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Abstract
A correlated curriculum is a way to give the subject relevance in a wider context to strengthen
the pupils’ education. The idea is that students' motivation will increase for their studies, as
the goals to aim for. This study intends to find out vocational teachers perception of a
correlated curriculum within the Industrial programme. The studies of opportunities and
obstacles of a correlated curriculum are made through qualitative interviews with six
vocational teachers within the Industrial programme. The study compares vocational teachers
understanding of a correlated curriculum with the perceptions of core subject teachers of
another study. The results show that vocational teachers perceive more opportunities than
obstacles and have found ways to overcome barriers to integrated working substance. The
possibilities are described as increasing motivation, accelerated learning and a holistic
approach to knowledge. The obstacles are described as approach to knowledge, lack of
communication and time. The solutions are described as taking the initiative, creating
common time, clear and simple goals.
Keywords: Curriculum integration, Correlated curriculum, Cooperation between vocational
teachers and core subject teachers, Industrial programme.

Sammanfattning
Ämnesintegration är ett sätt att organisera undervisning för att eleven ska se det som
förmedlas i ett större perspektiv, i syfte att skapa en helhetssyn på kunskaper, i ett effektivare
lärande. Meningen är att elevernas motivation ska öka liksom måluppfyllnaden för
undervisningen. Studien har för avsikt att undersöka hur karaktärsämneslärare på
Industriprogrammet uppfattar ämnesintegration. Det som undersöks är vilka möjligheter och
hinder för ämnesintegration karaktärsämneslärarna uppfattar genom kvalitativa intervjuer med
6st karaktärsämneslärare på Industriprogrammet. Undersökningen kompletteras också med en
jämförelse av kärnämneslärares uppfattning om infärgning i en annan studie. Resultaten visar
att karaktärsämneslärarna uppfattar fler möjligheter än hinder och har hittat sätt att övervinna
hindren för att jobba ämnesintegrerat. Möjligheterna beskrivs som ökande motivation hos
eleverna, snabbare inlärning och helhetssyn på kunskaperna. Hindren beskrivs som
kunskapssyn, brist på kommunikation och tid. Lösningarna beskrivs som att ta initiativ, skapa
gemensam tid och tydliga och enkla mål.

Nyckelord: Integration, Ämnesintegration, Infärgning, Ämnesövergripande, Samarbete
mellan kärnämne och karaktärsämne. Industriprogrammet, Industritekniska programmet.

1. Inledning .............................................................................................................................................. 1
1.1 Ämnesintegrationens möjligheter och hinder .............................................................................. 1
1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 2
2. Litteraturgenomgång........................................................................................................................... 3
2.1 Ämnesintegrationen ..................................................................................................................... 3
2.1.1 Ämnesintegration och närliggande begrepp ............................................................................. 3
2.1.2 Begreppsdefinition ..................................................................................................................... 5
2.2 Att ämnesintegrera ....................................................................................................................... 6
2.3 Vilka ämnen integreras? ................................................................................................................ 8
2.4 Vad kan uppnås med ämnesintegration?...................................................................................... 9
2.5 Hinder för ämnesintegration ....................................................................................................... 11
2.6 Främjande av ämnesintegration ................................................................................................. 13
2.7 Frågeställningar ........................................................................................................................... 14
3. Metod ................................................................................................................................................ 15
3.1 Datainsamlingsmetod.................................................................................................................. 15
3.2 Urval och avgränsningar .............................................................................................................. 16
3.3 Genomförande ............................................................................................................................ 18
3.4 Bortfall ......................................................................................................................................... 20
3.5 Etiska frågor................................................................................................................................. 20
3.6 Validitet och Reliabilitet .............................................................................................................. 21
4. Resultat.............................................................................................................................................. 22
4.1 Analys från intervjuer .................................................................................................................. 22
5. Diskussion och slutsatser................................................................................................................... 35
5.1 Diskussion .................................................................................................................................... 35
5.2 Kritisk granskning av arbetet ....................................................................................................... 40
5.3 Vidare forskning .......................................................................................................................... 41
6. Referenser ......................................................................................................................................... 43
Bilaga 1: Intervjuguide........................................................................................................................... 45
Bilaga 2: Struktur av intervjufrågor ....................................................................................................... 46

1. Inledning
1.1 Ämnesintegrationens möjligheter och hinder
När jag övergav mitt arbete som produktionstekniker på ett stort företag för att ta mig an
skolans utmaningar som yrkeslärare på Industriprogrammet så hade jag med mig en vision, en
vision av att kunna förändra och dela med mig av mina erfarenheter. Det skulle visa sig att
svårigheterna skulle vara av ett annat slag än jag trodde. Hur skapar man motivation, intresse
och aktivitet hos elever? Hur får man igång samarbete med kollegor? I min upplevelsevärld så
saknas det inte intresse för ämnesintegration, det kommer bara inte igång.
Denna fallstudie har ambitionen att undersöka hinder och möjligheter för ämnesintegration i
undervisningen på Industri(tekniska)programmet. Dessutom så kommer jag att försöka reda ut
begreppen: infärgning, ämnesintegration och ämnesövergripande arbete med stöd från
tidigare forskning. Undersökningen kommer att avgränsas till Industriprogrammet, med
förankring i Berggren och Bergmans (2007) forskning som undersöker kärnämneslärares
uppfattning

om

infärgning.

Författarna

uppger

att

de

uppfattar

fördelar

som

motivationshöjande effekter med infärgning i undervisningen. Forskningen uppger också
hinder för infärgning, bland annat anges samarbete och insyn i karaktärsämnet som ett hinder.
Den här undersökningen kommer i stället undersöka hur karaktärsämneslärare upplever
ämnesintegrationens möjligheter och hinder i jämförelse med Berggren och Bergmans (2007)
forskning. Resultaten från deras forskning och min undersökning kommer att jämföras
eftersom samarbetet mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare uppfattas som central
för undervisningen i yrkesprogram. Gymnasieskolan står under en förändring i och med
skolreformen Gy11 med bl.a. nya begrepp att hantera som att kärnämnesläraren kommer att
undervisa i gymnasiegemensamma ämnen i stället för kärnämnen och karaktärsämneslärarens
yrkesämnen kommer att benämnas programgemensamma ämnen. För Industriprogrammet så
kommer reformen bl.a. att innebära att programmet i Gy11 kallas Industritekniska
programmet. Den här undersökningen kommer att ha sin utgångspunkt i det gamla systemet
Lpf94 eftersom diskussionen i undersökningen börjar och har sin utgångspunkt i den
undervisning där den mesta erfarenheten finns. Det är dock oundvikligt och viktigt att även
framtiden i gymnasiereformen Gy11 kan färga undersökningen, varför utryck och exempel
kan förekomma parallellt i kommande text.
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1.2 Syfte
Uppsatsens syfte är att identifiera hur hinder och möjligheter i ämnesintegrerat arbetssätt
uppfattas av skolans karaktärsämneslärare. Arbetet kan ligga till grund för en ökad
medvetenhet och kunskap för att underlätta samarbete i undervisningen mellan lärare.
Dessutom är det meningen att analysera ämnesintegrerat arbete på några skolor. Jag har
avgränsat min studie till att gälla karaktärsämneslärare inom Industriprogrammet för att skapa
mig en uppfattning om hur nämnda lärarkategori upplever ämnesintegration.
Förhoppningsvis kan undersökningen spela en viss roll i och med övergången till Gy11
eftersom läroplaner och kursplaner är nya vilket skulle kunna vara ett tillfälle att skapa nya
samarbeten mellan ämnen i kampen om elevernas motivation och kunskapernas sammanhang.
Olika sätt att utrycka samarbetet benämns i olika utryck med olika betydelse, de viktigaste
utrycken för den här undersökningen är ämnesintegration och infärgning.
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2. Litteraturgenomgång
2.1 Ämnesintegrationen
Ämnesintegration, integration, infärgning och ämnesövergripande är viktiga begrepp i denna
undersökning. I följande litteraturgenomgång kommer jag att ta upp nämnda begrepp till
diskussion som underlag för en begreppsdefinition. Jag kommer också att försöka hitta några
aspekter på användning och berättigande av ämnesintegrationen i litteraturen, men också
hinder för och främjande av ämnesintegrerat arbetssätt. I kommande litteraturgenomgång och
utvecklande av forskningsfrågor så kommer jag att ta ett avstamp i Berggren och Bergmans
(2007) arbete Infärgning ur lärares perspektiv som behandlar hur kärnämneslärare uppfattar
infärgning. Författarna uppger att infärgning är en form av ämnesintegration och använder en
definition för infärgning som kan uppfattas som överlappande med definitionen för
ämnesintegration för det här arbetet. Min förhoppning är därför att resultaten från deras
forskning kan komplettera karaktärsämneslärarnas uppfattningar till ett större och mer
nyanserat perspektiv, som i någon mån innefattar både karaktärsämneslärare och
kärnämneslärare. Utredningen Yrkeskunnande- en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot
yrkesämnen (SOU 2008:112) beskriver just att yrkesläraren har ett ansvar att skapa dugliga
samhällsmedborgare i samverkan genom ämnesintegration och infärgning. Eftersom Berggren
och Bergman (2007) utgår från infärgning och det här arbetet i stället har sin utgångspunkt i
ämnesintegration så kommer jag att försöka att sätta resultaten och uttrycken i relation till
varandra. Det kommer således att innebära att begreppet infärgning kommer att användas
relaterat till Berggren och Bergmans (2007) resultat och ämnesintegration som ämne för min
undersökning.

2.1.1 Ämnesintegration och närliggande begrepp
Andersson (1994) beskriver integration sammanfattningsvis som en medveten eller
omedveten undervisningsmetod som har till följd att kunskap införlivas i ett sammanhang:
Det är underförstått att det är individen som integrerar. Det finns med andra ord
ingen integration i sig. Integration är alltid någons integration. I undervisningen är
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det fråga om att stimulera eleven att integrera, dvs. själv konstruera helheter av
delar (Andersson, 1994, s. 3).
Avsikten med integrering kan enligt Andersson (1994) vara att skapa motivation och mening i
elevens kunskapsinhämtning genom att knyta an till elevens livsvärld och erfarenheter. Teorin
knyter an till elevens värld och införlivas i elevens världsbild genom att koppla erfarenheten
och teorin till ett nytt större perspektiv.
Nationalencyklopedin ger en historisk definition av ämnesintegration med betydelse som har
en liknande betydelse som Andersson (1994) förklarar för integration. Dock med den
skillnaden att i Anderssons (1994) tolkning kan integrationen ske oavsett om det var en
medveten strategi från lärarens sida. Infogar vi integrationen i ett ämne kan en mer medveten
strategi ligga bakom. Nationalencyklopedins (2012) förklaring av ämnesintegration:
• det att undervisning i besläktade ämnen samordnas för att ge ökade insikter etc.
ofta äv. med syftet att nedbringa den totala undervisningstiden HIST. sedan 1963
(Nationalencyklopedin 2012).
Nationalencyklopedin (ibid) beskriver syftet med ämnesintegration som att öka utbytet av
undervisningen samt nedbringa undervisningstiden. I dagens uppfattning handlar det främst
om motivationsskapande åtgärder i undervisningen genom att bygga vidare på elevens
tidigare upplevelser och insikter, vilket beskrivs av Brinchmann-Hansen (1996) att
ämnesintegrationen bör ha till effekt att överbrygga gränserna mellan olika ämnen för att ge
inlärningen ett meningsfullt sammanhang. Det går således att överföra delar av en kurs till en
annan för att få kunskaperna i ett korsbefruktande samband. Att det finns potential i att
snarare förändra elevens utvecklingstakt för ökad måluppfyllelse måste dock ses som trolig.
SOU 2008:112 beskriver just ämnesintegration och infärgning som ett sätt att effektivisera
utbildningen i samverkan med andra lärargrupper.
Begreppen ämnesintegration, ämnesövergripande och infärgning förklaras av Mats Ekholm
(förmedlat e-mail, 13 mars, 2012) vilket sätter begreppen i relation till varandra och
kompletterar litteraturens förklaringar och sammanhang:
Ämnesintegration brukar vara att man använder sig av kunskaper från två eller
flera kunskapsområden för att lösa ett problem. Ämnesövergripande brukar
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användas för att beteckna något som går över (eller genom) mer än ett ämne t ex
att man i skolan har till uppgift "över" ämnena att få eleverna att verka
demokratiskt, samarbetande, självständigt eller entreprenörsaktigt för att ta ett nu
aktuellt tema i gymnasieskolan. Infärgning har mest använts för att beteckna att
man inom någon form av studier sätter en särskild prägel på det man gör att det
känns att det hör hemma inom en speciell kulturframtoning, språkdräkt eller ett
mode (ibid).
Ekholms uppfattning har varit ett stöd i min tolkning av definitionerna där ämnesintegrationen
framhålls som ett instrument för att tvärvetenskapligt hitta lösningar vilket stämmer med
uppfattningar som jag mött och det som tidigare formulerats av t.ex. Andersson (1994).
Ämnesövergripande arbete beskrivs av Ekholm (e-mail, 13 mars, 2012) som tillämpande av
övergripande teman som skolan vill projicera på eleverna för att främja uppfattningar eller
egenskaper. Det rör sig alltså om integrering av teman som inte är eller bör vara självständiga
ämnen utan något som alla bär ett ansvar av att förmedla. Teman i undervisningen som t.ex.
entreprenörskap beskrivs också i I entreprenörskapets tecken- En studie av skolning i
förnyelse (Ds 1997:3) som en framtidsväg för undervisningen och utesluter inte t.ex.
ämnesintegration för en djupare förståelse. Ämnesövergripande undervisning kan också
uppfattas som en karaktärsdanande integration av övergripande mål vilket bekräftas av
Skolverkets upplysningstjänst. (e-mail, 20 februari, 2012) Infärgningen kan i stället beskrivas
som en anpassning av undervisningen för en elevgrupp eller tema. Det är en vidare förklaring
än den som jag formulerat med stöd av t.ex. Hugo (2011) som snarare beskriver ett vedertaget
uttryck för yrkesanpassning av undervisningen. Syftet beskrivs som att motivera elever
genom att se användbarheten av kunskaperna i ett större sammanhang vilket kan gynnas av ett
samarbete mellan kärnämne och karaktärsämne.

2.1.2 Begreppsdefinition
Centrala begrepp i den här undersökningen är integration, ämnesintegration, infärgning och
ämnesövergripande. Begreppen är överlappande och varierar något i betydelse beroende på
källa, se t.ex. Berggren och Bergmans (2007) arbete som behandlar infärgning som en sorts
ämnesintegration. Jag kommer dock att använda mig av nedanstående definitioner:
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Ämnesintegration: En undervisning i samarbete mellan två ämnen för att skapa en vidgad
förståelse för ämnena i ett större samanhang. Kunskaper i ett ämne kan således användas som
redskap för att lösa ett problem i ett ämne (se t.ex. Brinchmann-Hansen, 1996).
Infärgning: Anpassning av undervisning i kärnämne för att knyta an till t.ex. programkaraktär
för att motivera elever och påvisa verkliga tillämpningar (Hugo, 2011).
Ämnesövergripande: Undervisning där ett ”tema” genomsyrar flera ämnen för att integrera
övergripande mål i t.ex. personlighetsdanande syfte.

Definitionen är tolkad från e-mail

genom Mats Ekholm (13 mars 2012) och e-mail från Skolverkets upplysningstjänst (20
februari 2012).

2.2 Att ämnesintegrera
Enligt Plihal (1992) så finns det tre aspekter som kräver övervägande för att åstadkomma
integration: För det första hur olika områden sammanförs, handlar det om t.ex.
ämnesintegration, infärgning eller ämnesöverskridande. Den andra faktorn som författaren
identifierar är om och hur lärare samarbetar. Lärare kan jobba självständigt med
ämnesintegration med lite eller inget stöd från andra lärare, lärare som samarbetar i
planeringen av kurser eller lärare som samarbetar i undervisningen av kurser. För det tredje så
identifieras att elevernas individuella val av kurser påverkar möjligheter och resultat av
integration. Plihal (1992) framhåller att eleverna inte bör planera sin utbildning så att
utbildningen blir snävt inriktad på yrket. Då det är viktigt att kurserna blir till nytta för hela
utbildningen och till nytta för yrke, familjeliv och samhälle.

Enligt Anderssons (1994) utgångspunkt så kan det meningsfulla samanhanget mellan två
ämnen utebli eftersom det är individen som integrerar: ”Eleven kan på egen hand skapa
helheter som inte presenterats i undervisningen. En av läraren väl framlagd integration kanske
inte blir sedd av eleven.” (Andersson, 1994, s. 15) I sin tur så innebär det att det faller på
läraren att avväga den tänkta kopplingen som planeras till undervisningen. För att eleven ska
kunna få möjlighet att integrera så krävs det att resonemanget sker utifrån erfarenheter som
eleven rimligen kan anknyta till. För att samtliga elever i en elevgrupp ska kunna anknyta så
krävs det med Anderssons (1994) resonemang att eleverna har en gemensam delkunskap för
att kunna sammanfoga den till en ny helhet med hjälp av ytterligare en delkunskap. Det gäller
då att läraren har försäkrat sig om att elevgruppen delar denna erfarenhet. Alternativt så
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bygger undervisningens delar på erfarenheter som skapats i olika ämnen för att sätta in
kunskaperna i ett större perspektiv, det kräver dock att läraren vet vad som händer i elevernas
övriga undervisning att det kan ske i samarbete mellan olika ämnen framhålls av Skolverket
(2000) enligt följande citat:
Att en höjd kvalitet i utbildningarna bör åstadkommas genom samverkan är
tydligt uttryckt i propositionen. Samverkan innebär oftast att olika ämnesområden
integreras till ett tema eller i ett ämnesöverskridande kunskapsområde.
Sammanhang, helheter och förståelse är oftast utgångspunkter för att skapa sådana
teman (Skolverket, 2000, s. 18).
Möjligheterna av att samarbeta mellan ämnen i undervisningen har förordats under lång tid. I
skolreformen LGy70 minskade undervisningen i yrkesämnen till förmån för svenska,
matematik, engelska och samhällskunskap (Skolverket, 2011). För att hjälpa dessa ämnen så
menar Skolöverstyrelsen (1975) att undervisningen ska präglas av sammanhang och
samarbete för att ämnena inte ska isoleras från varandra. Med läroplanen Lpf94 som infördes
år 1994 kom att alla utbildningar skulle bli treåriga med ytterligare utökning av kärnämnen
för att alla elever ska få grundläggande högskolebehörighet. Skolverket (2006) trycker också
på att eleverna ska få möjlighet att tillämpa och reflektera sina kunskaper utifrån de
erfarenheter som eleven själv kan ha skaffat sig. Skolverket (2011) beskriver dock att
skolreformen 1994 inte fick önskat utfall då jämförande kunskapsstudier visade att Sverige
inte presterar lika konkurrenskraftiga kunskaper som tidigare. Detta föranledde till ytterligare
en skolreform år 2011 som för gymnasiets del kom att kallas Gy11 (Skolverket, 2011). Ett
resultat av reformen är att de gymnasiegemensamma ämnena minskar något i omfång till
förmån för de programgemensamma ämnena för ökat fokus mot yrkeskunskaper (Skolverket,
2011). Andemeningen enligt myndigheten tycks vara att skolan ska integrera och förstärka de
generella kompetenserna i den ”programspecifika karaktären”. Med den utgångspunkten
tolkar jag att lärare i programgemensamma ämnen kommer att få ökat ansvar att utforma sin
undervisning för att skapa ett större sammanhang och förståelse genom att skapa situationer
och fånga tillfällen för att låta eleverna att växa som människor och medborgare. En sådan
undervisning beskrivs i SOU 2008:112 som att förena yrkeskunskap med utveckling av andra
grundläggande egenskaper som t.ex. ansvarskännande, samarbetsförmåga och problemlösning
som efterfrågas på arbetsmarknaden.
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Berggren och Bergman (2007) har gjort forskningsarbetet Infärgning ur lärares perspektiv
med utgångspunkt i kärnämneslärarnas upplevelser av infärgning. Författarna utgår från
Rudhes (1996) definition i boken Ur nöd i lust: ”Enklast kan infärgningen beskrivas som att
kärnämnet används som redskap i karaktärsämnet eller karaktärsämnet används som stoff i
kärnämnet. På så sätt skapas en helhet som fungerar motiverande för eleverna.” (s. 29)
Ovanstående ger Berggren och Bergmans (2007) rapport en överlappande definition med
ämnesintegrationen som är i fokus i det här arbetet. Begreppet ämnesintegration som
utgångspunkt för det här arbetet har valts för att finna hur karaktärämnesläraren
ämnesintegrerar och upplever ämnesintegrationen. Samtidigt så kommer jag att använda
begreppet infärgning i samband med Berggren och Bergmans (2007) resultat som jämförelse.
I Berggren och Bergmans (2007) undersökning upplever nästan alla av kärnämneslärarna att
infärgning är motivationshöjande för eleverna. Majoriteten anser att ämnesintegrationen ger
eleverna en bättre helhetssyn på undervisningen. Dessutom ser mer än hälften någon form av
tidsvinst i ämnesintegrerat arbete. Vilket också får stöd i utredningen Framtidsvägen- en
reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) som ligger till grund som betänkande för
gymnasieutredningen Gy11. Utredningen konstaterar att eleverna som varit föremål för Lpf94
är dåligt förberedda för vidare studier från respektive yrkesutbildning. SOU 2008:27 anger
därför att det är viktigt att skapa och bygga på elevernas intresse för att skapa motivation hos
eleven. Samtidigt så pekar Berggren och Bergmans (2007) utredning ut karaktärsämneslärarna
som negativa till att samarbeta med kärnämneslärare. Hur upplever karaktärsämneslärare det?
Kan nu bl.a. Berggren och Bergmans forskning ställas som giltigt även för
karaktärsämneslärare på industriprogrammet? Utifrån ovanstående formulerar jag frågan: Vad
innebär ämnesintegration för karaktärsämneslärare på Industriprogrammet?

2.3 Vilka ämnen integreras?
Hugo (2007) skriver att det finns en skillnad i undervisning mellan karaktärsämnen och
kärnämnen vilket eleverna uppfattar som att kärnämnen bedrivs i en akademisk tradition
vilken vissa elever på yrkesförberedande program uppfattar som ett problem och utrycker
således kritik mot kärnämnenas arbetssätt, yrkeselever kan i det perspektivet känna sig som
marginaliserade. Marginaliseringen går ut på att denna grupp av elever upplever en sjunkande
självkänsla och fjärmad från undervisningen. Det skulle vara ett motiv för att förändra
undervisningen och Hugo (2007, s. 43) föreslår en undervisning som ger ett större perspektiv
och som innefattar yrkesämnet som motivationsskapande.
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Då försök har gjorts att anpassa kärnämnen till yrkesprogrammen genom
infärgning har detta ofta gett goda resultat. Infärgning innebär att kärnämnet
integreras i programmets karaktärsämnen. Det innebär att karaktärsämneslärare
och kärnämneslärare måste samarbeta mer för att det ska fungera på ett bra sätt
och bli en helhet för eleverna (Hugo, 2007, s. 43).
Vidare beskriver Hugo (2007) att vissa lärare ser ämnesintegration som en försämring av
ämnet. Det får stöd av Lemar (2001) som beskriver att det kan vara svårt att få till ett
samarbete mellan kärn- och karaktärsämne om ”kärnämnesläraren har svårt att identifiera sig
med programmet.” (s. 94) Berggren och Bergman (2007) har inte undersökt vilka ämnen som
integreras i karaktärsämne. Det skulle kunna indikera hur intresset för integration ser ut
mellan karaktär- och kärnämneslärare, eller är det mest karaktärsämne som integreras i
karaktärsämne hos yrkeslärarna? Finns det vissa ämnen som karaktärsämneslärare anser
gynnsamma att integrera eller där det är lättare att överbrygga en akademisk kunskapssyn som
beskrivs av Hugo (2007), eller möjlighet att skapa en programkaraktär i samarbete som Lemar
(2001)

beskriver?

Jag

formulerar

därför

frågan:

Vilka

ämnen

integreras

på

Industriprogrammet och varför dessa ämnen?

2.4 Vad kan uppnås med ämnesintegration?
Johannisson (2000) beskriver med stöd av Bergqvist (1990) risken med att eleven saknar
intresse för uppgiften i undervisningen: Eleven kommer att försöka att lösa uppgiften med
minsta ansträngning utan fokus på att skaffa sig någon djupare förståelse. Även om läraren
anstränger sig för att göra eleverna aktiva finns risken att lärarens uppgifter blir till elevernas
mål med utbildningen. ”Meningsfullheten finns ofta i en större helhet än den enhet som
behandlas i undervisningen” (Johannisson, 2000, s. 75). Ämnesindelningen utmålas här som
en traditionsbunden administrativ indelning som förhindrar återgivandet av verkliga
situationer. För att uppnå det så föreslår författaren att skapa dialogiska klassrum samt att
bygga

undervisningen

på

autentiska

problemlösningsuppgifter

som

dellösning

på

motivationsproblemet. Enligt Dyste (1996) kännetecknas ett dialogiskt klassrum av att läraren
ställer relevanta frågor och bygger vidare på de svar som eleverna ger för att skapa förståelse
och sammanhang under klara ramar och högt tempo för att ge känslan av ett socialt samspel.
Johannisson (2000) beskriver dock att eleven ska förstå vad undervisningen går ut på, d.v.s.
ramar och att ramarna ska vara tydliga men av en omfattning så att de utgör en utmaning.
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Johannisson (2000) skriver att ”Upplevelsen av att den egna kompetensen ökar är ofta en
tillräcklig drivkraft för eget lärande” (s. 71). Författaren beskriver därför att undervisningen
bör närma sig en undervisning som närmar sig en mer vardagligt lärande och ha sin
utgångspunkt i verkliga situationer som berör elevens erfarenheter. Johannisson (2000)
beskriver att om undervisningen uppmärksammar eleverna på att de ska se samband så
kommer de att finna samband, samtidigt som om eleven uppmärksammas på sitt eget lärande
och hur olika ämnen hänger ihop så kommer eleverna att komma ihåg bättre med en djupare
förståelse.
Mot bakgrund av den administrativa verklighet som skolan befinner sig i så tolkar jag
ämnesintegrationen som ett medel för att skapa samband och ett utsnitt av den verklighet som
skolan försöker att förmedla genom samarbete mellan ämnen i undervisningen. Jag kan därför
inte se ämnesintegrationen som ett ensamt undergörande medel i undervisningen utan snarare
ett medel för att kompensera för brister som är inbyggda i undervisningssystemet.
Johannisson (2000) pekar ut just ämnesindelningen som ett problem genom en fragmentering
av kunskaperna. Att förmedla kunskaper i sammanhang som berör elevens livsvärld kan
således skapa mening som en förutsättning för att aktivera eleven i undervisningen. Det är
något som också uppfattas av Brinchmann-Hansen (1996) som beskriver att elevernas ökade
motivation tycks vara den framträdande fördelen med ämnesintegrad undervisning. Det kan
därför tolkas som att ämnesintegrationen utvecklar relevans, genom att undervisningen på
något sätt sätts i ett större perspektiv genom att i undervisningen utgå från elevens samlade
erfarenheter med stärkt självkänsla.
Berggren och Bergman (2007) beskriver infärgning som en sorts ämnesintegration. Hugo
(2011) anger att infärgningen kan komma in som en lösning för att skapa bättre motivation
hos elever på en yrkesskola. I synnerhet som många av eleverna har sökt till ett yrkesprogram
av intresse för yrket. Därför kan en integration mellan kärnämnen och karaktärsämnen för att
motivera eleverna genom att se nyttan av kärnämnet. Även Berggren och Bergman (2007)
beskriver syftet med infärgningen som att bryta negativa tankar hos eleven när det gäller vissa
kärnämnen samt att ge eleverna en helhetssyn på undervisningen för eleven och ökad
motivation som resultat. Berggren och Bergman (2007) skriver att ”teori och praktik bör
kugga ihop på ett relevant sätt” (s. 4). Författarna beskriver därför att det är viktigt att
infärgningen som metod inte får bli ensidig vilket förutsätter avvägda insatser från både
kärnämneslärare och karaktärsämneslärare. Rudhe (1996) tipsar om möjligheten med
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infärgning som ett sätt att efterlikna den vardagliga problemlösningen genom att dels fånga
ögonblicken när problemställningarna uppstår samt att utgå från dessa konkreta situationer i
undervisningen. Å andra sidan så skriver Rudhe (1996) även att det gäller att läraren har en
förmåga att se dessa situationer och använda dessa i undervisningen. Jag ser det därför som
intressant att undersöka karaktärsämneslärares uppfattning om syftet med ämnesintegration
och jämföra med uppfattningen från kärnämneslärare i Berggren och Bergmans (2007) arbete.
Därför så kommer jag att ställa frågan till yrkeslärare på Industriprogrammet: Vilka skäl och
mål med ämnesintegration uppfattar karaktärsämneslärare på Industriprogrammet?

2.5 Hinder för ämnesintegration
Skolverket (2002b) beskriver några förutsättningar för att ämnesintegrerat arbetssätt ska
komma till sin rätt och elevernas nytta. Det verkar som att variationen av undervisningen är
av vikt för att lyckas och stimulera eleverna. Det går således inte att se endast
ämnesintegrationen som ett ensamt redskap för måluppfyllelse. Det kan i sig vara ett hinder,
att allt för ivrigt jobba med projekt om det inte samtidigt möjliggör ett ämnesdjup för
eleverna. Helhetssyn på ett kunskapsfält som bearbetas i t.ex. projektform utan att befästa
grunder och teorier kan möjligen betraktas som orienterande och upplevas som ”flummigt”,
vilket måste ses som kontraproduktivt om det gäller elevens ämneskunskaper och motivation
(se t.ex. Skolverket 2002b). Å andra sidan anger myndigheten en traditionell
akademikerkultur som ett hinder för ämnesintegrationen om läraren vill behålla den
akademiska kulturen och avgränsningen mot andra ämnen, vilket kanske kan påverka
samarbetet med lärare i andra ämnen.
Lemar (2001) ger i sin avhandling en bild som kan kasta ett annat ljus på hur frågan upplevs
från karaktärsämnesläraren. Författaren beskriver hur det inte alltid är självklart att det går att
få till ett samarbete mellan karaktärsämne och kärnämne på grund av olika traditioner och
förutsättningar, men också att det har tillkommit uppgifter som gör att det blir svårare att
hinna med att utveckla undervisningen och samarbetet mellan lärare. Det är också något som
beskrivs

ur

kärnämnesperspektiv

av

Berggren

och

Bergman

(2007)

som

att

karaktärsämnesläraren är ointresserad av att samarbeta kring ämnesintegration.
Schemat kan upplevas hacka upp dagarna i lektioner vilket har till effekt att undervisningen
fragmenteras enligt Lemar (2001), som beskriver att det kan ha till effekt att det blir svårt att
skapa sammanhang i undervisningen men också att det blir svårare för lärare att hitta tid för
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att diskutera ämnesintegrerade samarbete. Lemar (2001) beskriver också att det finns behov
av ett visst mått av självkritik i Skolverkets rapporter då det inte framkommer att lärare i vissa
fall överutnyttjas och samtidigt ska ta ansvar för sina prioriteringar och resultat. Enligt t.ex.
Lemar (2001) kan det finnas en viss risk att läraren följer minsta motståndets lag och kör på
som vanligt eller går i försvarsläge när det gäller utvecklingsfrågor. SOU 2008:27 beskriver
dessutom en yrkesskola med elever som har svårt att se nyttan med delar av abstrakt
kärnämnesundervisning samt att yrkeskolorna går genvägar i undervisningen med dålig
måluppfyllelse som resultat. Lärarförbundet (2008) svarar i ett yttrande till SOU2008:27 att
resurserna som tillsätts för att bedriva utbildning är avgörande för kvalitet i undervisningen.
Vidare så beskriver Lärarförbundet (2008) att det är viktigt att skolan tillåts bli en lärande
organisation genom forskning och utbildning. Därför är det förvånande att även Skolverket
(2000) konstaterade att samverkansmöjligheterna snarare hade minskat på grund av reformen
Lpf94 men också att läraren prioriterar att avsluta kursen än att skapa förståelse mot
kursmålen. Anledningen uppges vara en inlåsningseffekt på grund av kursmål och
betygskriterier.
Enligt mig som författare så är det inte uppenbart att gymnasiereformen Gy 11 blir ett nytt sätt
att jobba eller att skolan får förstärkta resurser för att gynna samarbetet mellan lärare för att
motverka fragmenteringen i ämnesuppdelningen, med t.ex. ämnesintegrerad undervisning.
Samtidigt varnar Skolverket (2002b) för att ämnesintegrationen inte självklart är en metod för
framgång. Det finns risk att undervisningsmoment bara flyttas från ett ämne till ett annat utan
att det aktiverar eleven. Samtidigt som Andersson (1994) skriver att det är en avvägning
mellan att betona delarna i ämnet och att betona helheten. Överbetonas delarna finns risken
för en fragmenterad kunskap som kan vara svår att sätta in i ett sammanhang. Skulle läraren i
stället lägga ett allt för stort fokus på helheten finns risken att eleven upplever att
kunskapsområdet blir diffust utan konkreta kopplingar som kan få bitarna att falla på plats för
eleven. Skolverket (2002b) menar i stället att nyckeln till framgång ligger i ett varierat
arbetssätt för eleven, allt behöver avvägas ur ett professionellt perspektiv av läraren för att
hitta vad som fungerar med elevgruppen.
Rudhe (1996) menar att det finns en tendens bland gymnasieskolans lärare att inte ta kontakt
med andra lärare och på så sätt separera ämnen, vilket leder till en brist på helhet för eleverna.
Å andra sidan beskriver Berggren och Bergman (2007) att kärnämnesläraren upplever en
ovilja från karaktärsämneslärare att samarbeta mellan ämnen på ett ämnesintegrerat sätt.
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Vidare refererar författarna till sina respondenter som menar att det finns en kulturskillnad
och en låsning mellan det akademiska och praktiska samtidigt som det framkommer att det
också finns en beroendeställning från kärnämnet ”i kampen med de omotiverade eleverna” (s.
17). Utifrån ovanstående resonemang har jag formulerat frågan: Vilka hinder för
ämnesintegration uppfattar karaktärsämneslärare på Industriprogrammet? Vilket kan vara
särskilt intressant att rikta till karaktärsämneslärarna då Berggren och Bergman (2007)
identifierat just dessa som ett hinder för samarbete mellan kärnämne och karaktärsämne.

2.6 Främjande av ämnesintegration
Som det har beskrivits tidigare är det avgörande för ett ämnesintegrerat arbetssätt att det finns
en grund för samarbete mellan lärare. Rudhe (1996) beskriver denna grund som att det bör
finnas en etablerad kontakt mellan kollegor på kärn- respektive karaktärsämneslärare.
Rudhe (1996) beskriver organisatoriska förbättringar som skulle kunna ge effekt för
ämnesintegrationen, vilka går ut på att skapa kontakter mellan skolans individualister.
Organisatoriskt kan det handla om gemensamma arbetsrum för lärarna, gemensam
planeringstid,

gemensamma

eller

näraliggande

undervisningslokaler

och

gemensamma lärarlag. Varje kontaktyta är värdefull. Och mycket kan göras även
om inte alla kontaktytor är tillstädes (Rudhe, 1996, s. 25).
Skolverket (2002b) beskriver också möjligheten att med schemaläggningen hjälpa till med att
sudda ut ämnesgränser genom att lägga ut pass som innehåller några ämnen som vill
samarbeta. Lektionspasset är inte avsett för ett visst ämne utan kräver samarbete mellan de
integrerade ämnena. Ett annat sätt är att frilägga block för att jobba ämnesintegrerat i t.ex.
projekt. Blocken kan då ligga per vecka eller veckovis över läsåret. (Ibid) Berggren och
Bergman (2007) har genom sina respondenter identifierat just schemaläggningen som något
av det viktigaste för att ”möjliggöra infärgning i skolan” (s. 17). Vidare pekas tid för
gemensam planering och samarbete ut som en viktig faktor för att lyckas i ett ämnesintegrerat
arbetssätt. Respondenterna i nämnda arbete uppges vara helt eniga i den frågan liksom en
majoritet uppfattas anser att lärarens engagemang är av avgörande betydelse.
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Jag har beskrivit en rad hinder men också försökt att hitta lösningar på dessa i litteraturen och
jämföra dessa med uppfattningar ur Berggren och Bergmans (2007) arbete. Jag formulerar
därför frågan: Hur anser karaktärsämneslärare på Industriprogrammet att ämnesintegration
kan främjas?

2.7 Frågeställningar
1. Vad innebär ämnesintegration för karaktärsämneslärare på Industriprogrammet?
2. Vilka ämnen integreras på Industriprogrammet och varför dessa ämnen?
3. Vilka skäl och mål med ämnesintegration uppfattar karaktärsämneslärare på
Industriprogrammet?
4. Vilka hinder för ämnesintegration uppfattar karaktärsämneslärare på
Industriprogrammet?
5. Hur anser karaktärsämneslärare på Industriprogrammet att ämnesintegration kan
främjas?
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3. Metod
3.1 Datainsamlingsmetod
För att undersöka uppfattningen om ämnesintegration hos yrkeslärare på Industriprogrammet
övervägde jag olika metoder för att samla in en god information om uppfattning om
ämnesintegrationen. Efter att ha övervägt alternativen som beskrivs av Johansson och Svedner
(2006) föll valet på en kvalitativ forskningsintervju. I enlighet med Brinkmann och Kvale
(2004) så kommer intervjun att vara av karaktären halvstrukturerad livsvärldsintervju, en
intervju som kan liknas med ett vardagssamtal som har ett syfte att producera kunskap baserat
på intervjuteknik och mål i att få svar på mina forskningsfrågor. Den halvstrukturerade
livsvärldsintervjun kommer att baseras på en intervjuguide (se bilaga 1) som föreslår frågor
varpå svaren analyseras och skrivs ut. Det som är av intresse med intervjutypen är att få
uttömmande svar på frågorna som baseras på forskningspersonens uppfattning och livsvärld.
Intervjun strävar efter nyanserade beskrivningar av det som forskningspersonen upplever och
resultatet analyseras och tolkas i vad och hur svaren berättas. För mig som forskare så är det
viktigt att styra intervjun så att den inte blir ett vanligt samtal, det är också viktigt att jag är
öppen för svar som inte förväntats.
Förhoppningen på den kvalitativa intervjun är att få nyanserade svar med större djup och nya
infallsvinklar som jag kanske inte hade kunnat förutse för att få med i t.ex. en studie som
baserats på enkät. Intervjufrågorna formulerade jag utifrån arbetets forskningsfrågor med stöd
av Brinkmann och Kvale (2004) och Davidsson och Patel (2011). Frågorna strukturerades
efter forskningsfrågornas vad, hur och varför enligt Brinkmann och Kvale (2004) för att
kontrollera att frågorna täcker och svarar mot forskningsfrågorna (Bilaga 2).
För att kontrollera frågorna valde jag att göra en testintervju med en kollega. Resultatet av
testintervjun blev att frågorna fungerade i stort men att vi gjorde om en fråga som kändes lite
för sluten samt att ytterligare en fråga lades till som nr:12 för att fånga upp negativa
uppfattningar.
Jag övervägde till en början att använda frågeformulär för att komma åt kvantitativa uppgifter
för att få uppgifter från olika yrkesprogram, men problemet är att veta vilka frågor som är
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relevanta att ställa och hur frågorna ska ställas för att frågorna ska vara lätta att besvara och
uppfattas på samma sätt. Det är något som jag blev medveten om i det begynnande arbetet när
jag mötte spridda uppfattningar kring ämnesintegration från kollegor. Telefonintervju lockade
med det faktum att jag inte skulle behöva åka långa sträckor för att kunna ställa frågorna.
Telefonintervjuerna valdes dock bort till fördel för en kvalitativ intervju med personlig
kontakt för att bättre kunna ställa följdfrågor för att ta reda på vad respondenten menar med
sina svar. Det skulle också visa sig att det var riktigt att välja bort telefonintervjun då jag fick
en bra kontakt med respondenterna som gav mig en bild av respektive verksamhet och
undervisningsmiljö som jag tror hade varit svår att uppfatta på telefon.

3.2 Urval och avgränsningar
Tanken var att genomföra intervjuer på fyra skolor, med två intervjuer på respektive skola.
För att säkra ett resultat beslutade jag att i stället lämna förfrågan på fem skolor vilket också
känns hanterligt om det skulle vara möjligt att genomföra samtliga intervjuer.
För att undersöka och värdera karaktärsämneslärarnas uppfattningar så valde jag att
genomföra intervjuerna med karaktärsämneslärare från Industriprogrammet i stället för att
genomföra intervjuer med karaktärsämneslärare från förekommande yrkesprogram.
Anledningen är att kunna jämföra resultaten från intervjuerna med snarlika förutsättningar.
Jag förväntar mig att olika yrkesprogram har olika diskurs som det gäller att förstå för att
kunna tolka resultatet från intervjuerna vilket skulle kunna bli ett problem om jag t.ex.
blandade Industri-, Omvårdnads- och Naturbruksprogrammet m.m. Dels så finns det många
program som skulle behöva undersökas och då kanske bara en uppfattning från respektive
program till grund för undersökningen, frågan är då vad som är representativt för individ eller
program. Mot den anledningen så kommer uppfattningar från karaktärsämneslärare på
Industriprogrammet att diskuteras.
Jag valde att skicka förfrågan om att få genomföra intervju på skolor inom rimligt
reseavstånd. Jag valde bort skolor där jag känner lärarna väl, dels för att inte riskera kvalitén
på intervjun, dels resonerade jag att det kan vara av värde att skapa nya kontakter med
kollegor på andra skolor vilket också kan leda till nya insikter. Resultatet blev dock att jag
kunde göra intervju med 6st lärare, en av skolorna svarade inte alls på min förfrågan.
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Förfrågan riktade sig till yrkeslärare som är verksamma inom industriprogrammet eller
industritekniska programmet.
Lärarna som intervjuades har mellan tre och tolv års erfarenhet i läraryrket med bakgrund i
det yrkesliv som ligger till grund för yrkeslärarkompetensen. Samtliga lärare undervisar mot
inriktningen Skärande bearbetning även om en av lärarna ansåg att han främst identifierar sig
med att undervisa mot inriktningen Plåt och svets. När det gäller erfarenheten av
ämnesintegration så varierade erfarenheterna från mycket till lite och från positiva till mer
negativa erfarenheter.
Tabell 1. Undersökningens karaktärsämneslärare
Lärare
Tjänsteår
Skola
Program
A
IP/EE
8
1
B
IP
3
2
C
IP
3
3
D
IP
5
2
E
IP
5
4
F
IP/EE
12
4

Inriktningar IP
Plåt, svets/Skärande be.
Skärande bearbetning
Skärande bearbetning
Plåt, svets/Skärande be.
Skärande bearbetning
Skärande bearbetning

Forskningspersonerna som varit föremål för undersökningen presenteras som A-F i tabell 1
för att ge läsaren en översikt av personerna som beskriver sina erfarenheter av
ämnesintegration. Skolorna där intervjuade lärare är verksamma tilldelas nummer 1-4.
Lärare A har åtta års erfarenhet av undervisning i gymnasieskolan med Verkstadsteknisk
grundkurs, mattestöd, ellära och data för Industriprogrammet samt El och energiprogrammet.
På Industriprogrammet så undervisar A inriktningarna Skärande bearbetning och Plåt och
svets.
Lärare B har tre års erfarenhet utbildning på Industriprogrammet och inriktningen Skärande
bearbetning med i verksstadskurser och Projekt och företagande på Industriprogrammet.
Lärare C har också tre års erfarenhet av att utbilda i verkstadskurser med inriktningen
Skärande bearbetning på Industriprogrammet men längre erfarenhet av vuxenutbildning mot
Industri. På industriprogrammet så undervisar C inriktningen Skärande bearbetning.
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Lärare D har 5 års erfarenhet av undervisning mot Industriprogrammet med verkstadskurser
mestadels mot inriktning Plåt och svets men också mot inriktningen Skärande bearbetning.
Lärare E har 5 års erfarenhet av utbildning på Industriprogrammet och inriktningen Skärande
bearbetning med verkstadsämnen samt Matematik.
Lärare F har 12 års erfarenhet av gymnasieskolan och undervisar på Industriprogrammet i
verkstadskurser samt vissa kurser mot El och energiprogrammet. På industriprogrammet så
undervisar F inriktningen Skärande bearbetning.

3.3 Genomförande
Skolorna kontaktades genom e-mail för att kunna få betänketid och inte behöva ta ställning
till ett deltagande över exempelvis telefon. Jag kontaktade den person som står som ansvarig
för Industriprogrammet på den kontaktade skolans hemsida via e-mail. I e-mailet beskrev jag
syftet med den tänkta intervjun och att det var inom ramen för examensarbete på
lärarutbildningen på Karlstads universitet. I e-mailet hade jag önskemål om att få göra
intervju med en eller helst två karaktärsämneslärare på industriprogrammet senast vecka 9,
2012. Jag beskrev syftet med intervjun och att de som respondenter åtnjuter anonymitet. De
svar som jag fick per e-mail följdes upp med e-mail och telefonkontakt för att skapa en första
uppfattning om respondenten samt att boka tider för intervju samt adresser till skolorna.
Förberedelserna inför intervjuer var att studera metoden för kvalitativa intervjuer genom
Kvale och Brinkmanns (2009) bok Den kvalitativa forskningsintervjun. Det gav information
dels till hur jag bör genomföra en intervju samt struktur i skapandet av intervjufrågor enligt
Kvale och Brinkmanns (2009) förebild som utgår från forskningsfrågornas vad, hur och
varför. Det resulterade i en intervjuguide för att ha som stöd under intervjun som bakgrund till
frågorna enligt bilaga 2 men också en lista med intervjufrågorna enligt bilaga 1.
Efter att ha anlänt till respektive skola fick jag en rundvandring på skolorna innan intervju för
att få en bild av skolorna innan intervju. Dessutom så gav det möjlighet att respondenten och
jag hade möjlighet att bekanta oss lite med varandra.
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Samtliga intervjuer spelades in på diktafon och dessutom med inspelningsfunktionen på
datorn. I bägge fallen spelas en ljudfil in som kan spelas upp och sparas på datorn inför att
intervjun överförs till text för att kunna jämföra och sammanfatta intervjuerna. Anledningen
till att spela in på både diktafon och dator är att minimera risken att någon upptagning inte
fungerar vilket skulle omintetgöra intervjun. Med stöd av Kvale och Brinkmann (2009) valde
jag att inte göra anteckningar under intervjuerna för att kunna ägna all uppmärksamhet till
intervjun för att kunna ställa följdfrågor. Även om jag var beredd på att kunna göra
anteckningar ifall respondenten inte vill vara med på inspelning vid intervjutillfället.
Respondenterna var oförberedda på frågorna för att svara spontant från den egna
erfarenhetsbanken på mina frågor. Själva intervjuerna varierade i längd mellan ca 25 minuter
och 70 minuter. Min uppfattning är skillnaden i längd på intervjuer beror på dels
respondentens sätt att svara och vilken uppfattning och erfarenhet respondenten har av
ämnesintegration.
Enligt Bell (2006) finns det både fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer. Några
fördelar är att jag som intervjuare kan ägna all uppmärksamhet mot respondentens svar och att
kunna följa upp svaren. Svaren ska också kunna komma att analyseras inför arbetet med att
överföra intervjun till text, varvid intervjun finns bevarad för analys. Nackdelar enligt Bell
(2006) är att inspelningen kan hämma respondenten och att det föreligger en risk i att
personen som ska intervjuas kan tänkas neka till att låta spela in samtalet. Varvid det kan vara
klokt att ha med skrivmaterial för att kunna anteckna resultatet av intervjun. Det skulle inte bli
fallet i de intervjuer som jag gjort för detta arbete. För att skydda respondenterna så gjorde jag
även en sammanfattande bearbetning av intervjuerna som blir svårare att koppla till person,
förutom den tidsödande ordagranna transkriberingen. Dessutom så var sammanfattningen ett
gott komplement för att kunna jämföra intervjuer och strukturera resultatet.
De sammanfattande utskrifterna och transkriptionerna kunde läggas bredvid varandra
tillsammans med forskningsfrågor och intervjufrågor. Nu började jämförelserna och
bearbetandet av intervjuerna i ett intensivt arbete för att hitta likheter och olikheter i
karaktärsämneslärarnas erfarenheter i relation med forskningsfrågorna, med möjlighet att
jämföra med Berggren och Bergmans (2007) resultat.
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3.4 Bortfall
Av de fem skolor som tillfrågades fanns det intresse att medverka från fyra skolor och på två
av dessa kunde jag göra intervju med två yrkeslärare. De två andra skolorna hade bara
möjlighet att låta mig göra en intervju. Det gör att jag har möjlighet att göra intervju med sex
stycken yrkeslärare. Mot bakgrund av det beslutade jag att fullföra intervjuer på dessa skolor
för att se hur svaren kommer att utvecklas och om det hela tiden kommer fram nya
uppfattningar eller om uppfattningarna återkommer. Återkommer uppfattningarna från
respondenterna på ett sätt att inget nytt tillkommer kan det enligt Johansson och Svedner
(2010) tolkas som en ”mättnad” och att det inte tillför undersökningen ytterligare information
varvid ytterligare intervjuer kan vara överflödiga.

3.5 Etiska frågor
Undersökningen följde Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska regler. Vilket innebär att
undersökningen har föregåtts och präglats av etiska överväganden. Såsom att respondenterna i
undersökningen informerats om ämne och syfte samt att deltagande är konfidentiellt och
frivilligt och att de som respondenter kan avbryta undersökningen när de så känner.
Ovanstående samt att intervjun spelas in har informerats redan vid tillfället för förfrågan samt
i direkt anslutning till intervju.
Lärare som deltagit har samtyckt till undersökningen och dess syfte, liksom att deltagare har
samtyckt till inspelning av samtal under förutsättning att inspelning och transkription skyddas
då det går att koppla till person och organisation på grund av uttalanden. Några lärare
berättade om sin specifika organisation och relation till kollegor vilket några ansåg vara
känsligt. Det gjorde att jag fick överväga om det var värt att göra undersökningen, men efter
att en diskussion om skyddandet av dem som forskningsperson valde respondenten att gå
vidare med intervjun för att få en djupare förståelse för problemen.
Alla respondenter godkände användandet av ljudupptagning både innan intervju och direkt i
anknytning till intervju under förutsättning att det inte ska gå att koppla det redovisade
materialet till person. Inspelningarna förstördes när intervjun var renskriven och kontollerad
mot ljudupptagning. De renskrivna intervjuerna kommer att förvaras skyddat mot obehöriga
och förstöras efter att arbetet är redovisat. Syftet är att så långt det är möjligt att skydda de
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forskningspersoner som utgörs av intervjuade yrkeslärare men även de organisationer som de
tillhör.

3.6 Validitet och Reliabilitet
Enligt Bell (2007) så kan utrycket reliabilitet översättas ungefär som tillförlitlighet, utrycket
validitet kan enligt samma författare enkelt utryckas som resultatets giltighet. Det vill säga om
undersökningen kan presentera trovärdiga slutsatser, vilket betyder att någon annan skulle
komma fram till samma resultat med det tillgängliga materialet. För att undersöka validitet
och reliabilitet kommer jag att fundera på vad undersökningen tar upp såsom frågeställningar
i intervjuer. Har jag täckt av det jag vill undersöka? Har begrepp eller definitioner varit ett
problem för validiteten? Undersökningens omfattning kan också ha utgjort en begränsning för
dess reliabilitet.
Resultatet från intervjuerna upplevdes som trovärdiga då respondenterna berättade från egna
upplevelser och flera intressanta uppfattningar och praktiker skulle uppfattas under
genomförda intervjuer. Intervjuerna präglades av förtrogenhet och uppskattning från
respondenten att bli hörd vilket också underlättade följdfrågor. Frågorna överlappade varandra
något under intervjun, vilket gjorde att respondenten kunde berätta om sina upplevelser och
att jag kunde skjuta in en och annan följdfråga eller leda tillbaka respondenten till ämnet igen
med hjälp av intervjuguiden.
Uppfattningarna kring ämnesintegration i undervisningen återkom och liknande tillämpningar
redovisades som svar på intervjuer. Det kanske är förmätet att utrycka att jag uppnått en
mättnadsgrad enligt Johansson och Svedner (2010) med innevarande arbete. Men efter att ha
gått igenom intervjuerna kan jag se att uppfattningar och ståndpunkter i stort återkommer,
vilket jag tolkar som att uppfattningarna är ganska enhetliga.
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4. Resultat
4.1 Analys från intervjuer
Med hjälp av arbetets frågeställningar har jag tagit fram frågor till intervju (se bilaga 1) och
en grafisk struktur för frågornas koppling till forskningsfrågorna enligt bilaga 2 med
inspiration av Brinkmann och Kvale (2009). Intervjufrågorna kompletterades med frågor om
tjänstgöringstid, ämnen och vilka program respondenten undervisar i för att få en bild av
respondenten. Resultaten är uppdelade med rubriker i den löpande texten för att läsaren ska
kunna tolka resultatet mot forskningsfrågornas vad, hur och varför enligt Brinkmann och
Kvale (2009). Resultaten från karaktärsämneslärarnas uppfattning om ämnesintegration
kommer om möjligt att sättas i relation med resultaten från Berggren och Bergmans (2007)
arbete som utgår från kärnämneslärares uppfattning om infärgning i undervisningen för sin
undersökning. Det kommer att innebära att infärgning kommer att användas i samband med
Berggren och Bergmans (2007) resultat och i övrigt så kommer jag att använda mig av
begreppet ämnesintegration för den här undersökningen.

4.1.1

Vad

innebär

ämnesintegration

för

karaktärsämneslärare

på

industriprogrammet

ser

Industriprogrammet?
Alla

intervjuade

lärare

är

karaktärsämneslärare

på

och

ämnesintegrationen som ett samarbete mellan två ämnen. Därtill ser nästan alla ser samarbetet
som ett samarbete mellan kärnämne och karaktärsämne. Två uttrycke dock att den stora
vinsten är att kunna motivera eleverna i kärnämnen som eleverna kanske inte förstår nyttan
med annars. ”Det går att göra mycket för att motivera eleverna för kärnämnen i karaktären”
menar lärare D. Det finns också uppfattningar från hälften av respondenterna att
ämnesintegrerande samarbetet stärker både kärnämne och karaktärsämne genom att
kärnämnet motiveras av ett användande i karaktärsämnet för att lösa problem på ett medvetet
sätt. Samtidigt så undervisar kärnämnesläraren i sitt ämne med exempel som är relevanta för
yrket, vilket är uppfattningar som närmar sig begreppet infärgning. Lärare C är dessutom av
åsikten att ämnesintegration är något som kommer in när en lämplig situation uppstår i
undervisningen. Vilket innebär att ta hjälp av kärnämnesläraren med ämneskunskapen och
åstadkomma ett samarbete, samtidigt blir ämnesläraren då involverad i karaktärsämnet. Det
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finns en uppfattning hos hälften av intervjuade karaktärsämneslärarna att samarbetet ska vara
på lika villkor och gå lika mycket mot karaktärsämnes som mot kärnämnet. Vidare berättar
lärare C att yrkesundervisningen blir central i kunnandet för eleven och ger exempel på att
matteläraren undervisar i skarpa lägen med riktiga ritningar. Mer än hälften av lärarna
beskriver att uppslagen till ämnesintegrationen ska uppstå i situationer som uppstår så att
ämnet som integreras används för att lösa uppgiften. Åsikterna om hur det ska gå till varierar
dock något, hälften ser att alla ska dra undervisningen i alla ämnen så att hela undervisningen
får en karaktär av yrkesundervisning. Eller som lärare F, anpassa sig till skolkulturen som
råder på sin skola och prova ut olika förhållningssätt till ämnesintegration för att hitta enstaka
kollegor att utveckla samarbete med för att göra undervisningen roligare. Lärare E på samma
skola har i stället negativa erfarenheter av ämnesintegration med andra lärare och försöker i
stället att ämnesintegrera utan att blanda in andra. Lärare B är i stället av åsikten att
ämnesintegrationen ska vara ett organiserat samarbete för att få ämnen att flyta ihop på hela
skolan som en planerad skolkultur där alla lärare strävar efter att samarbeta med alla.
När det kommer till att ge goda exempel på ämnesintegrerad undervisning så blir det något
svårare. I ett fall så kunde inte karaktärsämnesläraren ge något exempel vilket skulle kunna
tyda på att läraren inte ämnesintegrerar i undervisningen. Tre andra lärare berättade istället
om att utnyttja situationer när ett annat ämne medvetet används som redskap för de ändamål
som uppstår i undervisningen.
Några av karaktärsämneslärarna utryckte att både lärare och elever bör vara medvetna om att
kunskaper från ett annat ämne används ämnesintegrerat för att nå sitt syfte med att finna
kunskaperna i ett större samanhang. En majoritet av karaktärsämneslärarna berättar att det
gäller att skapa situationer som kan utnyttjas för att hitta autentiska problem som ska lösas
med kunskap från olika ämnen och erfarenheter. Hälften av karaktärsämneslärarna var av
uppfattningen att respektive lärare ska behålla bedömningen i sitt ämne i ett ämnesintegrerade
arbete. Det kan t.ex. förklaras som att lärarna antingen besöker varandras lektioner för att
undervisa i sitt ämne med yrkesinriktning eller att eleverna jobbar i något projekt där olika
ämnen ingår där slutresultatet bedöms av respektive lärare.
I intervjuerna förekommer tre huvudsakliga förhållningssätt till ämnesintegration, lärare C
beskriver undervisning med stöd och bedömning från många olika lärare under samma
lektionspass. Lärare F bedriver istället ämnesintegrerande undervisning tillsammans med
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andra lärare på respektive lektion. Gemensamt är dock att eleverna i båda fallen blir tvungna
att se till ett annat ämne för att lösa problemet med hjälp av läraren i ämnet. Endast lärare E
ämnesintegrerar utan att ta hjälp av andra lärare, vilket kan uppfattas som fattigare eftersom
att effekten av att en annan person berör ett angränsande område till ämnet i undervisningen
uteblir.
Lärare C beskriver hur lärare samarbetar i undervisningen av kurser i undervisning på ”sin”
skola. Lärare C beskriver att de tidigare har haft tre timmar i veckan gemensamt för
Industriprogrammet

och

Teknikprogrammet

som

omfattat

karaktärsämneslärare,

engelsklärare, svenskalärare och även läraren i estetisk verksamhet i samarbete kring
karaktärsämnet. Eleverna ska bl.a. bygga ett fordon som rymmer en viss volym och med en
viss funktionalitet. Eleverna bygger prototyper i den estetiska verksamheten, tillverkar och
dokumenterar sina framsteg i blandade grupper. Eleverna ska också skriva loggbok vilket
följs upp av läraren i Svenska, dessutom ska eleverna redovisa och göra guidning i verkstaden
på Engelska för varandra.
Lärare F beskriver istället hur han samarbetar i planering av kurser med andra lärare: Eleverna
skriver rapporter på sådant som de gjort i yrkesämnet som granskas av läraren i Svenska,
redovisningar på Engelska för engelskläraren. Lärare F berättar att eleverna ofta tycker att det
är spännande att redovisa för engelskläraren då de tror att engelskaläraren inte förstår
facktermer. Lärare F bedömer det tekniska i redovisningarna och Engelskläraren bedömer
språket och själva rapporten.
Lärare E berättar att han har ringa erfarenhet som han kan berätta om när det gäller en bra
ämnesintegrerad undervisning. Efter en stunds resonerande kommer E ändå fram till att
integration ändå sker mellan de egna ämnena och att den bästa situationen uppstod när
eleverna skulle utrusta en ny del av verkstaden med maskiner och handverktyg med
hänseende till bl.a. arbetsmiljöperspektiv. Lärare E förklarar att eleverna var tvungna att sätta
sig in i regler och hur utrustningen fungerar för att se vad som behövs utifrån vad som går att
göra med olika verktyg och maskiner. Lärare E tillägger: ”i de egna ämnena finns inga
vattentäta skott”.
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Några av lärarna uppger att ämnesintegration, infärgning och ämnesöverskridande har samma
innebörd för dem. Det kan uppfattas som att det viktigaste är att skapa goda
undervisningstillfällen, vad metoden kallas uppges som underordnad målet enligt lärare D.
Sammanfattningsvis tolkar jag karaktärsämneslärarnas uppfattning om ämnesintegration som
att samarbeta kring undervisning vilket också är en uppfattning som finner stöd i Berggren
och

Bergmans

(2007)

forskning

om

infärgning.

I

intervjuerna

beskriver

karaktärsämneslärarna ämnesintegrationen som ett medel för att skapa undervisningstillfällen
som leder till situationer som kan motivera eleverna till studierna genom att kunskaperna
tillämpas på ett autentiskt sätt. Just autenticiteten i undervisningssituationerna uppges vara
viktigt för resultatet av ämnesintegrerad undervisningen.

4.1.2 Vilka ämnen integreras på Industriprogrammet och varför dessa ämnen?
Förutom de egna karaktärsämnena har samtliga lärare nämnt Svenska, Engelska och Matte
som ämnen att samarbeta med samt att lärare F och C samarbetat med estetisk verksamhet
med gott resultat. Lärare F beskriver samarbetet som just ett samarbete där ingen trampar in i
någon annan lärares arbete. ”Jag kan inte gå in och undervisa i engelska, där kan jag inte
bedöma. Däremot kan jag bedöma vilket material och utformning på kurs för att eleverna ska
jobba mot kurser i karaktärsämnet.” (Lärare F) Det är en uppfattning som kan uppfattas från
hälften av karaktärsämneslärarna, dessutom så anser lärare F att det gäller att bygga på de
samarbeten som fungerar i stället för att ständigt försöka hitta nya samarbeten.
Lärare E och F beskriver att det är svårt att integrera matteundervisningen som bedrivs på
skolan är på en annan nivå än den som tillämpas i karaktärsämnet och därför är svår att
integrera. Lärare E och F förklarar att matematikundervisningen inte är tillämpad på det sättet
som är fallet i karaktärsämnesundervisningen utan hålls på ett generellt plan. Å andra sidan
undervisar lärare A i mattestöd och ser dessutom ämnesintegrationen som ett medel att infärga
yrkesämnet i Matematiken för att motivera och förklara i exempel.
Det är lättare att integrera med språk. Jag kör tillämpningsmatematik som inte är
förenlig med matematikundervisning. Mattelärarna är hårt belastade och jag vill
inte belasta dem ytterligare. Språkläraren ser mer av en gemensam nytta med
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samarbetet. Försöken med matten har inte blivit lika bra, men matten hinner inte
med. Eleverna klarar i vissa fall inte att räkna med vanlig procent. (Lärare F)
Lärare A och B tar upp att Historieundervisningen och Samhällskunskapen också skulle må
bra av att samarbeta med karaktärsämnet. Ingen av lärarna i respondentgruppen kunde komma
på något ämne som inte skulle tjäna på att integreras.
Sammanfattningsvis så beskriver karaktärsämneslärarna att Svenska, Engelska och Matematik
har en framträdande roll för ämnesintegration i karaktärsämnen. Matematiken ses i
undersökningen som viktig för yrket men något svårare att få till ett samarbete enligt de flesta
lärarna. Svenskan och engelskan anses av en majoritet av intervjuade lärare att vara befogad i
yrket då det kan handla om att kunna läsa i manualer och kunna förstå men också att göra sig
förstådd på både engelska och svenska. Två av de intervjuade lärarna hade även samarbetat
med Estetisk verksamhet vilket har något oklara motiv i intervjuerna.

4.1.3 Vilka skäl och mål med ämnesintegration uppfattar karaktärsämneslärare på
Industriprogrammet?
Samtliga av undersökningens karaktärsämneslärare är av uppfattningen att ämnesintegration
kan vara motivationsskapande för yrkeselever. Ämnesintegrationen ska således knyta an till
det som eleverna känner som relevant eller intressant för det yrke som de förbereder sig för.
Samverkan för att få in karaktärsämnet i kärnämnet för att motivera elever till att jobba med
kärnämnet och känna att det är relevant för eleven samtidigt som karaktärsämnet utvecklas i
kärnämnet. ”Eleverna får en god motivation, förståelse, visa att kunskaperna behövs i
skolverkstad eller APU som ligger nära till hands för eleverna. Motivation, det gäller att
skolan kan göra sig hörd i elevens liv.” säger lärare A. Det är en uppfattning som resten av de
intervjuade lärarna kan uppfattas ställa upp på. Respondenterna i undersökningen är eniga på
den punkten även om de utrycker det på olika sätt. Lärare B beskriver att eleverna lär sig mer
och att ämnesintegrationen är nyttig för alla. Lärare B utvecklar: ”Det blir ett samspel mellan
undervisning och vad eleverna känner att de har nytta av. Då blir eleverna mer motiverade.”
Lärare F har dessutom en vision om att ämnesintegrationen kan göra eleverna till bättre
problemlösare. Lärare F utvecklar tankegången att om eleverna har uppfattning om många
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ämnen och hur det fungerar, kommer eleverna att kunna få en bättre uppfattning om orsak och
verkan. F har en förhoppning att eleverna ska kunna bli duktiga på t.ex. felsökning i maskiner
och utrustning. ”Felsökning är det svåraste, då måste eleverna kunna mycket från olika
områden och se sambanden.”
Lärare C uppfattar att eleverna skriver och räknar bättre och mer mångsidigt som effekt av
ämnesintegrationen då eleven tillämpar sina kunskaper i olika ämnen. Samtidigt blir det mer
tid för samverkan om lärare jobbar tillsammans i undervisningen. Det möjliggör att lägga mer
tid på det som är viktigt. Lärare C tar upp att han slipper att undervisa eleverna i
”Verkstadsmatte” som är en tillämpad matematik som används i yrket om matteläraren gör
det i stället. Samtidigt som eleverna lär sig Matematik i en annan form på andra lektioner.
”Det blir mer tid för vissa bitar, det ska inte vara nödvändigt att ha matte med eleverna när de
ska ha verkstad. Jobba praktiskt och eleverna räknar praktiskt i stället för att behöva lära
eleverna att räkna.” (Lärare C)
Att utbildningen blir effektivare med ämnesintegration beskrivs av en majoritet av
karaktärsämneslärarna för min studie liksom kärnämneslärarna i Berggren och Bergmans
(2007) undersökning där drygt hälften av kärnämneslärarna uppger att det finns en tidsvinst i
att jobba med infärgning. Tidsvinsten kan utnyttjas till att befästa yrkeskunskaperna men även
till stödundervisning enligt karaktärsämneslärarna.
Lärare A förklarar att den största vinsten med ämnesintegration är en snabbare lärkurva,
eleverna ska bli anställningsbara men lärare A säger också att eleverna generellt får en ökad
måluppfyllelse. Lärare A förklarar ytterligare att många elever är skoltrötta och att det är de
elever som uppfattas som svaga genom att de har utvecklat ett motstånd till kärnämnen. Det är
därför viktigt att karaktärsämneslärarna hjälper dessa elever att se relevansen i kärnämnet. Å
andra sidan berättar lärare A att vissa elever inte är lika mogna som andra för att se någon
relevans i kärnämnet. Men det gäller att hitta vägar som passar var och en för att få det att
fungera förtydligar A.
När det kommer till elevernas uppfattning så tror en majoritet av lärarna att eleverna tycker att
ämnesintegrerat arbete är bra även om uttrycket kanske inte är känt bland eleverna. Lärare C
utrycker ur sitt perspektiv när det gäller matematikundervisningen: ”Eleverna tänker nog inte
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på ämnesintegration, det ska bli en slutprodukt inte bli ett tal, det blir en produkt eller
problemlösning för att komma vidare i utvecklingen eller produktion.”
Sammanfattningsvis så uppges motivationsskapandet som det viktigaste skälet för
ämnesintegration enligt karaktärsämneslärarna, vilket kan uppfattas som ett utryck för att det
är karaktärsämnet som kan motivera vissa elever och åstadkomma en effektivare utbildning
och måluppfyllelse i både karaktärsämne och kärnämne. Karaktärsämneslärarna beskriver
därför tidsvinsten som en möjlighet att undervisa mer i det som anses som viktigast i målen
eller till stödundervisning. Några karaktärsämneslärare har som målsättning att eleverna ska
befästa sina yrkeskunskaper och bli bättre problemlösare. Berggren och Bergman (2007)
beskriver en liknande inställning hos kärnämneslärare i sin studie: att infärgning skapar en
helhetssyn i undervisning och ökad motivation hos eleverna för kärnämnen, karaktärsämnet
beskrivs i stället som ett medel för stödundervisningen eller för att motivera eleven till
kärnämnet.

4.1.4

Vilka

hinder för

ämnesintegration

uppfattar

karaktärsämneslärare

på

Industriprogrammet?
I intervjuerna med karaktärsämneslärare så framkommer det att ingen lärare ser stora hinder
för att bedriva ämnesintegrerande undervisning. En majoritet av respondenterna kan dock ge
exempel på dåligt resultat av ämnesintegrerad undervisning när ramarna för undervisningen
varit otydliga eller komplicerade. Lärare D anser att formerna för undervisningen inte får vara
för komplicerad, eleverna måste förstå vad de ska göra och uppnå. Lärare E berättar att det
annars finns en risk att ”svaga elever” inte kommer på vad som ska göras och att det kan bli
ytterligare en arena för de studiestarka eleverna. Lärare E berättar om en erfarenhet från ett
projekt som varit ett stort område som t.ex. energi utan att arbetet har haft tydliga mål.
Ämnesintegrationen har här tagit timmar från respektive ämne vilket lärare E ser som en risk,
då det inte är säkert att eleverna inte respektive ämne får ut något av samarbetet. E beskriver
att det är viktigt att både lärare och elever har klart för sig hur tidsplan och ansvar ser ut samt
inte minst hur arbetet ska gå till. Annars tror lärare E att eleverna lätt upplever
ämnesintegrationen som flummig och beskriver irriterat och delvis sarkastiskt från sina
upplevelser:
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Är skeptisk till arbetsinsatsen, det är lätt att arbetet blir flummigt när flera lärare är
med och ingen tar riktigt ansvar. Ämnena blir lätt stora och svåröverblickbara,
temat ska vara flummigt, brett och otydligt för att vara lätthanterligt för läraren.
Men det blir nog inte bra för eleven. (Lärare E)
En majoritet av intervjuade karaktärsämneslärare tar upp elevernas förkunskaper som ett stort
hinder för ämnesintegration. Lärare A identifierar det största hindret ur sitt perspektiv för en
ämnesintegrerad undervisning och berättar:
När elevernas grundkunskaper inte räcker till. Baskunskaperna kräver att man går
igenom multiplikationstabellen, som det kan förväntas att eleven kan när de börjar
i gymnasiet. Krävs fantasi för att det ska fungera. Det är en fråga om att möta
elevernas nivå. (Lärare A)
Problemet finns oavsett undervisningsmodell men lärare A förklarar att det blir extra
problematiskt när ämnena ska integreras och planeringen spricker för att vissa
undervisningsmoment måste repeteras, vilket innebär att ämnesintegrationen förskjuts eller
tappar en del av poängen. Lärare F berättar att: ”Det kan bli tidskrävande, en kurs kan bli
ansträngd om det går åt mycket tid till andra ämnen. Eleverna blir nervösa om de känner att
det går bort mycket tid när en plan spricker och det tar längre tid.” ”Det handlar om att sortera
och ta bort något i stället” (Lärare F). Berggren och Bergman (2007) uppfattar istället
infärgning som ett sätt att bedriva stödundervisning vilket kan uppfattas komma i konflikt
med lärare A:s uppfattning om att se elevernas förkunskaper inför ett ämnesintegrerande
projekt som ett hinder. Det som ändå är rimligt och en skillnad mellan uppfattningarna att
lärare A:s ämnesintegration är beroende av samplanering med ett annat ämne i t.ex. ett
projektarbete. Ett sådant projekt kan kanske inte bli av om eleverna saknar nödvändiga
förkunskaper eller intryck att integrera till ett sammanhang. Följden kan då bli att den
synkronisering av undervisningen som planerats mellan ingående ämnen kan fallera. Lärare C
har dock en annan erfarenhet av ämnesintegrationen som stödundervisning. C berättar att han
i början av sin lärarkarriär försökte att integrera Matematik i kursen CNC och upptäcke att
”eleverna hade noll i förkunskap”. Vilket var anledningen till att C tog hjälp av matteläraren
för att få igång en dialog och hur de skulle möta eleverna på deras förståelsenivå. C fick på
det sättet tillgång till specialisthjälp i matematik och en samverkan i att hjälpa eleverna till rätt
kunskapsnivå.
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Nästan alla intervjuade lärare ser personkemin mellan lärare som ett problem. Lärare C
beskriver att det kan vara ett problem att läraren som lärare C vill integrera med har många
program och kanske inte känner för programmet. Vilket får stöd av lärare B:
”Kärnämneslärarna inte har förståelse för karaktärsämnet liksom karaktärsämneslärare inte
förstår kärnämneslärarnas situation.” Berggren och Bergman (2007) uppfattar i stället
karaktärsämnesläraren som negativ till att samarbeta över ämnesgränserna. Att det skulle vara
fallet har inte finner inte något tydligt stöd bland undersökningens karaktärsämneslärare, även
om problematiken antyds från några lärare och beskrivs av lärare D som svårighet att
kommunicera samt skillnad i social nivå mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare.
Om vi la ner oss så skulle det inte vara problem så länge vi pratar med varandra.
Vi kommer aldrig att bli lika mycket lärare som kärnämneslärarna, i slutändan är
det dom som vet bäst… Karaktärsämneslärarna har nog lättare att motivera
eleverna (Lärare D).
Några av karaktärsämneslärarna har en annan förklaring som går ut på att många
kärnämneslärare har elever från olika program vilket gör att det blir svårt för kärnämneslärare
att upprätthålla många samarbeten samtidigt. Det är något som istället antyder att det är
kärnämneslärare som är ointresserade av att samarbeta för ämnesintegration.
Vidare beskriver bara lärare C att schemaläggningen är ett problem för att kunna samarbeta
över ämnesgränser. Schemastyrningen gör att lärarna inte kan ta hjälp av varandra när det
uppstår situationer när det kan vara bra att ta hjälp av kärnämnesläraren eller försöka
samordna undervisningen.
När det kommer till generella hinder på programnivå uppger alla av de intervjuade lärarna att
det är problem att finna tid för att prata med kollegor för att hitta former för ämnesintegration.
Även Berggren och Bergmans (2007) kärnämneslärare beskriver den knappa tiden för att
planera och samverka tillsammans som ett hinder. Berggren och Bergman (2007) skriver
också att det blir läger mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare genom skillnad i
kunskapssyn, vilket även uppfattas av karaktärsämneslärarna även om en klar majoritet ändå
ansåg sig positiva till ämnesintegrerande samarbete. Ytterligare hinder identifieras av
författarna som att styrdokumenten och nationella prov underhålla skillnader i kunskapssyn.
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Sammanfattningsvis för frågan om hinder för ämnesintegration så identifierade några av
karaktärsämneslärarna att ämnesintegration i projekt utan tydliga mål och ansvarsfördelning
som ett problem. Anledningen uppges till att eleverna och särskilt de svagare inte kan
överblicka uppgiften för att förstå vad som ska göras. Dock så uppger en majoritet av
karaktärsämneslärarna att personkemi mellan lärare och tid för samverkan är de största
hindren för att jobba ämnesintegrerat. Personkemin ger enligt intervjuerna utryck för att
lärarna inte kommunicerar med varandra för att upprätta samarbeten, någon som några
karaktärsämneslärare uppfattar som en ovilja att samarbeta med karaktärsämnet från
kärnämneslärare. Det är något som uppfattas som ömsesidigt för kärnämneslärare och
karaktärsämneslärare

eftersom

Berggren

och

Bergman

(2007)

uppfattar

karaktärsämnesläraren som ovillig till att samarbeta i undervisningen i sina intervjuer med
kärnämneslärare.
4.1.5 Hur anser karaktärsämneslärare på Industriprogrammet att ämnesintegration
kan främjas?
Många hinder och problem med ämnesintegration har beskrivits som tid och tillfällen för
samverkan med andra lärare. Men också förståelse för varandras ämnen och personkemi som
en viktig faktor. Några av karaktärämneslärarna föreslår att servera uppslag på
lektionsplanering till kollegor för att komma igång med ett samarbete och överbrygga sociala
och kulturella hinder. Liksom färdig litteratur som är anpassad till programkaraktären skulle
underlätta ämnesintegration, lärare A tillägger att ”det är dåligt med anpassad litteratur som är
riktad mot programmet.” Generellt så uppges kommunikationen och möjligheten att träffas
regelbundet och spontant, underlätta ämnesintegration av samtliga karaktärsämneslärare.
Även Berggren och Bergman (2007) tar upp att lärarens engagemang är av betydelse samt att
kärnämneslärare på yrkesförberedande program efterfrågar vad som händer i karaktärsämnet
för att synkronisera sig med karaktärsämnet, med andra ord så skulle den kommunikationen
kunna underlätta infärgningen.
Några av karaktärsämneslärarna resonerar att undervisningsgrupperna behöver vara
programhomogena för att kunna undervisa mot karaktärsämnet på ett relevant sätt. En klass
som är mixad i kärnämnen med Industriprogrammet och t.ex. Omvårdnadsprogrammet
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kommer inte att underlätta ämnesintegration menar lärare A. Ett problem blir t.ex. att
kursmaterial och exempel i undervisningen inte fungerar så att det känns relevant i
undervisningen mot respektive program.
Några av karaktärsämneslärarna lyfter fram att det är viktigt med elevinflytande i
undervisningen liksom i ämnesintegrationen för att få eleverna delaktiga i sitt lärande. Lärare
F berättar att de intressantaste tillfällena för ett ämnesintegrerat arbete har varit när F släppt
mallen och gett eleverna i uppdrag att utforma sin kurs på ett eget sätt och utifrån enkla ramar
och kursmål. Lärare F beskriver att han försöker att ha en ”back-up” plan om det är så att
eleverna inte kommer på någon bra lösning på hur de ska uppnå målen i kursen men att
fördelen med elevinflytandet är att eleverna tar eget ansvar för sitt lärande genom det som
intresserar gruppen. ”Det kan hända att någon reagerar på ett annat sätt än jag tänkt vilket är
positivt för då får jag en reaktion och reflektion till på det jag förmedlar vilket tillför ämnet ny
kraft.”(Lärare F) Elevinflytande i ett ämnesintegrerande arbete beskrivs av F som ett kraftfullt
sätt att motivera eleverna men även som ett sätt att göra eleverna medvetna om ramarna för
det som de ska lära sig. Tydlighet i mål och omfattning för ämnesintegration i projekt
beskrivs därför som nödvändigt av F för att engagera eleverna i det som ska utforskas.
Mer än hälften av lärarna skulle vilja se en skola där lärare har intresse i varandras lektioner
för att hjälpas åt. Lärare B beskriver att han skulle vilja se en skola som är öppen mellan
ämnen vilket tillåter samarbete mellan ämnen och program. Visionen enligt B är ”Att skolan
är öppen och att ämnena ligger närmare varandra i samma byggnad.” Tre av lärarna i
undersökningen anser att skolan bör släppa in näringslivet i utbildningen eftersom
”verkligheten” inte är ämnesindelad. Lärare C förklarar bl.a. att det går att ha vissa lektioner
på ett företag för att få in andra influenser och för att få eleverna mer alerta. Exemplen är
enligt C då verkliga fall från företaget där man måste ta till olika metoder för att läsa
problemet, metoder som kommer från ett brett kunskapsfält. Att knyta utbildningen mot
näringslivet på det sättet som beskrivits finner stöd från alla intervjuade karaktärsämneslärare.
Representanter från företag kan också komma till skolan för att hålla undervisning enligt
några karaktärsämneslärare.
Fyra av de sex respondenterna tycker att undervisningen borde organiseras i block vilket
några av lärarna har god erfarenhet av. Fragmenteringen av kunskaper lyfts fram som ett
problem, eller som lärare D utrycker sig: ”Samhällskunskap en lektion ena veckan och nästa
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lektion veckan därpå gör att eleverna hinner glömma. Det blir upphackat, ingen helhet.”
Lärare F berättar om sina erfarenheter av blockundervisning med stor tilltro. Anledningen är
troligen den gedigna erfarenheten från undervisningsformen inte kan tillämpas i nuvarande
skolkultur men också att det är svårt att genomföra schematekniskt på en stor skola som F
tillhör.
Blockundervisning skulle vara riktigt bra, eleverna blir inne i det som ska göras,
de blir lite nördar i respektive ämne. Snuttifieringen är tröttande för eleverna i
stället för att eleverna håller på med någon eller några saker. Rektorns inställning
till sådana lösningar är avgörande (Lärare F).
Även i Berggren och Bergmans (2007) studie så framhålls schemaläggningen som en
möjlighet till att förbättra förutsättningarna för infärgning. Schemaläggningen skulle enligt
författarna i så fall innehålla en halvdag i block för att genomföra projekt i samverkan mellan
lärare. Vidare så efterfrågas tid för samverkan i schemat vilket förväntas lägga grund och
utveckla samarbetet mellan lärare enligt Berggren och Bergman (2007).
Lärare F förmedlar en kompletterad bild av en ämnesintegrerad skola: ”Nu är jag tvungen att
väcka upp en vision, den finns inte idag men den finns nästan: En skola där många lärare
samarbetar utan att det inkräktar på respektive lärares uppdrag. Då blir det obekvämt, det får
det inte bli.” Men tillägger också att yrkesfolk integrerade i undervisningen som kommer in i
undervisningen är bra. ”En integration och koppling för yrkesverksamheten ökar kvalitén,
motivationen och rolighetsfaktorn i undervisningen” enligt Lärare F, som förklarar: ”Det blir
en annan skärpa när någon annan kommer in i undervisningen”.
Lärare E säger sig vilja ha undervisning i en större projektlokal med delar från de olika
ämnena som skapar en stegring i undervisningen där man börjar med grunderna och
tillhörande teori på ett sätt att ämnena följs åt i nivå. ”Sakerna som eleverna gör ska användas
och utgöra grund för kommande undervisning, Det blir mer på riktigt.” enligt lärare E. Lärare
A, D och F delar denna vision, att undervisningen i stort ska kretsa kring en sal som hör till
yrkesundervisningen. Lärare med olika kompetenser finns tillgängliga för att hjälpa eleverna i
olika ämnen när det behövs. Lärare A beskriver därför sin vision av en drömskola:
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Alla resurser finns mot programmet. Svetsar, CNC-maskiner, matteläraren finns
en bit bort och går igenom yrkesmatte. Andra elever skriver på en rapport på
något som de gjort i verkstaden, rapporten är till svenskläraren… som på ett
företag, som en verkstad med salar runt. Det ska vara fokus på att det ska fungera.
Lärare A menar att det är sådant som företagen saknar hos eleven, lärare A berättar om
företag i sitt närområde som pratar om att återinföra egna skolor för att bli självförsörjande på
kvalificerad arbetskraft. Lärare A uppfattar att företagen saknar elevernas möjlighet till att
utveckla spetskompetens mot företaget och att eleverna nu saknar förmåga att tillämpa sina
ämneskunskaper i ett yrke.
För främjandet av ämnesintegration så vill mer än hälften av karaktärsämneslärarna se en
skola där alla hjälps åt och har intressen i varandras ämnen. Orsaken uppges vara för att få
förståelse för varandras ämnen vilket skulle kunna ifrågasätta Berggren och Bergmans (2007)
resultat att karaktärsämneslärare inte vill samarbeta i undervisningen. Det finns till och med
en uppfattning bland intervjuade karaktärsämneslärarna att erbjuda kärnämneslärarna färdiga
undervisningsexempel för ämnesintegration. Hälften av karaktärsämneslärarna säger därför att
det är karaktärsämnesläraren som behöver ta initiativet till ett samarbete. Några av
karaktärsämneslärarna anser att skolan skulle behöva kännetecknas av större intresse för
eleverna och elevernas intressen samt att undervisningslokalerna bör ligga närmare varandra
för att lärare ska kunna mötas i undervisningen. En majoritet av karaktärsämneslärarna anser
liksom Berggren och Bergman (2007) att undervisningen bör förläggas i block för att
maximera effekten av ämnesintegration i undervisningen. Det verkar dock som att det mest
effektfulla förhållningssättet till ämnesintegration är att samarbeta och respektera de olika
ämnena och den profession som gäller i respektive ämne. Några av karaktärsämneslärarna har
även beskrivit att det är viktigt med tydliga mål och en väl avvägd tidsplan för en
framgångsrik ämnesintegrerad undervisning.
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5. Diskussion och slutsatser
5.1 Diskussion
Utifrån resultaten så har jag vaskat ut tre områden som är konstruktiva att diskutera utifrån
resultaten från intervjuer med karaktärsämneslärare. Jag har därför valt att strukturera
resultaten utifrån ämnesintegrationens möjligheter, hinder och främjande av ämnesintegrerad
undervisning.

5.1.1 Möjligheter med ämnesintegration
Karaktärsämneslärarna berättar att det finns pedagogiska möjligheter med ämnesintegration
som att skapa motivation hos eleverna men också möjligheten att effektivisera utbildningen
för att frigöra tid för undervisningen eller stödverksamhet, det är något som också kan finna
stöd även i Berggren och Bergmans (2007) studie. Därför poängterar författarna att infärgning
lyfter fram kärnämnets betydelse liksom karaktärsämneslärare anser att yrkeskunskaperna blir
bättre befästa med hjälp av kärnämnena. Det borde således rimligen finnas skäl till att skapa
samarbete mellan kärn- och karaktärsämneslärare.
Jag kan dock uppfatta att ämnesintegrationen inte ensamt är ett medel för att motivera
eleverna, enligt Ds 1997:3 och Skolverket (2002a) som bl.a. framhåller variation, autentiska
problem som berör elevens livsvärld och dialogisk undervisning. Enligt mig som författare så
kan det därför handla om läraren: En lärare som lägger ner mycket jobb på planering och
planerar med andra lärare för att finna autentiska uppgifter, kommer troligen att komma
längre i kampen om elevernas uppmärksamhet än läraren som inte anstränger sig med
undervisningen. Jag anser därför att det kan vara svårt att påvisa att ämnesintegrationen är
motivationsskapande utifrån de fakta som intervjuer och litteratur gett även om mycket tyder
på att ämnesintegrationen kan motverka vissa brister i den rena ämnesundervisningen.
Det finns ändå resultat från intervjuerna som tyder på att ämnesintegrationen utvecklar
elevernas problemlösningsförmåga vilket finner stöd även hos Brinchmann-Hansen (1996)
som förklarar ämnesintegrationens betydelse i projektarbeten, som ett sätt att knyta ihop de
olika ämnena som hanteras i ett projekt till verktyg som eleven kan utnyttja i andra

-35-

sammanhang och utveckla sin problemlösningsförmåga. Enligt Rudhe (1996) så kan eleven
därför motiveras av att se hur kunskaperna finner sammanhang i en helhet. Jag tolkar därför
att ämnesintegrationen kan bli ett medel för att nå målen i undervisningen effektivt genom att
skapa autentiska uppgifter för att skapa en inspirerande undervisning för eleverna. Berggren
och Bergman (2007) skriver därför om de fyra F:en vilka uppges till fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet vilket beskrivs som kompletterande till varandra för att eleven ska
kunna placera kunskap i ett sammanhang som kan upplevas som verklig. Helhetsskapandet i
undervisningen som författarna beskriver är ett avståndstagande till uppdelningen av teoretisk
och praktisk kunskap och motverkas av ett samarbete mellan ämnen, vilket också kan ses i
bakgrund av de mål för anställningsbarhet som beskrivs i SOU 2008:112 som generella
kompetenser då eleverna måste kunna applicera sina kunskaper i en mängd situationer under
hela livet.
5.1.2 Hinder för ämnesintegration
Intervjuade karaktärsämneslärare uppger att ämnesintegrationen är ett medel för att motivera
elevens för sina studier. En förutsättning uppges dock vara att läraren har en känsla för
programmet och dess elever. Det faktum att många kärnämneslärare går mellan olika program
och kanske inte ”känner” för alla program som undervisas kan vara ett problem. Berggren och
Bergman (2007) beskriver att karaktärsämneslärare inte vill samarbeta kring infärgning och
att det finns en uppfattning att intellektuella värden riskeras i undervisningen, men vilken
betydelse har intellektuella värden om det inte berör eleverna? Det beskrivs som en motsatt
uppfattning från en av kärnämneslärarna i Berggren och Bergmans (2007) forskning med
farhågor att infärgning kan inverka negativt på den intellektuella undervisningen. Därför kan
det inte uteslutas att det även finns skillnader i kunskapssyn som kan påverka ett
ämnesintegrerande samarbete mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare.
Några karaktärsämneslärare i min egen undersökning anser att personkemi är viktig för ett
samarbete samtidigt som hälften av lärarna antyder att det finns kärnämneslärare som inte vill
släppa in karaktärsämnet i sin egen undervisning enligt Berggren och Bergman (2007). Det
som beskrivs som personkemi från karaktärsämneslärarna kan jag också uppfattas som en
skillnad i kunskapssyn. Lärarkategorierna kan även uppfattas anklaga varandra för att inte
vilja samarbeta, utifrån undersökningarna så skulle det kunna röra sig om mätandet av
kunskaper i kärnämnen, fördomar kring professionen och kunskaper vilket skulle kunna leda
till prestige mellan lärarkategorierna. Lemar (2001) beskriver å andra sidan hur olika diskurs i
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lärarkategorierna påverkar samarbetet mellan karaktär- och kärnämne. Diskursen kan
innebära att ett specialiserat språk och beteende skiljer lärarkategorierna åt genom att
individen har präglats av bakgrund och profession vilket kan försvåra samarbetet då det utgör
en språklig gräns men också ses som social identitet. Vidare så utvecklas resonemanget
genom att grupperna befinner sig på olika nivå varvid en grupp på högre social nivå kan
stänga ut en grupp i lägre ställning. Gruppen på lägre social nivå kan inte stänga ut någon då
de strävar uppåt, däremot så kan den lägre gruppen skapa allians inom gruppen för att vårda
sin egen yrkesidentitet enligt Lemar (2001). Samtidigt som Anderssons (1994) rapport
förmedlar att akademiskt utbildade lärare kan föredra att vårda de akademiska idealen.
Alternativt att vissa lärare kan ha utgångspunkten för undervisningen i ämnesböcker, vilket
skulle göra samarbete och flexibel undervisning besvärligt då det inte längre går att ha boken
som grund för sin planering. Ytterligare aspekter enligt SOU2008:112 skulle kunna utgöra
skillnader mellan karaktärs- och kärnämneslärare i utbildning. Det är vanligare att
karaktärsämneslärare saknar lärarutbildning eller annan högre utbildning än hos t.ex.
kärnämneslärare. Det är dels också möjligt att karaktärsämnesläraren ställs inför andra
prioriteringar i arbetet med måluppfyllelse för eleverna. Dels att vana från tidigare
yrkeserfarenhet kan utgöra en skillnad i prioriteringar och diskurs som fundament till hinder
för samarbete mellan lärarkategorierna (se t.ex. s. 150).

5.1.3 Främjandet av ämnesintegration
Karaktärsämneslärarna i undersökningen har berättat att det kan finnas motiv för att
karaktärsämnesläraren bjuder upp till samarbete för att överbrygga de eventuella fördommar
och förutsättningar som kan utgöra ett hinder mellan kärn- och karaktärsämneslärare, vilket
också finner stöd hos t.ex. Lemar (2001). Möjligen så kan samarbetet också leda till ökad
förståelse och fortbildning för respektive lärarkategori, men framförallt en helhet i
utbildningen för eleverna. Som författare så kan jag uppfatta att flera har börjat sitt samarbete
just i det lilla och jobbat vidare med det som fungerar. Samarbetet kan uppfattas som fruktbart
för samtliga inblandade parter om det finns en ömsesidig förståelse för varandras ämnen.
Samarbetet behöver dock inte inkräkta på respektive område vilket kan leda till konflikter och
irritation enligt karaktärsämneslärarna. Det kan vara bättre att ge varandra förslag på hur
uppgifter kan göras eller att ta hjälp av varandra i olika situationer. Det handlar snarare om att
underlätta för varandra i stället för att ämnesintegrerande projekt ska bli jobbiga och
ansträngande för lärare och elever.
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Det framgår i olika styrdokument och direktiv från skolverket att samverkan mellan ämnen
bör ske (se t.ex. Skolverket 2011). Något har visserligen gjorts i Gy11 genom att kärnämnen
mot yrkesprogram ska infärgas vilket på sätt och vis är tvingande, vilket i och för sig kan vara
verksamt men det påverkar inte det som lärarna säger sig behöva för att samverka. Det kan
sägas handla om tid och arbetsro för att skapa en utbildning som är kunskaps och elevtillvänd
för att se till människan i stället för målen. Det är kanske ett resultat av att allt mer ska göras
med mindre resurser som några karaktärsämneslärare beskriver. Blossing (2008) beskriver å
andra sidan att det utgör själva bilden av arbetet som lärare, där situationen faktiskt kan
bemästras av individen. Vederbörande ger exempel på att lärare skapat personliga nätverk för
att hantera och utveckla undervisningen. Nätverken baseras på personkemi mellan
medlemmarna i nätverket som består av lärare på en skola. I intervjuer för det här arbetet så
har arbetslagets betydelse nämnts av några av karaktärsämneslärarna och framhållits som
viktig för att lägga grunden för ett samarbete. Motivet för arbetslaget har då varit att
förekommande lärare i programmets ämnen bör ingå, vilket har setts som en vision av några
av karaktärsämneslärarna i den här undersökningen. Arbetslagets betydelse beskrivs även som
ett samarbetsforum för lärare av Blossing (2008) som menar att arbetslaget och samarbetet är
speciellt viktigt på skolor med elever som behöver motiveras till sina studier. Det beskrivs
också att arbetslagets utgör en minnesbank av erfarenheter som kan vara svår för den enskilda
arbetslagsmedlemmen att hantera. Erfarenheterna om t.ex. ämnesintegration och vad som
fungerat och inte fungerat kan bedömmas av ett flertal personer med olika erfarenheter och
ligga till grund för ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Tanken är att arbetslaget ska driva
utvecklingen och samverkan mot en bättre utbildning. Men jag har å andra sidan uppfattat att
arbetslaget inte alltid lyckas med att överbrygga olika kunskapssyn och det som uppfattas som
personkemi. Det kan antas att det är det akuta som avhandlas varvid arbetslaget inte kommer
till frågor som utvecklar undervisningen i vissa arbetslag. Inte heller den motsättning som kan
uppfattas i motsättningen i kraven på helhetssyn och kontroller av uppskärpta kursmål kan
anses gynna ämnesintegrationen, en av respondenterna utryckte det som ”tidsbrist i
förhållande till vad eleverna ska lära sig” (Lärare E). Å andra sidan så framkommer uppgifter
om tidsvinst med ämnesintegration från intervjuer av karaktärsämneslärare och forskning som
t.ex. Berggren och Bergman (2007). Det kan därför handla om väl investerad tid att komma
igång med ämnesintegrerande undervisning som kan leda till friläggande av tid för
pedagogisk utveckling och samarbete.
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Enligt intervjuerna så handlar samarbetet ändå om att försöka påverka och trycka på vad man
vill få ut av ett visst samarbete och att det inte måste vara ett djupt och tidsödande samarbete i
undervisning av kurser. Med den bakgrunden så vill jag belysa praktiska lösningar som några
av karaktärämneslärarna utvecklat för att överbrygga de hinder som uppfattas. Receptet enligt
några av karaktärsämneslärarna tycks vara att hitta ett litet ämnesintegrerade projekt att
genomföra gemensamt med en kärnämneslärare där kursmålen och personkemin kan
uppfattas stämma. Projektet görs på respektive lärares lektioner eller block utifrån en
gemensam planering utan att lägga sig i hur det samverkande ämnet undervisas för att istället
utnyttja och respektera den profession som finns i ämnet.
Elevinflytandet i planeringen för ämnesintegrerad undervisning har beskrivits i intervjuer som
kraftfullt eftersom eleverna själva blir medvetna om vad de ska göra och vilka mål i olika
kurser som de jobbar mot. Det är något som också finner stöd hos Skolverket (2002a), som
dels skriver att elevernas motivation för kärnämnen ökar när de kan sätta in ämnen i ett större
sammanhang, dels förordar Skolverket (2002a) att målen i t.ex. projektet ska kännas relevanta
och att eleverna ska känna sig delaktiga i planeringen.
Några av respondenterna föreslog att undervisningen borde kretsa kring en skolverkstad eller
att teorisalarna ligger i nära anslutning till skolverkstaden för att skapa möten mellan olika
kategorier lärare samt även representanter från näringslivet som kan influera undervisningen.
Vad kärnämneslärare tycker om det förslaget framgår dock inte av Berggren och Bergmans
(2007) undersökning. Flera av de intervjuade karaktärsämneslärarna ser dock anknytningen
till yrkesämnet som betydelsefullt för att motivera eleverna. Men det kan också vara ett
uttryck för att även karaktärsämnesläraren ser sitt ämne som det viktigaste även om
motivationsskapandet är centralt i resonemanget hos lärarna. Det finns även en risk i att göra
en utbildning så snäv så att den helt kretsar kring ett yrke enligt Plihal (1992) som varnar för
att det blir en avvägning till vad som är bra för företaget, samhället och individen. Det finns
således en risk att en utbildning som riktar sig helt mot ett yrke kan inverka menligt på
elevens förmåga att tillämpa sina kunskaper i hela sin utveckling. Plihal (1992) beskriver
också att en väldefinierad bredd av kunskaper behövs för att bedriva en ämnesintegrerad
undervisning som eleven har nytta av i hela sitt liv.
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5.2 Kritisk granskning av arbetet
Johansson och Svedner (2010) beskriver reliabiliteten som att all information samlats in på
samma sätt vilket underlättats av intervjuguiden. Vidare så skriver Brinkmann och Kvale
(2009) att reliabiliteten även handlar om tolkningen av intervjuerna när de gått igenom
transkribering och likvärdig tolkning.
Validitet kan enligt Johansson och Svedner (2010) beskrivas som en faktor av hur sann bild
undersökningen kan förmedla. Har respondenterna svarat sanningsenligt? Inget i intervjuerna
med karaktärsämneslärarna tyder på något annat men vissa frågor har varit känsliga i relation
till andra lärare varför det inte går att utesluta att information har undanhållits. Det som
Johansson och Svedner (2010) beskriver som innehållsvaliditet, kan beskrivas som variabeln
över om forskningsfrågorna har besvarats med intervjufrågorna. I det här arbetet så har jag
ställt upp frågorna med stöd av Brinkmann och Kvale (2009) för att försöka strukturera
forskningsfrågornas vad, hur och varför enligt bilaga 2. Den har legat till grund till en enklare
intervjuguide enligt bilaga 1.
Undersökningen har haft till avsikt att undersöka ämnesintegrerande undervisning i de
intervjuade karaktärsämnesläranas yrkesliv och erfarenhet. Liksom Berggren och Bergman
(2007) har baserat sin undersökning på sina ”intervjuades upplevelser och hur de upplever att
infärgning fungerar i deras vardag” (s. 19). Eftersom begreppen ämnesintegration, infärgning
och ämnesövergripande överlappar varandra så har undersökningen tangerat även infärgning
och ämnesövergripande undervisning. Det känns ändå nödvändigt att beröra dessa
angränsande begrepp eftersom de är överlappande och således behandlas olika i litteraturen.
Dessutom så har jag upptäckt att t.ex. Skolverket (2011, s. 38) inte utrycker ämnesintegration
utan i stället t.ex. beskriver ett ”samspel mellan alla ämnen på ett program”, vilket fordrat ett
större grepp över det integrerande fältet än definitionen ämnesintegration.
Från mitt eget perspektiv som författare så har jag lärt mig mer om begreppen och
problematiken kring samarbetet mellan karaktärsämnet och kärnämne i undervisningen. De
tips som karaktärsämneslärare gett för att åstadkomma ett samarbete är enkla och överbryggar
några sociala hinder för samarbete. Det går inte att vänta ut organisatoriska hinder, jobba med
det som fungerar och bygg vidare på det. Förhoppningsvis så kommer jag att hitta egna
former för samarbete med mina kollegor till en mer levande undervisning.
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Samtliga lärare som intervjuats är verksamma lärare på Industriprogrammen med mellan tre
och tolv års tjänstgöringstid på programmet. Lärarna gav trovärdiga svar även om relevansen
kan ha påverkats av möjligheten att någon lärare kan ha svarat felaktigt på grund av
begreppsuppfattning. Här kan också lärarnas utbildning spela roll för tolkande av begreppen
kring frågorna om ämnesintegration. Frågorna som ställts till karaktärsämneslärarna har dock
besvarats utan uppenbara missförstånd. Svaren på frågorna har varierat något men
uppfattningarna har återkommit. Jag hade dock möjlighet att upprätta god kontakt med
respondenterna men samtidigt kunna hålla distans för genomförande och sammanställning av
undersökningen.
Antalet respondenter var i undersökningen 6st vilket kändes hanterligt men i minsta laget för
att säkerställa mättnad enligt Johansson och Svedner (2010). I en ytterligare undersökning
hade det varit intressant att göra en jämförelse av kärnämneslärarnas uppfattningar på samma
skolor om det hade varit möjligt. Det för att kunna jämföra resultaten på samma frågor vilket
kanske hade gett en bättre bild över hur arbetet fungerar på respektive skola. Av samma
anledning så hade elevernas uppfattning om undervisningen i relation till det som lärarna
berättar varit intressant. Det finns en möjlighet att eleverna inte uppfattar samma sak som sin
lärare beträffande undervisningen. Undersökningen är till stor del baserad på det som
karaktärsämneslärare på Industriprogrammet upplever vilket kanske inte överensstämmer med
kärnämneslärarens uppfattning om ämnesintegration. I stället har jag gjort en jämförelse med
Berggren och Bergmans (2007) arbete om kärnämneslärares uppfattning av infärgning. Vilket
kan vara bristfälligt med tanke på att infärgning i definition skiljer sig från ämnesintegration
samt att undersökningen inte baseras på samma intervjufrågor. Även om Berggren och
Bergman (2007) beskriver infärgningen som en form av ämnesintegration. Likaså är det
omöjligt att uppfatta vilka program som kärnämneslärarna i Berggren och Bergman (2007)
undervisar. Syftet har ändå varit att jämföra resultaten mellan undersökningarna och
lärargruppernas uppfattningar.

5.3 Vidare forskning
I ett annat arbete så skulle det vara intressant att undersöka hur elever som jobbar mycket med
ämnesintegrerade projekt t.ex. i låg och mellanstadiet upplever en undervisning som är mer
ämnesindelad i t.ex. högstadiet eller gymnasiet. Det kan kanske vara en omställning som är
svår för vissa elever. Vad händer med elevernas motivation för skolarbetet? Hur jobbar
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grundskolan ämnesintegrerat jämfört med gymnasiet och hur upplever eleverna övergången
mellan grundskolans mellanstadium, högstadium och gymnasiet med den bakgrunden? En
annan fråga som skulle vara intressant att undersöka är huruvida ämnesintegrationen i sig kan
öka elevens motivation för sina studier eller om det är andra faktorer som främst motiverar
eleven.
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Bilaga 1: Intervjuguide
1. Hur länge har du varit lärare i gymnasieskolan?
2. Vilka ämnen undervisar du i?
3. Vilka program undervisar du?
4. Tänk dig in i en idealsituation med ämnesintegration, vad händer? (Vad är äi för dig?)
5. Berätta om en lyckad undervisningssituation som präglats avämnesintegration? Vad
gjorde den situationen så lyckad?
6. Finns det ämnen som särskilt tjänar på att integreras? Finns det då ämnen som inte
tjänar på att integreras?
7. Hur skulle du göra om du vill ha en bra integration mot ett annat ämne?
8. Berätta om hur ni tillämpar ämnesintegration i undervisningen på din skola?
9. Vad händer när ämnesintegration fungerar som bäst?
10. Vilka vinster kan du se med att jobba ämnesintegrerat i undervisningen?
11. Hur tror du att eleverna upplever ämnesintegrering?
12. Kan du berätta om nackdelar som du upplevt med att jobba ämnesintegrerat i
undervisningen?
13. Kan du berätta om en undervisningssituation med ämnesintegration som inte fungerat?
Vad kan det ha berott på? Vilka var förutsättningarna?
14. Vilka hinder/svårigheter med att ämnesintegrera undervisningen kan du se om du ser
till programmet som helhet?
15. Berätta om vad som är svårast med att jobba ämnesintegrerat! Vad skulle underlätta
för att få till det?
16. Vad skulle känneteckna en skola som är ett idealisk mot det du har berättat?
17. Vad skulle känneteckna undervisningen på en idealskola mot bakgrund av det du har
berättat?
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Bilaga 2: Struktur av intervjufrågor
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