Bell (1993), Introduktion till forskningsmetodik, Lund s. 125. är det viktigt att 

klargöra hur lång tid intervjun kommer att ta samt att det är intervjuaren som skall se till att 

denna hålls. 
61

 Här följde jag Patel  & Davidsson, riktlinjer för hur en kontakt med respondenten skall se ut vid 

en intervju s. 63. 
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lyssnar ordentligt på vad den intervjuade säger. Genom att spela in intervjun minimerar jag 

dock detta problem. Innan intervjun började försäkrade jag mig om respondentens tillstånd 

till detta. Jag förklarade också att inspelningen kommer att förstöras efter den har 

bearbetats.62 Vid en av intervjuerna uppstod dock tekniska problem vilket medförde att jag 

här övergick till att anteckna ner slutet av intervjun istället. Efter att jag renskrivit och 

sammanfattat svaren fick respondenten läsa igenom och godkänna underlaget. Samtliga 

intervjuer tog mellan 10 - 30 min att genomföra. Anledningen till att det varierade så stort 

berodde på hur mycket varje respondent hade att säga. 

 

För att ge respondenterna möjlighet att ge sina personliga ställningstaganden använde jag 

mig av en kvalitativ intervju. Då flertalet av respondenterna vill ha intervjufrågorna i 

förväg beslöt jag att alla skulle få det. Konsekvenser av detta är att repspondenteran kan ha 

tänkt på frågorna och fördjupat sina kunskaper, vilket kan vara bra i en kvalitativ intervju. 

En nackdel skulle kunna vara att respondenten ”hinner”  konstruerar ett svar som är alltför 

tillrättalagt och egentligen inte ger svar på respondentens uppfattning utan på vad 

repondenten tror att jag vill veta. Jag skickade ut en intervjuguide (se bilaga 3) som 

innehöll tio stycken frågor. Vid formulering av dessa frågor har Stefan Jonsson 

examensarbete varit till viss ledning63.  

 

3.5 Forskningsetik 

Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen finns av Vetenskapsrådet 

formulerade forskningsetiska principer som bör följas då man skriver ett examensarbete64 

Forskningsetiken bygger på att forskaren visar respekt och hänsyn för de människor som 

deltar i undersökningen. Genom att följa dessa etiska principer, skapas ett förtroende för 

undersökningen, vilket ökar motivationen för de medverkande att delta konstruktivt.65   

Principerna är utformade i mars 1990 och gäller tills vidare. Principerna kan delas in i fyra 

stycken kategorier: 

                                                           
62

Johansson & Svedner, s. 26. 
63

 Stefan Jonsson (2007) – ”Ämnesintegrering - gymnasielärares syn på ämnesintegrering gällande 

matematik och yrkesprogram” 
64

 www.vr.se, s. 5. (2008-11-17) 
65

 Johansson & Svedner, s. 24. 
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- Informationskravet där: 

 ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte”. 

- Samtyckeskravet där:  

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”  

- Konfidentialitetskravet där: 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

- Nyttjandekravet där: 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål” 66  

 

Alla respondenter har fått en förklaring till arbetets syfte och har de haft några ytterligare 

funderingar har jag besvarat dessa och de har kunnat avbryta intervjun när som helst. 

Vidare har jag informerat dem att de kommer att bli helt avkodade för att de skall vara 

säkra på att deras anonymitet kommer att vara skyddad. Informationen som uppkommit i 

undersökningen kommer endast att användas för resultatet i detta arbete.   

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Detta examensarbetets empiriska del baseras på sex intervjuer av lärare, där frågorna berör 

respondenternas förhållningssätt, syn på undervisning, planering och erfarenheter kring 

deras yrkesroll. Intervjuguiden innehöll ett antal öppna frågor. Det är då svårt att erhålla ett 

                                                           
66

 www.vr.se, s. 7, 9, 12, 14. (2008-11-17) 
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mått på reliabiliteten. Vid dessa tillfällen tillskrivs tillförlitligheten istället intervjuarens 

förmåga. Vidare valde jag att spela in intervjuerna för en ökad reliabilitet.67  

 

Tanken med arbetet är inte att dra några generaliserbara slutsatser, antalet respondenter är 

för få för det. Genom arbetet vill jag skapa nya idéer och tankar om ämnesintegrering.   

Genom att jag själv gjort samtliga intervjuer med samma tillvägagångssätt bör validiteten 

öka, men tonfall och olika följdfrågor kan ha påverkat validiteten negativt. Informanterna 

har i förväg fått ut intervjufrågor (se bilaga 3) vilket kan ha påverkat resultatet (läs kapitel 

3.4).68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 Patel & Davidsson, s. 85, 87. 
68

 Johansson & Svedner, s. 72. 
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4 Resultat  

Jag kommer under resultatdelen att sammanställa svaren efter de frågeställningar som jag 

ställt utifrån uppsatsens syfte. Vid analysen av det transkriberade material utgick jag ifrån 

de kategorier som ställts upp. Under varje kategorier kunde respondenternas svar 

sammanställas och centrala citat kunde lyftas fram. Samtliga resultat som redovisas är hur 

lärarna anser att eleverna påverkas av en ämnesintegration, samt hur detta påverkar deras 

egen undervisning. 

Ibland har svaren varit för diffusa och det har varit svårt att klargöra vad respondenten 

menat. I dessa fall har jag valt att se det som ett internt bortfall69, det vill säga jag kommer 

inte att redovisa dessa svar, då min tolkning av svaren skulle kunna påverka resultatet för 

mycket.  

 

4.1 Lärarnas definition av ämnesintegration 

Svaren från samtliga lärare skulle kunna sammanfattas som Lärare 6 uttrycker sig:  

”Definition, ordets betydelse integration kommer från matematikens 

integralkalkyler för att vara mer exakt, Riemann integraler. Likheten ger 

att summan av en mängd produkter som skall ge helheten, man kan säga  

samverkan mellan olika delar som skall ge en större helhet. Summan 

skall bli bättre än delarna var för sig” (Lärare 6). 

”Ämnesintegration är ett sätt att uppnå en viss kunskap genom att läraren använder sig av två eller 

flera ämnen” enligt Lärare 5. Även Lärare 1 anser att det handlar om samarbete med andra 

ämnen vilket gör att eleven får in andra infallsvinklar. Vidare påpekar Lärare 4 att ämnen 

berikar varandra genom att läraren använder stoff från ett ämne i ett annat.  Lärare 3 

definierar ämnesintegreringen genom att läraren använder tiden mer effektivt både för 

elever och för lärare i och med att läraren utnyttjar ämnenas likheter i målen. Genom att 

läraren ”plockar gemensamma ämnen” skapas en utveckling genom att läraren sammanfogar 

det till en ny dimension anser Lärare 2. 

 

                                                           
69

 Om svaret blir för diffust eller om respondentet inte svarat på frågan Patel & Davidsson, s. 111. 
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4.2 Hur är lärarens inställning till ämnesintegration?  

 

4.2.1 Det positiva 

Överlag är de flesta respondenter positiva till ämnesintegration och Lärare 2 ser det till och 

med som en självklart. Lärare 5 vill dock belysa att det är viktigt att:  

”Där det finns naturliga och konkreta anknytningar, är det bra att ha det men 

inte att leta efter det och till varje pris göra en ämnesintegration” (Lärare 5).  

 

Även Lärare 6 anser att:  

”Integrationen inte får bli konstruerad eller påtvingad den skall vara naturlig, 

på så vis kan man få matematikundervisningen mer naturlig. Om den är 

naturlig blir det också bättre” (Lärare 6). 

Lärare 4 tycker helt enkelt ämnesintegration ”är väldigt bra”, även Lärare 3 instämmer och 

menar på att inom vissa delar är det väldigt positivt att kunna göra det. Det är inte 

självklart att det är positivt men i lagom utsträckning så kan det vara bra anser Lärare 1 

 

4.2.2 Det negativa 

Organisatoriska svårigheter som kan uppkomma i samband med integration påverkar 

lärarnas inställning negativt.  

 

Samtliga respondenter menar att det inte finns någon tid för lärare att utveckla ett 

ämnesintegrerat arbetssätt såvida läraren inte har båda kurserna själv. Ytterligare något 

som påverkar inställningen är hur kurser ligger i utbildningsprogrammen. Skall man 

integrera till exempel Matematik A och Naturkunskap A, så läses dessa kurser inte alltid 

under samma årskurs. Lärare 4 uttrycker det så här: 

”Ja, ett är att där det finns en naturlig anknytning där läser man ofta 

naturkunskapen året efter man läst motsvarande moment i Matematik A. Då 

tappar man mycket av den grundläggande matematiken som man gjorde i ettan 

ju” (Lärare 4). 
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Eller som Lärare 1 säger 

”Man få rå sig själv, hehe. Man får integrera så mycket som man själv vill och 

kan på eget bevåg, nej samarbete och sånt fungerar nog inte så bra”(Lärare 1). 

 

4.3 Vilka fördelar och nackdelar anser lärarna att finns det med 
en ökad ämnesintegration mellan naturkunskap och 
matematik? 

 

4.3.1 Fördelar 

Lärare 4 säger att ”Förståelsen ökar för eleven i både naturkunskap och matematik om 

läraren ökar integrationen mellan ämnena och detta skulle helt enkelt vara kanon”. Lärare 4 

utvecklar dock inte detta närmre. Lärare 4 anser att om ämnesintegration är naturlig, är det 

bara bra men påpekar samtidigt att läraren inte skall överdriva letandet efter anknytningar.  

Lärare 2 anser att fördelarna är att det blir färre ämnen att hålla reda på för eleverna. 

Dessutom blir kunskaperna något som eleverna kan hantera, en nytta för livet och inte bara 

en rabbelkunskap. Det kan till exempel vara vid hantering av grafer då kan läraren 

integrera det med samhällskunskap vilket är en fördel för eleven menar Lärare 5  

Lärare 3 är inne på samma spår och menar på att: 

”Eleverna får en större insikt i att det är en helhet i skolan så att inte varje ämne 

är var för sig med täta skott i mellan, utan att allt är en livserfarenhet som man 

skall lära sig i skolan något man lär för framtiden inte en del där och en del 

här” (Lärare 3). 

Fördelarna med en ökad integration kan vara många och Lärare 6 uttrycker sig enligt 

följande: 

”Man kan få eleverna till att det som kan verka torrt i 

matematikundervisningen kan ju få lite mer kött på benen. Kanske genom att 

uttrycka det i någon laboration eller i samband som de begriper och på detta 

sätt ökar förståelsen för matematiken också” (Lärare 6). 
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Det är alltså ”jättebra för matematiken” menar Lärare 1 som vidare säger: 
 

”Matematiken är bara ett redskap och den behöver en förankring i verkligheten 

och allting” (Lärare 1). 

 

4.3.2 Nackdelar 

Nackdelar med en ökad integration är enligt Lärare 6 och Lärare 3 att läraren skapar för 

stora projekt. Läraren bör hålla sig till mindre punktinsatser inom ämnena. Lärare 3 

fortsätter och påpekar att vid för stora projekt finns det en risk för att eleverna kan känna 

sig stressade. Även Lärare 6 understyrker detta och anser att det till och med kan gå så 

långt att eleverna ”tappar allt” om undervisningen styrs om till allt förstora projekt. Enligt 

Lärare 4 finns det bara en enda nackdel med en ökad integration och det är om läraren 

använder sig av för många exempel från naturkunskap. Då kan de elever som har svårt 

eller jobbigt med naturkunskap även tycka att matten blir jobbig. Även Lärare 1 anser 

detta. Lärare 5 påpekar vidare än en gång att det är viktigt att integrationen sker på ett 

naturligt sätt ”Så fort det blir konstlat så tappar man vitsen med det” (Lärare 5).  

 

Lärare 2 anser att nackdelarna är att: 

”Gapet mellan starka och svaga elever eller stora och små förkunskaper 

accentueras, de som har mycket med sig i ämnena kan gå vidare med stormsteg 

och integrera, medan de med en annan eller svag undervisning sedan tidigare, 

de måste lära sig väldigt mycket innan de kan ta steget in i interaktionen. De 

kan ta steget in i interaktionen och stanna där men de utvecklas inte, så frågan 

är hur mycket baskunskaper som man skall lära dem innan man integrerar, en 

del kan hoppa på direkt, andra måste lära sig grundbegreppen först” (Lärare 2). 

Lärare 4 anser inte att det finns några direkta nackdelar, men att det kan bli 

problem om många lärare skall vara inblandade. 
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4.4 Anser lärarna att ämnesintegration kan påverka elevernas 

lärande? 

Naturkunskap berör eleverna på ett annat sätt än matematiken som ibland kan vara 

abstrakt. Eleverna känner att de inte ”går på grund” i samma utsträckning i naturkunskap  

som i matematik. ”I naturkunskap begriper de alltid någonting”(Lärare 1). Matematiken är 

”ett ont måste”(Lärare 1) för många elever samtidigt är inställningen till naturkunskap nog 

något högre då den är mer verklig anser Lärare 1. Ett sätt att öka motivationen för eleverna 

skulle kunna varar en ämnesintegration enligt respondenterna.   

 

4.4.1 Ämnesintegration som något positivt 

Fem av respondenterna är överens om att ämnesintegrationen är positiv för eleverna.  

Lärare 3 säger:    

”Ja, det är säkert väldigt berikande för dem, för förståelsens, att man ser att allt 

är en helhet, att allt hänger ihop, det tror jag är mycket bra. Till exempel se att 

matten faktiskt används på riktigt i verkligheten” (Lärare 3). 

Lärare 2 tycker att eleverna får en större förståelse, men att det samtidigt är viktigt att 

läraren inte gör för stora projekt utan att läraren har små projekt med en stor tydlighetsgrad 

när det gäller examinationen, samt vilka betygsmål som integrationen berör. Det blir 

förhoppningsvis något meningsfullt i det som de gör på lektionen säger Lärare 1. Matten 

kan användas som ett verktyg för att förstå exempelvis naturvetenskapliga samband i det 

verkliga livet menar Lärare 6.  Lärare 4 fortsätter ”…det är viktigt att komma utanför de ramar 

som bokens uppgifter befinner sig…”. Eleverna kan genom ämnesintegrationen koppla 

samman matematiken mer med verkligheten.70   

 

4.4.2 Ämnesintegration som en motiverande faktor för eleverna 

Lärare 3 menar att eleverna kanske blir mer motiverade om:  

”Det finns en verklighet bakom och inte bara som dom ser mattebokens påhittade uppgifter som de 

egentligen sällan kopplar till verkligheten även om det kanske är tänkt så” (Lärare 3). 

                                                           
70

 Interntbortfall under denna rubrik av Lärare 5 
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Även Lärare 6 anser att ämnesintegrationen ökar motivationen och samtidigt öppnar 

eleverna ögonen för verkligheten, läraren kan hitta genvägar som kan leda till att eleverna 

inte tycker att ett visst problem är så svårt ändå. Lärare 6 fortsätter: 

”För några, de lågpresterande eleverna kanske man kan lyfta det lite granna, om 

man är skicklig på att hitta de bra sakerna som kan belysa vissa grejor, jag tror 

att just när det gäller funktionsläran då tror jag att man kan hitta bra 

infallsvinklar som kan vara till fromma för vissa elever, plus finns de i vissa 

labbar med procenträkning, att man räknar till exempel på det här med alkohol 

och bilkörning, och detta kanske kan ge dem en insikt i att de måste kunna 

räkna procent och även kanske kunna räkna med en enkel proportionalitet och 

detta skulle de aldrig knäcka om man inte sätter det i sitt rätta sammanhang” 

(Lärare 6). 

Ett problem är de elever som inte har någon motivation alls eller som inte vill någonting. 

”De eleverna kommer att bli svåra att få med på tåget. Vill inte eleverna själva så kan 

läraren inte få med dem, så är det bara…” (Lärare 1). 

 

4.5 Finns det något eller några områden mellan naturkunskap 
och matematik där ämnesintegrerad undervisning fungerar 
bra?  

 
 
Alla respondenter är överens om att energiavsnittet i Naturkunskap A är det som är det 

området som passar sig bäst för att ämnesintegrera med matematiken. Lärare 4 lyfter fram 

att det berörs vid olika jämförelser av energiberäkningar av vindkraften kontra 

kärnkraftverken.  

 

Lärare 1 anser att lärare kan integrera i andra avsnitt också men: 

”…då blir det rätt lätt väldigt avancerad matematik kanske om man skall räkna 

på ozon eller växthuseffekt eller så, då kanske de inte hänger med…” (Lärare 1). 

Lärare 6 ser kopplingar i energiavsnittet till både procenträkning och till funktionsräkning 

och statistik. Vidare kan man: 
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”…utnyttja olämpligheten i ett diagram dock ritar man inte så mycket nu för 

tiden datorn har tagit över mer men...” (Lärare 6). 

Lärare 3 säger att läran om materia kan behandlas både i Naturkunskap A eller 

Naturkunskap B och ”där finns ju en hel del räkning. Till exempel vid jämförelser av 

formler eller när eleverna räknar med olika ekvationer” (Lärare 3). Lärare 2 anser att vid 

diskussion om arbetsmiljö kan läraren prata om decibel och prefix med mera.      

 

4.6 Resultatsammanställning 

Ett sätt att ändra attityden till matematiken och naturkunskapen skulle enligt lärarna kunna 

vara att utveckla ämnesintegrationen mellan dessa ämnen. 

 

Flertalet av respondenterna definierar ämnesintegration som när delarna i olika ämnen sätts 

tillsammans och låter dem samverka till en större helhet med nya infallsvinklar. En av 

respondenterna anser att tiden utnyttjas effektivare vid ämneintegration. För att det skall bli 

positivt för eleverna med ämnesintegrationen är det enligt flertalet av respondenterna  

viktigt att den är naturlig och inte känns påtvingad för eleverna.  Hittar läraren den 

naturliga kopplingen mellan ämnena, blir eleverna förhoppningsvis mer motiverade, anser 

en av respondenterna. Det samma gäller om de ser att matematiken och verkligheten har ett 

samband. Eleverna lär sig förstå naturvetenskapliga samband bättre anser några av 

reposndenterna, om man känner till de matematiska begreppen. Insikten att det finns en 

helhet blir då tydligare. Flertalet av respondenterna menar vidare att även meningsfullheten 

i lektionerna blir större då matematiken inte är lika abstrakt utan den får en koppling till 

vardagen och verkligheten. 

 

Nackdelar enligt flertalet av respondenterna är att det sällan finns tid för samarbetet lärare 

emellan, samt att kurserna sällan läses av eleverna under samma årskurs. Vidare är det 

viktigt att inte göra för stora projekt av integrationen utan att hålla sig till begränsande 

områden, tycker två av respondenterna. Elever som inte tycker om det ena ämnet skall inte 

drabbas för mycket i det andra och vice versa, anser två av respondenterna.  

 

Det mest naturliga området att ämnesintegrera anser respondenterna finns mellan 

funktionsläran och aritmetiken i Matematik A, sammankopplat med Energiavsnittet i 
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Naturkunskap A. Det finns dock ett flertal andra områden som skulle kunna integreras om 

lärarna bara fick möjlighet till samplanering. 
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5. Diskussion och analys 

I syftet ställde jag mig frågan hur gymnasielärares inställning är till ämnesintegration 

mellan matematik och naturkunskap på gymnasiet är. Vidare ville jag undersöka om det 

finns några fördelar med en ökad ämnesintegrering enligt lärarna mellan matematik och 

naturkunskap.  
 

Andersson beskriver integration som att läraren sammanfogar skilda delar till en helhet när 

det gäller undervisning och lärande om världen.71 Detta stämmer väl överens med den 

definition som de intervjuade lärarna gav. Definitionen enligt respondenterna är att delar i 

olika ämnen sätts samman och låter dem samverka. På så sätt skapas en större helhet med 

nya infallsvinklar. En definition som är värd att belysas är den som Lärare 6 ger: 

”Definition, ordets betydelse integration kommer från matematikens 

integralkalkyler för att vara mer exakt, Riemann integraler. Likheten ger att 

summan av en mängd produkter som skall ge helheten, man kan säga 

samverkan mellan olika delar som skall ge en större helhet. Summan skall bli 

bättre än delarna var för sig” (Lärare 6). 

Sjöberg poängterar att det samtidigt är viktigt att helheten är vidare och mer annorlunda än 

vad de mindre delarna är tillsammans. Läraren kan alltså inte sätta samman de olika 

delarna hur som helst utan det måste finnas en gemensam faktor som håller dem samman.72 

Definitionen av ämnesintegration är överlag samma mellan respondenterna och Andersson 

och Sjöberg. För den fortsatta diskussionen är det viktigt att de ingående ramfaktorerna är 

de samma.  För flertalet elever anser jag att ämnesintegration eventuellt kan vara till stor 

nytta för förståelsen framförallt i matematik men även för naturkunskap. Ämnesintegration 

kommer att ge en större förståelse för helheten, vilket också Sjöberg poängterar. Sjöberg 

anser att skolan skall kunna förmedla en helhetssyn och då bör ämnesgränserna inte vara 

allt för starka. Om gränserna är för starka kan det leda till en uppdelning och splittring av 

den helhetssyn som skolan bör förmedla.73 Flertalet av lärarna instämmer med detta. 

Representativt är som Lärare 3 uttrycker:  

                                                           
71

 Andersson, s. 15. 
72

 Sjöberg, s. 398. 
73

 Sjöberg, s. 402. 



33 

 

”Ja, det är säkert väldigt berikande för dem, för förståelsens, att man ser att allt 

är en helhet, att allt hänger ihop, det tror jag är mycket bra. Till exempel se att 

matten faktiskt används på riktigt i verkligheten” (Lärare 3). 

Skolan skall som kunskapsförmedlare visa eleverna på ”verkligheten som en helhet”. 

Genom ämnesintegration ökar möjligheterna för detta. Lpf 94 lyfter fram att det är viktigt i 

kunskapsutvecklingen att ge eleverna möjligheter att överblicka samband och se helheter, 

samt att det får en möjlighet att använda sina kunskaper och reflektera över de erfarenheter 

som de fått.74 Vidare finns det ett flertal gemensamma drag gällande metod och innehåll 

när man jämför naturvetenskap med andra ämnen.75 En nära koppling finns i Lpf 94 där 

syftena mellan matematik och naturkunskap tenderar att sammanfalla. Syftet med 

matematiken är bland annat att:  

  

”Eleverna skall kunna analysera, kritiskt bedöma och lösa problem för att 

självständigt kunna ta ställning i frågor, som är viktiga både för dem själva och 

samhället, som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor” 

Och inom naturkunskap finner vi att: 

”Ämnets syfte är dessutom att ge naturvetenskapliga kunskaper för att kunna ta 

ställning i frågor som är viktiga för individ och samhälle som t.ex. genteknik, 

hållbar utveckling och energifrågor”76 

Att arbeta ämnesintegrerat borde vara en självklarhet enligt dessa två syften. Även bland 

respondenterna fanns en positiv inställning till en ämnesintegration mellan naturkunskap 

och matematik, men de vill samtidigt belysa att det inte skall eftersträvas till varje pris.  

 

 

Lärare 5 säger ”Där det finns naturliga och konkreta anknytningar, är det bra att ha det men inte 

att leta efter det och till varje pris göra en ämnesintegration” (Lärare 5). Det finns alltså likheter 

mellan syftena inom respektive ämne vilket gör att en ämnesintegration skulle kunna vara 

möjlig eftersom det finns naturliga anknytningar mellan matematik och naturkunskap. 
                                                           
74

 Lpf 94, s. 6. 
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 Sjöberg, s. 402. 
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 www.skolverket.se (webbplats Kursinfo 2008-11-27) 
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Dessutom förtydligar Lpf 94 att läraren skall samverka med andra lärare för att nå 

utbildningsmålen.77  

 

De naturliga anknytningarna som Lärare 5 söker efter anser jag att vi finner både i 

vardagslivet och i yrkeslivet, det kan vara beslutsprocesser i samhällsfrågor när det gäller 

till exempel miljö- ekonomifrågor eller något etisk ställningstagande.78 Trots att det är 

viktigt att förstå dessa olika samhällsfrågor finns det hos vissa en ovilja att läsa matematik. 

För många elever finns det till och med en känsla av ”ångest” inför 

matematiklektionerna.79 Samtidigt är det inte en självklarhet att eleverna har en förståelse 

för de naturvetenskapliga modellerna av världen, vilket de behöver för att kunna göra ett 

aktivt och medvetet ställningstagande i olika samhällsdebatter. 80  Exempel på detta skulle 

kunna var hur växthuseffekten påverkas av koldioxidutsläpp från bilar eller hur olika 

kemikalier påverkar förtunningen av ozonskiktet.    

 

Det är viktigt att läraren skapar ett sammanhang och sammanfogar detta till elevens 

vardagsverklighet. Ett sätt att göra det är enligt respondenterna att ämnesintegrera  

naturkunskap och matematik: 

”Eleverna får en större insikt i att det är en helhet i skolan så att inte varje ämne 

är var för sig med täta skott i mellan, utan att allt är en livserfarenhet som man 

skall lära sig i skolan något man lär för framtiden inte en del där och en del 

här.” (Lärare 3) 

Eller som Lärare 1 uttrycker sig att ”Matematiken är bara ett redskap och den behöver en 

förankring i verkligheten och allting” (Lärare 1) 

Genom ämnesintegration mellan matematik och naturkunskap kommer eleverna att få en 

större förståelse för helheten samtidigt som ämnena förankras i verkligheten.81 Andersson 

                                                           
77

 Lpf 94, (2006), s. 12.  
78

 Skolverkets rapport 221, s. 11. 
79

 Stendrup, s. 15-17. 
80

 Strömdal, s.7, 9. 
81

 Sellman & Tabet,  s. 2. 
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anser att skolan behöver skapa sammanhang och mönster, så att det tilltagande flödet av 

information kan fogas in i rätt ”fack” och på så vis skapas en bättre helhet för eleverna. 82  

 

Fem av de sex lärarna är överens om att det är positivt med ämnesintegration då 

kunskapsutvecklingen inom både naturkunskap och matematik kommer att gynnas av det.  

Samtidigt finns det vissa organisatoriska problem som kan vara till en nackdel vid en 

ämnesintegrering. Det kan vara att det inte finns tid för en gemensam planering eller att 

utformningen av tjänsterna ställer till problem.83 Vi ser här att både rektorer och 

schemaläggare har ett stort ansvar då de utformar tjänsterna om lärarna skall kunna 

genomföra en ämnesintegration med lyckat resultat. Detta organisatoriska problem 

aktualiserar Lärare 4 som säger att ”på vår skola läses inte Naturkunskap A och Matematik 

A under samma läsår vilket gör att man tappar mycket av vinsterna som eleverna kunde ha 

fått med en ämnesintegrering”. 

 

Det är också viktigt att lärarna är frivilligt engagerade om det skall bli ett lyckat resultat.84 

Detta är något som respondenterna också lyfter fram som en viktig faktor. Bristen av 

gemensam tid till planerig är en faktor som samtliga respondenter lyfter fram. Detta blir än 

mer avgörande då det är två lärare som skall samarbeta. Lärare 3 och Lärare 6 på pekar att 

ämnesintegrationen bör innefattas av ”mindre punktinsatser”. Vid för stora projekt kan 

eleverna känna sig stressade. Lärare 6 menar till och med att eleverna kan ”tappa allt” om 

ämnesintegreringen byggs upp av stora projekt. Detta är något som Andersson också 

betonar. Andersson tycker att det är bättre med en verklig integration i ett litet format än att 

skapa en ”grand theory”.85   

 

Samtliga respondenter är överens om att det område som passar bäst för en 

ämnesintegrerad undervisning är mellan energiavsnittet i Naturkunskap A tillsammans 

med aritmetikavsnittet och funktionsavsnittet i Matematik A och Matematik B. Lärare 4 

anser att dessa avsnitt berörs exempelvis vid jämförelser av energiberäkningar mellan olika 
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 Andersson, (1994), s. 38. 
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 Arfwedson, mfl., s. 21. 
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 Arfwedson, mfl., s. 21. 
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 Andersson, s. 39, 40. 
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energikällor, som vindkraft och kärnkraft. Lärare 6 ser kopplingar mellan energiavsnittet 

och statistikavsnitten både i Matematik A och i Matematik B. Vid granskningen av 

diagram kan läraren till exempel visa och diskutera hur man kan manipulera med statistik. 

Lärare 1 anser att läraren kan integrera mellan fler områden i matematik och naturkunskap 

men att det finns en risk att det kan bli för avancerad nivå och då förloras meningen med 

integrationen. I bilaga 1 finns några av de kursmål i Naturkunskap A, Matematik A och 

Matematik B som skulle kunna integreras. 

 

Avslutningsvis är att elevers lust att lära påverkas till stor del av vilket kunskapsområde 

som behandlas, samtidigt är lärandemiljön väldigt viktig.86 Genom att skapa förutsättningar 

för en god lärmiljö som stödjer eleverna i deras utveckling i matematik och naturkunskap 

kan ett ökat självförtoende skapas hos eleven. Detta ger eleven större möjlighet att lyckas i 

naturkunskap och matematik.87   Ett sätt att skapa denna lärandemiljö skulle kunna vara att 

ämnesintegrera dessa ämnen. 

 

5.1 Metoddiskussion  

Vid kvalitativa intervjuer finns det en risk att man får en skevhet i resultaten. Eftersom jag 

har gjort intervjufrågorna själv finns en möjlighet att jag redan från början påverkat 

undersökningens resultat. Intervjufråga 7 var något otydlig och borde ha förtydligats mer. 

Under intervjuerna har jag försökt att hålla ett neutralt tonläge, då tonfall kan ge upphov 

till olika reaktioner hos respondenterna. Jag är medveten om att det finns en vilja hos 

respondenterna att gör mig till lags i mina frågeställningar och detta är något som också 

påverkar resultatet. Ytterligare problem är att jag tar för givet att alla respondenter 

uppfattar och avser samma sak då de pratar om samma begrepp som berörs i intervjuerna. 

På en av frågorna finns ett intenbortfall som bör beaktas, detta hade kunnat unvikas vid en 

större uppmärksamhet vid intervjun. Det är nästan oundvikligt att undkomma respons- 

eller intervjueffekter men genom att jag är medveten om problemen har jag försökt minska 

de negativa effekterna. 88 
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 Skolverkets rapport 221, s 7. 
87

 Stendrup, (2001), s. 15-17. 
88

 Bell, s. 123 
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6. Didaktiska implikationer 

Detta arbete har givit mig som lärare en inblick i hur viktigt det är med ämnesintegration. 

Den är en förutsättning för att vissa av de syften som finns i kursplanen för matematik ska 

uppnås. Speciellt gäller detta för att lära elever att tänka matematiskt och låta dem använda 

matematik i olika situationer.  

 

Ämnesintegration är också ett viktigt hjälpmedel i lärarens strävansmål att ge eleverna den 

helhetssyn som är en förutsättning för deras förståelse av viktiga sammanhang i sina 

studier. Ämnesintegration medför samverkan över ämnesgränser vilket kan ge 

uppskattning, stimulans, gemenskap och arbetsglädje kollegor emellan.      
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7. Fortsatt forskning 

Detta arbete har behandlat hur lärare ser på integration och hur den påverkar elevernas 

lärande. Som vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur elevernas 

betygsmål i naturkunskap och matematik påverkas av integration. Det skulle också vara 

intressant att mer noggrant undersöka vilka kursavsnitt i dessa ämnen som bäst lämpar sig 

för ämnesintegration.    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kursmål Ma 1201 och Ma 1202 

Efter avslutad kurs skall eleven ha uppnått följande: 

(detta är ett urval av mål som skall uppnås, dessa mål avser mål som skulle kunna 
integreras med naturkunskap) 

 

Matematik 1201 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och 
vald studieinriktning 

kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data  

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

kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer  

kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla 
exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i 
samhälle 

känna till hur matematikens modeller kan beskriva förlopp och former i naturen 

kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna 

tolka och använda vanligt förekommande lägesmått 89 

 

Matematik 1202 

med omdöme använda olika lägesmått för statistiska material och kunna förklara 

skillnaden mellan dem samt känna till och tolka några spridningsmått 

kunna planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta 

sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet 
                                                           
89

 http://www.skolverket.se (webbplats Kursinfo Matematik 2008-11-01) 
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kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden samt lösa 

andragradsekvationer och tillämpa kunskaperna vid problemlösning 

kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa linjära olikheter och 

ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder 

kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och använda 

några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp och i samband därmed 

kunna arbeta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel.90 

Kursmål Nk 1201  

Efter avslutad kurs skall eleven ha uppnått följande: 

(detta är ett urval av mål som skall uppnås, dessa mål avser mål som skulle kunna 
integreras med matematik) 

Eleven skall 
kunna göra observationer och enkla experiment samt kunna analysera och tolka resultaten 

kunna förstå skillnaden mellan påståenden grundade på fakta och värderande ståndpunkter 
inom naturvetenskapen, t.ex. när det gäller människans strålningsmiljö 

ha kunskap om energiomvandlingar och energiformer samt begreppet energikvalitet  

kunna beskriva naturliga kretslopp och av människan skapade materia- och energiflöden 
samt ha förståelse av termodynamikens lagar 

ha kunskaper om livsstilens betydelse för miljön och en hållbar ekologisk utveckling.91 

 

 

 

 

 

                                                           
90

 www.skolverket.se (webbplats Kursinfo Matematik 2008-11-01) 

91
 www.skolverket.se (webbplats Kursinfo Naturkunskap 2008-11-01)  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 
1) Vilken är din definition av ämnesintegration? 
 
2) Arbetar du ämnesintegrerat mellan naturkunskap och matematik? 
 
3) Hur är din inställning till en ämnesintegrerad undervisning?  
 
4) Vilka fördelar finns det med en ökad integration mellan naturkunskap och matematik? 
 
5) Vilka nackdelar finns det med en ökad integration mellan naturkunskap och matematik? 
 
6) På vilket sätt kan vi öka ämnesintegreringen mellan dessa ämnen dvs. finns det något 
eller några specifika områden som skulle passa sig bättre för ämnesintegrerad undervisning 
 
7) Kan man uppnå alla målen i styrdokumenten om man inte använder sig av 
ämnesintegrering? 
 
8) Tror du att det är mer tidskrävande att använda sig av ämnesintegrerat arbetssätt? 
 

9) Hur anser du att ämnesintegration kan påverka elevernas lärande? 

 
10) Om man ser till din skola finns det några organisatoriska förutsättningar eller 
svårigheter för att arbeta ämnesintegrerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


