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Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att undersöka lärares syn på ämnesintegrering mellan matematik 
och träslöjd i skolår fyra. Vår vision är att integrera ämnena i vår kommande 
yrkesutövning. I studien har vi också undersökt vilka möjligheter till ämnesintegrering 
som skulle kunna utnyttjas i undervisningen. Genom studien får vi kunskap om vilka 
förutsättningar och förväntningar vi kan komma att möta. Läroplanen för grundskolan 
(Lpo 94, Skolverket 2006) och kursplaner för matematik och slöjd (Skolverket 2002) 
förordar individanpassad undervisning där ämnesintegrering skulle kunna utnyttjas till 
ändamålet. Under intervjuerna uttrycktes åsikter om att elever får möta praktiskt 
tillämpad matematik i träslöjdsundervisningen, där möjligheter till konkretisering och 
visualisering ges. De intervjuade lärarna är positiva till samarbete, men uppger att något 
sådant inte existerar i dagsläget. De anser att det finns ett antal faktorer som hindrar dem 
från att arbeta aktivt för ämnesintegrering, bland annat tidsbrist, organisation och 
attityder. Lärarna uppger att de har liten eller ingen insyn i varandras arbete, varför det 
är svårt för dem att hjälpa eleverna att väva samman sina erfarenheter inom matematik 
och träslöjd. Det framkommer även att lärarna upplever att eleverna kan ha svårt att 
förstå sambandet mellan matematik och träslöjd. Vi kan här se en koppling till vilken 
generell syn som finns på de båda ämnena, där matematiken anses ha högre status än 
träslöjden. Med matematik avses allt som oftast den akademiska matematiken och inte 
de kunskaper som gemene man använder sig av dagligen. Vi upplever att våra intervjuer 
har bidragit till att idéer om samarbete mellan matematik och träslöjd har väckts hos 
våra intervjupersoner. Eftersom vi anser att ämnesintegrering mellan matematik och 
träslöjd har stora fördelar för elevernas kunskapsutveckling, är vår förhoppning att 
sådant arbete kan komma att utvecklas. Vi hoppas även att de som läser vår studie kan 
inspireras till att arbeta ämnesintegrerat. 
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Inledning 
Inom våra studier vid Lärarhögskolan i Stockholm har olika frågor kring matematik och 
träslöjd väckts. Vi representerar två olika inriktningar inom lärarprogrammet, Matematik i 
samspel med svenska och Praktisk-estetiska läroprocesser för yngre barn, där fördjupade 
kunskaper inom trä- och metallslöjd, nedan kallat träslöjd, ingår 
(http://student2.lhs.se/kurshemsidor.aspx).  

Vid flera tillfällen har vi upplevt elevers svårigheter att förstå att matematiken existerar 
utanför matematikboken och matematiklektionerna. Detta tror vi kan förebyggas på flera 
sätt, bland annat genom samarbete mellan matematiklärare och lärare inom de praktisk-
estetiska ämnena. Ett sådant arbetssätt bidrar till att utvidga matematiken till något mer än 
bara ett skolämne. Vårt främsta intresseområde för integrering av matematik är träslöjd. 
Enligt vår mening finns tydliga kopplingar och möjligheter till att utveckla och dra nytta av 
samverkan mellan dessa ämnen. Elever möter inom träslöjdsarbetet praktiskt tillämpad 
matematik där vi tror att en ökad medvetenhet om hur matematikkunskaper kan användas 
skulle gagna elevers utveckling inom båda ämnena. Genom ett varierat arbetssätt främjas 
elevers individuella inlärningspotential. Vår tanke som blivande lärare är att arbeta 
ämnesintegrerat och genom denna studie får vi fördjupad kunskap om de fördelar som kan 
utnyttjas och de nackdelar som kan finnas genom ett sådant arbetssätt.  

Vi har noterat att det är vanligt att elever känner misstro till sin generella inlärningsförmåga 
grundat på erfarenheter inom matematiken. Genom att stärka elevernas självförtroende 
avseende matematiken anser vi att det finns möjligheter till goda överspridningseffekter. 
Detta är något vi vill ta fasta på i vårt kommande yrkesliv och utnyttja de möjligheter som 
finns till samarbete mellan matematik och träslöjd. 

Under de senaste åren har det debatterats såväl på Lärarhögskolan i Stockholm som i 
skoldebatten generellt om elevers tilltagande brister i matematikämnet.  

För några år sedan visade en undersökning av grundskoleelevernas kunskaper att de 15 procent 
av eleverna i årskurs 9 som hade sämsta matematikresultaten inte kommit längre i ämnet än en 
genomsnittlig elev i årskurs 4. I praktiken hade de sedan länge tappat taget. (Åman, Johannes, 
2006-03-06) 

En hypotes är att alla elever gynnas av ämnesintegrerad undervisning där konkretisering av 
teoretiska kunskaper och verklighetsanknytning blir möjlig. Dock har svagpresterande 
elever ofta ett större behov av att olika undervisningsmoment introduceras genom ett 
arbetssätt som präglas av integrering och verklighetstillämpning. Att eleverna från början 
får möta matematikundervisning i varierade former möjliggör att de högre upp i skolåren 
har tagit till sig matematiken och gjort den till sin egen (Malmer 2002). 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på ämnesintegrering mellan matematik 
och träslöjd i skolår fyra, samt vilka möjligheter till integrering som skulle kunna utnyttjas i 
undervisningen. I detta sammanhang är följande frågeställningar de mest centrala: 

• Upplever lärare att elever förstår sammanhanget mellan de båda ämnena? 

• I vilka arbetsmoment inom träslöjd skulle matematik kunna vara berikande? 

• I vilka arbetsmoment inom matematik skulle träslöjd kunna vara berikande? 

• Vad upplever lärare som hinder för ämnesintegrering mellan matematik och 
träslöjd? 

Litteraturgenomgång 
I bilaga 1 redogör vi för ett antal ord och begrepp då vi vill ge läsaren ökad förståelse för 
innebörden av dessa i vår uppsats. Där presenteras både Nationalencyklopedins 
(www.ne.se) förklaringar och våra egna tolkningar.  

Läroplan och kursplaner 
Kunskapsbildning är en komplex process. Lpo 94 (Skolverket 2006) tydliggör att 
kunskapsinhämtning i skolan skall präglas av ett omväxlande arbetssätt där olika 
lärandesituationer samverkar och bildar en helhet.  

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet. (a.a., s. 6) 

I Lpo 94 står det att  

Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 
former. (a.a., s. 9) 

samt att 

[…] eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 
samhällsmedlem. (a.a., s.9) 

Detta tydliggör att de kunskaper elever förvärvar i skolan inte skall vara knutna till 
specifika situationer och ämnesområden, utan att kunskapsbildningen skall vara av sådan 
art att eleverna har nytta av utbildningen i sitt dagliga liv. 
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Med Lpo 94:s införande fokuserades undervisningen kring ett målstyrt arbetssätt. 
Kursplanerna (Skolverket 2002) inleder med att presentera respektive ämnes syfte och roll, 
varefter mål att sträva mot står att finna. Därefter beskrivs respektive ämnes karaktär och 
uppbyggnad samt mål att uppnå för det femte respektive nionde skolåret. Avslutningsvis 
ges instruktioner till hur bedömning av elevers kunskapsutveckling i respektive ämne bör 
göras utifrån kursplanen. De mål som finns preciserade i kursplanen är formulerade på ett 
övergripande sätt och överlåter ansvaret på yrkesverksamma lärare att utforma lokala 
planer. Detta tillåter skolor att bedriva undervisningen efter egna önskemål, så länge 
eleverna når uppnåendemålen i kursplanen. Genom att detta förhållningssätt präglar 
skolverksamhetens styrdokument öppnar det för stor flexibilitet i utformningen av 
undervisningen. I Kursplaner och betygskriterier 2000 (a.a.) framgår hur lärare skall tolka 
och arbeta med utgångspunkt i målen.  

Mål att sträva mot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla elevers 
kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Dessa mål utgör 
det främsta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter inte någon gräns för elevens 
kunskapsutveckling. […] 

Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det femte respektive 
det nionde skolåret. Målen uttrycker därmed en grundläggande kunskapsnivå i ämnet vid dessa 
bägge tidpunkter. (a.a., s. 5) 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket 2004), nedan kallad NU03, 
uttrycks att om undervisningen utgår från mål att sträva mot begränsas inte elevernas 
kunskapsutveckling. Vidare framgår det att en stor andel av verksamma lärare dock utgår 
från mål att uppnå när de planerar sin undervisning. Detta riskerar att hämma elevernas 
utvecklingspotential, då mål att uppnå enbart skall tolkas som minimikrav på vad eleverna 
avses tillgodogöra sig. Dessutom framkommer det i Skolverkets rapport Lusten att lära 
(2003) att läroboken utgör ämnet matematik för många lärare och elever. Läroboken blir 
lätt en stöttepelare som inte ifrågasätts. Eleverna förs in i abstrakt tänkande utan 
sammanhang och anknytning till andra skolämnen. Detta återkommer vi till under rubriken 
ämnesintegrering. Malmer (2002) och Ingelstam (1988) representerar två olika 
förhållningssätt vad gäller matematikinlärning. Malmer menar att man skall utgå ifrån 
helheten och med den som bas skapa sig förståelse för de ingående delarna, vilket 
författaren benämner analytisk metod.  

Väljer man att i matematik huvudsakligen tillämpa ett analytiskt arbetssätt prioriterar man innehållet 

före formen, helheten före delarna. (a.a., s. 63) 

Ingelstam (1988) representerar en annan uppfattning. Denna består i att se till de delar som 
elevernas verklighet utgörs av och sammanfoga dessa till en helhet. Skolan är enligt 
Ingelstam en avspegling av samhället. 

Samtidigt är det ingen tvekan om att skolan även vidareför och bevarar den splitt- 
rade kunskapsorganisation som präglar samhället. Det gäller, som vi redan har sett, 
ämnesuppdelningen och snuttifieringen, liksom, om än i något mindre tydlig form,  
sektorisering av olika slag. (a.a., s. 57) 

Dagens samhälle ställer allt högre krav på sina medborgares förmåga att tolka och sålla i 
det tilltagande informationsflödet. Det fordrar att undervisningen i skolan anpassas för att 
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ge den kommande generationen en bra grund att stå på. Utformningen är en debatterbar 
fråga där forskare, samhällsvetare och andra aktörer får diskutera de olika faktorer som 
spelar in.  

Skolämnet matematik 
Matematik är och har under lång tid varit ett skolämne som lämnar kraftiga avtryck hos 
eleverna. Historiskt sett var ämnet något som användes praktiskt inom bland annat handel 
och byggnation. Ursprungligen var skolämnet matematik uppdelat i två delar, räkning och 
geometri, vilka har fått utgöra grunden för hur ämnet betraktas i skolan. Goda 
matematikkunskaper är en grundsten för utbildning vid de tekniska högskolorna. Kritik mot 
studenters förkunskaper i matematik har under de senaste åren riktats från några av landets 
ledande tekniska högskolor som tvingats  

[…] lägga ner allt mer tid på att söka reparera studenternas tilltagande brister […] (Flodström, 
Anders, m.fl., 2005-06-15) 

i matematik. Dock bör poängteras att de elever som avses i uttalandet har genomgått hela 
eller delar av grundskolan inom ramen för Lgr 80 och utgångspunkten för vår studie är  
Lpo 94. Resultaten från NU03 (Skolverket 2004) tyder på en försämring av elevernas 
kunskaper i matematik. Det prov som elever gjorde i undersökningen grundades på Lgr 80 
och prövade därför bara en begränsad del av målen i Lpo 94. Den rådande kursplanen 
lägger vikt vid elevernas förmåga att kommunicera matematik. Det tydliggörs bland annat i 
mål att sträva mot där det står att eleven skall utveckla: 

[…] sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera 
samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. (Skolverket 2002, s. 26) 

Det framgår även av NU03 (Skolverket 2004) att det fokus som bör ligga på 
kommunikation i matematikundervisningen inte haft någon genomslagskraft. I 
matematikundervisningen är det vanligaste arbetssättet enskilt arbete med uppgifter i 
matematikböcker. Genom att eleverna lider brist på övning i att muntligen resonera kring 
matematiska problemställningar innebär det svårigheter för dem vid nationella prov i år 
fem och nio, då de ställs inför den typen av uppgifter. Att regelbundet utnyttja möjligheten 
som finns i grupparbeten skulle kunna förbättra situationen. Dock poängteras att det är 
ovanligt med grupparbeten i matematikundervisningen. 

Jämfört med andra ämnen är det ovanligt med grupparbeten i matematik. Endast i slöjd är andelen 
elever som anger att de aldrig eller mycket sällan arbetar i grupp större än i matematik. (a.a., s. 68) 

Genom att arbeta i grupp får eleverna ta del av olika lösningsalternativ och tar därmed ett 
steg från den traditionella matematikundervisningen som präglas av att uppgifter antingen 
har lösts rätt eller fel. Enligt Pettersson (1990) kan den traditionella synen på matematik 
orsaka ängslan hos eleverna.  

Unenge (1999) menar att skolämnet matematik lider av en identitetskris därför att det oftast 
ses ur akademisk synvinkel. Med det menar Unenge att matematiken används för att 
kommunicera, förklara och beskriva olika fenomen av naturvetarna inom naturvetenskapen.   
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Identitetskrisen ligger i att det akademiska ämnet ligger så långt bort från vad en helt 
överväldigande majoritet av människorna behöver kunna, behöver ha som allmän bildning i livet. 
Det innehåller mer än vad grundskolan bör ge eleverna. (a.a., s.132) 

För grundskolans del uttrycker kursplanen tydligt att elevernas kunskapsutveckling i 
matematik skall syfta till att förbereda eleverna på vardagliga situationer. Enligt kursplanen 
för matematik skall utbildningen  

[…] ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta 
situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika 
problem. (Skolverket 2002, s. 26) 

Vidare uttrycks att  

För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 
aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. (a.a., s. 28) 

Malmer (2002) menar att elever har behov av att få arbeta på ett kreativt sätt och i konkreta 
sammanhang om de skall uppnå förståelse för den bakomliggande matematiska processen. 
Liknade diskussion förs av Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) som har utvecklat en 
modell för hur de anser att ett matematiskt problem bör lösas. En del i det hela är att avstå 
från benämningen problemlösning och byta ut detta begrepp mot situationsmatematik. 
Anledningen till detta är att ordet problem  

[…] oftast används som beteckning för en mycket stor och besvärlig samhällsfråga […] som kräver 
expertgrupper för att om inte lösa så dock penetrera och utreda. (a.a, s. 57) 

Vidare menar de även att problemlösning 

[…] av tradition är knutet till matematikämnet, vilket leder till att det oftast blir problem som i 
grunden har till uppgift att utgöra tillämpning på en viss matematisk kunskap eller färdighet.  
(a.a, s. 57) 

Författarna påpekar att det som bör utgöra grunden för problemlösning i skolan är vad en 
vardagssituation karaktäriseras av. Genom att ta sin utgångspunkt i detta ges eleverna 
möjlighet till att använda hela sin förmåga utan att den begränsas till ett skolämne. 
Kursplanen för matematik visar på den syn som skall råda på problemlösning i dagens 
skola. 

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i direkt 
anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer. 
Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med 
hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och värderas i 
förhållande till det ursprungliga sammanhanget. (Skolverket 2002, s. 27) 

Liknande tankar diskuteras i rapporten Matematik – ett kommunikationsämne (NCM 2005) 
där vikten av att elever lär sig förstå och utnyttja problemlösning som redskap, för att 
kunna vara fullvärdiga samhällsmedlemmar, betonas. Kravet på en generellt ökad 
matematikförståelse beror på den ökade användningen av matematik inom olika 
samhällsområden. 

I Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) tas elevernas 
intresse för ämnet i samband med deras inlärningsmöjligheter upp. De metoder för 
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undervisningen man utövar har en avgörande roll för den fortsatta skolgången, menar 
författarna. 
Många lärare och skolledare konstaterar att så gott som alla barn i de tidigaste skolåren har 
lust att lära men att många elever förlorar den under åren i grundskolan. Vad gäller 
matematik märks relativt tidigt skillnader mellan elever som inte lyckas förstå matematik 
och de som upplever spännande utmaningar när uppgifterna blir svårare. Det verkar 
framför allt vara omkring skolår 4-5 som dessa skillnader blir tydliga och de förstärks 
under resten av skoltiden. Skiljelinjen går mellan dem som har lätt för matematik och de 
som inte har det. En del tycker att de får göra det de redan kan och skulle vilja ha större 
utmaningar och mer omväxling. Många efterlyser begriplighet och relevans. Lusten att lära 
matematik hänger samman med om de förstår. Matematik är det kritiska filter som en del 
matematikdidaktiker talar om. […] Skillnaderna tycks delvis ha att göra med att den 
individuella förmågan att gå från det konkreta sammanhanget till en allt högre 
abstraktionsnivå varierar kraftigt vid en och samma ålder. Skillnaderna förefaller ha 
samband med den undervisningskultur och tradition som är förhärskande. (a.a., s. 19) 

Skolämnet träslöjd 
Vid sekelskiftet präglades synen på träslöjd som skolämne av Otto Salomons (1849-1907) 
arbete. Han utvecklade Nääs-systemet som utgör en mall för arbeten inom träslöjd där 
eleverna börjar med lättare uppgifter och enligt en fast plan går mot allt svårare uppgifter. 
Som exempel kan nämnas att elever inledningsvis får tillverka en smörkniv för att senare 
göra en möbel. Med sina idéer var Salomon banbrytande inom sitt område och hans idéer 
fick stor spridning även utanför Sveriges gränser, bland annat genom hans föreläsningar 
och sommarseminarier på Nääs (Hartman 1995). 

Carl Malmsten (1888-1972) representerade en kontrast till Nääs-systemets mallar. Han 
ansåg att den modell Salomon förespråkade var hämmande för kreativiteten. Malmsten 
ville bekämpa industritillverkningen av hushållsföremål genom att sprida 
hantverkskunnande. Han menade att hand och tanke ska vara i skapande samverkan. Det 
viktigaste var att tillgodose lusten för skapandet och stimulera fantasin där arbetsglädje 
inkorporerades. Salomons och Malmstens åsikter och arbeten gällande träslöjd fick till 
följd att slöjdämnet blev obligatoriskt i skolan, vilket det är än idag (Hartman 1995). 

Utbildningsreformer och politisk styrning har genom årtionden format kunskapssynen för 
slöjd. Hartman beskriver dessa riktningsförändringar i stora drag i Handens pedagogik 
(1995). Historiskt sett har slöjden bland annat gått ut på att reproducera bruksföremål men 
på senare tid har elevernas egna skapandeprocesser fokuserats. Vidare har 
slöjdundervisningen i skolan varit ifrågasatt flera gånger i skolans styrdokument i och med 
de ändrade läroplanerna. Detta gäller generellt för övningsämnena kontra kärnämnena. 
Dagens slöjdundervisning är påverkad av olika tankemönster och präglad av tidsandan där 
språkrör för de separata ämnena strider om utrymmet som finns till förfogande.  

Den gällande kursplanen för träslöjd avser slöjdämnet som helhet, varför det inte går att 
utläsa några tydliga mål för enbart träslöjd i detta dokument. Det innebär att stort ansvar 
läggs på slöjdlärare att utarbeta en lokal plan som är funktionell i den dagliga 
undervisningen och samtidigt svarar mot rådande styrdokument. En effekt av det är att den 
slöjdundervisning elever får kan variera kraftigt mellan olika skolor. Enligt aktuell timplan 
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har slöjdämnet som helhet 330 timmar till förfogande under grundskolans år. Hur dessa 
fördelas mellan textil- och träslöjd avgörs av varje rektor.  

Enligt kursplanen innebär slöjdämnet: 

[…] manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, nyfikenhet, 
ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. (Skolverket 2002, s. 91) 

samt att slöjdarbetet syftar till att: 

[…] stärka elevens tilltro till den egna förmågan och utveckla kunskaper som ger en beredskap för 
att klara uppgifter i det dagliga livet. (a.a., s. 91) 

Vidare uttalas klart att slöjdämnet inte står för sig självt utan de facto ger styrka åt elevers 
utveckling inom andra skolämnen.  

Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra 
skolämnen. Det ger exempelvis genom matematiska tillämpningar en grund för storleksuppfattning, 
och förståelse för geometri. (a.a., s. 93) 

Här finns en stark koppling till Deweys devis learning by doing, där praktisk kunskap är 
lika värdefull som teoretisk och är varandras förutsättning. Med detta tankesätt borde det 
vara en självklarhet att integrera undervisningen i matematik och träslöjd.  

Ta till exempel ett litet barn som vill göra en låda. Om han stannar vid infallet eller önskningen ger 
detta förvisso ingen disciplin. Men när han försöker omsätta sin impuls i praktiken gäller det att 
göra idén definitiv, göra upp en plan, ta rätt sorts virke, mäta de delar som behövs, ge dem riktiga 
proportioner osv. Det kräver att materialet förarbetas med såg, hyvel, sandpapper och att kanterna 
och hörnen passas ihop. Kunskapen om redskap och processer blir oundviklig. […] Om barnet […] 
tillverkar lådan finns det gott om tillfälle att tillägna sig […] förmågan att komma över svårigheter 
[…] (Dewey 2004, s. 77) 

Detta tydliggör att arbetet bör bedrivas som en process där eleven måste ges tid till 
eftertanke och val av metod, vilket ger eleven handlingsberedskap att klara sig i livet. 

I NU03 (2005) har Skolverket velat ge en sammanställning av grundskolans resultat. NU03 
utgörs av ämnesspecifika elev- och lärarenkäter, elevers och lärares dagboksanteckningar 
samt en uppföljande elevenkät 2. Sammanställningen är mångfacetterad och ger en 
fingervisning om hur skolämnet slöjd fungerar i verkligheten kontra de mål som är uppsatta 
för grundskolan. I vår studie fokuserar vi på lärares uppfattning och tankar om 
ämnesintegrering. I NU03 framkom det bland annat att det i ämnet slöjd finns en stor 
outtalad och outnyttjad potential. Eleverna är positiva till slöjd men lärarna visar på en brist 
i sin förmedling av de nationella målen. Däremot finns konsensus med läroplanens 
övergripande mål. Vidare sker just nu ett generationsskifte, där ettämneslärarna håller på 
att gå i pension. I NU03 medverkade 87 lärare varav 20 var outbildade slöjdlärare. Detta 
påvisar en brist på utbildade slöjdlärare. Ett hinder kan vara att de lärare som finns att tillgå 
visar alltför litet intresse för samverkan. Saker som också spelar in har visat sig vara tankar 
och föreställningar om ämnet, vilken ambitionsnivå lärarna har och om de är nya på skolan. 
Det visade sig också att arbetsformerna, hur lärarna planerar sin undervisning och hur 
eleverna tar till sig den, har avgörande roll i inlärningen. I NU03 framkom det att eleverna 
anser att de hade störst möjlighet att påverka sin undervisning i slöjden. Undersökningen 
uttalar tre olika tillvägagångssätt för undervisningen. Den första innebär att eleven står för 
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idén och vad som skall göras, den andra innebär att läraren ger någon eller några idéer och 
bestämmer vad som skall göras och den tredje är att läraren ger någon eller några idéer men 
eleven bestämmer vad som skall göras. Det första tillvägagångssättet ansågs vara det bästa 
då detta kräver elevens fulla engagemang och får stå för hela sin slöjdprocess.  

På de skolor där eleven hade möjlighet att påverka uppnåddes bättre resultat i samtliga 
frågeställningar i slöjd-ämnets utvärderingsinstrument. (Skolverket 1994a,1994b)  

Ämnesintegrering 
Idén om ämnesintegrering kan härledas tillbaka till John Deweys teorier. Han menade att 
man inte bara skall söka förstå och definiera ett problem, utan även försöka hitta 
förklaringar och lösningar i syfte att lösa problemet. Avslutningsvis skall de olika 
lösningsförslagen prövas i experimentella situationer (Roth 2005). Genom samarbete 
mellan matematik och något praktisk-estetiskt skolämne ges rikligare tillfällen till att pröva 
matematiska resonemang med undersökande arbetssätt. I kursplanerna för matematik och 
träslöjd (Skolverket 2002) finns tydliga indikatorer på att samverkan mellan olika ämnen i 
skolan bör ske för att stärka elevernas inlärning. Mål att sträva mot för matematik och 
träslöjd uttrycker, enligt vår mening, mål som tangerar varandra. Här finns dessutom en 
direkt uttryckt koppling mellan just dessa ämnen. I kursplanen för matematik uttrycks att 
ämnet…  

[…] är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande verksamhet och 
intuition. (a.a., s. 27) 

Vidare står det i kursplanen för träslöjd:  

Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra 
skolämnen. Det ger exempelvis genom matematiska tillämpningar en grund för storleksuppfattning 
och förståelse för geometri. (a.a., s. 93) 

Kursplanerna är även tydliga med att förmedla att elevernas inlärning skall syfta till att 
förse dem med tillräckliga kunskaper för att vara aktiva samhällsmedborgare. En del i detta 
är att eleverna ges rikliga tillfällen att öva sig i att lösa problem av skiftande slag. Ett mål 
att sträva mot i kursplanen för träslöjd är att eleven: 

[…] bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga livets behov […] (a.a., s. 92) 

Elevers behov av vardagsanknytning vid problemlösning diskuteras av Julia Anghileri 
(2006) där detta exemplifieras genom en inlärningssituation i matematik.  

”Where students cannot solve an abstract problem, a context can help students identify something 
within their experience that is related.” (Anghileri 2006, s. 45) 

Vikten av att problem löses i meningsfulla situationer påtalas även. Malmer (2002) menar 
att vi ofta ägnar oss åt problemlösning i vardagen utan att reflektera över att det handlar om 
matematik. Övervägningar och beräkningar, många gånger genom huvudräkning, sker 
dagligen i vardagslivet. Vidare synliggör Malmer hur elever som anses vara 
svagpresterande i matematik genom okonventionella metoder klarar att lösa problem som 
inte andra elever klarar. Det finns en risk att elever begränsas av det matematiska 
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symbolspråket vid problemlösning. Genom att samarbeta och diskutera olika alternativ får 
eleverna möjlighet att hitta fram till en lösning och sedan översätta till symbolspråket. 

Tidsandan säger att i dagens svenska samhälle skall skolan fostra eleven i samarbete med 
föräldrarna. Genom varje elevs individuella behov sker där en betydande växelverkan 
mellan lärare, elever och föräldrar. Lpo 94 är direkt kopplad till den proximala 
utvecklingszonen, se nedan, där det står att läsa att:  

Läraren skall tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 
gruppen. (Skolverket 2006, s. 5) 

Vidare står det att läsa: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete 
med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och 
generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 
kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. (a.a., s. 5) 

Om detta skall kunna uppfyllas måste det vara en nära och tillitsfull dialog mellan läraren, 
eleven och dennes föräldrar. Läraren måste visa eleven de verktyg, både teoretiska och 
praktiska, som finns att tillgå och hur dessa kan användas på bästa sätt. Eleven måste också 
ha tillgång till återkommande lärosituationer där denne får övning i problemlösning inom 
just sin proximala utvecklingzon. 

Vygotskijs teori innebär att genom ett gemensamt handlingsmönster, där individen lär sig 
behärska dessa handlingar, ökar all psykologisk utveckling. Detta leder till att individen 
kan utföra dem själv. Enligt Vygotskij är den proximala utvecklingszonen skillnaden 
mellan det som individen kan utföra själv och tillsammans med andra. Vygotskij ansåg att 
det fanns en gemensam tät relation mellan tänkande och tal, där tänkandet uttrycks och 
kommuniceras genom språket. Ett inre – kognitivt och ett yttre språk - talet. Tanken söker 
sin gestaltning i ordet, där en spänning bildas mellan tanke och ord. I Tänkande och språk 
(Vygotskij 2005) diskuteras detta vid ett flertal tillfällen. Vygotskij talar om vikten av att 
synliggöra samspelet mellan det yttre och det inre språket kopplat till individens 
handlingar.  

I en viss mening kan man säga att det inre språket är det yttre språkets motsats, som varken förgår 
det yttre språket eller återskapar det i minnet. Det yttre språket är en process där tanken förvandlas 
till ord, materialiseras och objektiveras.  Medan det inre språket däremot är en process av motsatt 
riktning – som går utifrån och in – en process där språket förångas till tanke. (1926/1997; 1929) 
(a.a., s.418) 

Genom att få stöd av en mer kompetent person, läraren eller en annan elev, lär sig 
individen att styra handlingarna den inte kunnat innan.  

Liknande föreställningar finns i early childhood education (Anning m.fl. 2006) där grunden 
är Vygotskijs tankar. Författarna menar att genom sam-konstruktion har såväl lärare som 
elever utbyte av varandra i sin utveckling. 

The Socio – cultural paradigm involves both children and teachers working together towards the 
upper ends of their zones of proximal development (ZPDs), as they co – construct meaning in 
activities that involve higher order thinking […] (1926/1997; 1929). (a.a., s. 32) 
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Genom att en mer kompetent person hjälper den mindre kompetenta att bryta ner och 
handleda genom inlärningsprocessen möjliggörs kunskapsinhämtning. I samverkan mellan 
parterna sker en gemensam läroprocess på olika plan där lärandet är en sam-konstruktion. 
Båda parters utbyte av lärandet förhöjs och responsen blir större. Detta kan sägas vara i 
samklang med Lpo 94 där det bland annat poängteras att eleverna skall fostras till 
demokratiska och ansvarstagande samhällsmedborgare.  

Hinder för ämnesintegrering 
Traditionellt sett är läraryrket präglat av enskilt arbete. När en lärare stänger dörren om sitt 
klassrum finns det ingen inblick från kollegor eller överordnade i vad som försiggår. Det 
var först genom Lpo 94:s införande som samarbete i form av arbetslag förordades. 
Lärarkåren består av lärare som har såväl Lpo 94 som tidigare kursplaner som 
utgångspunkt. Våra erfarenheter tyder på att lärare kan ha haft svårt att ställa om till den 
nya läroplanens riktlinjer och av vana arbetar vidare så som de lärt sig i sin lärarutbildning. 
Arfwedson & Arfwedson (1992) visar på att det är av stor betydelse på vilket sätt ett 
arbetslag är sammansatt. Vissa lärare menar att … 

[…] bygger sitt lärararbete i så hög grad på personlig egenart, att de svårligen kan passas in helt 
och fullt i ett lags arbete. (a.a., s. 25) 

För att ett samarbete skall fungera krävs att en god arbetsfördelning upprättas i vilken 
samtliga lärare i arbetslaget kommer överens om fördelningen. Hur denna fördelning bör 
ske måste anpassas såväl till personerna som ingår i arbetslaget som till vad det är för 
arbete som skall utföras. Arfwedson & Arfwedson (1992) menar att det finns både 
organisatoriska och schematekniska hinder för samarbete lärare emellan. Då lärare ofta har 
individuella scheman som sällan är konstruerade så att raster sammanfaller med kollegors, 
saknas den naturliga samtalssituationen. Tiden som är avsatt för ordinarie möten räcker 
sällan till för att utveckla samarbetet lärare emellan. Viktigt är också att ta hänsyn till de 
olika förväntningar ett arbetslags medlemmar har då dessa kan variera kraftigt (Lennéer-
Axelson och Thylefors 2003). 

Metod 

Kvalitativ intervju 
Det ena syftet med studien är, som tidigare nämnts, att undersöka lärares syn på 
ämnesintegrering mellan matematik och träslöjd i skolår fyra. Med utgångspunkt i syfte 
och frågeställningar har vi valt att använda oss av djupgående intervjuer. Vi har 
sammanställt ett antal frågor som utgör en bas under intervjuerna, se bilaga 2. Eftersom 
intervjupersonernas åsikter är de som är betydelsefulla för oss skulle frågorna fungera som 
en intervjuguide under intervjuerna, och inte vara något att följa slaviskt. Tidsaspekten har 
även varit viktig i beslutet om antal intervjuer och intervjuernas uppläggning. Kvale (1997) 
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diskuterar kritiken av kvalitativ intervju som forskningsmetod och menar att många 
intervjuundersökningar 

[…] skulle ha vunnit på att ha färre antal intervjuer och mer tid över för förberedelser och analys av 
intervjuerna. (a.a., s. 99)  

Kvale (1997) resonerar kring risken med att en kvalitativ forskningsintervju tolkas 
subjektivt och därmed inte kan bedömas vara vetenskaplig. För att minska risken för 
subjektiva tolkningar har vi, först var och en för sig, analyserat intervjuerna och därefter 
jämfört och sammanställt vad vi kommit fram till.  

Urval 
Studien syftar inte till att finna generaliserbara resultat, utan att få en bild av hur ett 
samarbete mellan matematik och träslöjd kan se ut eller utformas. Detta görs med 
utgångspunkt i ett fåtal erfarna lärares resonemang kring ämnesintegrering. Därför valdes 
lärare från två olika skolor i Stockholmsområdet ut till studien. Skolorna tillhör våra VFU-
områden. På båda skolorna intervjuades en matematiklärare för skolår fyra och en 
träslöjdslärare. 

Genomförande 
Syfte och frågeställningar för studien var utgångspunkten vid utformningen av våra 
intervjufrågor. För att kontrollera om frågorna var ändamålsenliga genomfördes en 
provintervju med en lärare med kompetens i matematik och delvis i träslöjd. Efter 
genomförd provintervju reviderades vissa av frågorna. Intervjuerna har inletts med att 
informera intervjupersonen om hur de forskningsetiska principerna följs för att värna om 
intervjupersonens anonymitet och integritet. Det har förklarats för intervjupersonerna att 
ljudupptagning sker endast med deras samtycke, där samtliga godkände inspelning, se 
bilaga 3. Vidare har även förklarats för intervjupersonerna att de i studien kommer att 
avidentifieras och om de citeras skall detta godkännas innan det används i uppsatsen. En 
kort information har givits till vad studien syftar till och i vilken utsträckning intervjuerna 
bidrar med material till studien. För att underlätta det mellanmänskliga samspelet i 
intervjusituationen (Kvale 1997) har den av oss vars VFU-område vi besökt varit den som 
varit intervjuare. Den andra av oss har då kunnat observera och komplettera med frågor i 
slutet av intervjun om det upplevts nödvändigt. Samtalen inleddes med några 
grundläggande frågor om intervjupersonernas utbildning och erfarenhet inom läraryrket. 
Dessa frågor syftade till att ge oss en bild av personen vi pratade med, men även att 
intervjupersonen skulle känna att frågorna kunde besvaras med lätthet och i ett mottagande 
klimat.  

Frågorna är utformade på så vis att de skall utgöra en bas för frågeställaren, men 
förväntningen är att intervjun sker nästan som en normal konversation. Intervjupersonerna 
har cirka en vecka före bokat möte fått ta del av frågorna för att kunna förbereda sig och 
tänka igenom sina svar. Intervjuerna genomfördes i separata rum där samtalen kunde ske 
ostörda. Intervjupersonen informerades att beräknad tidsåtgång var 30 till 60 minuter. Alla 
intervjuer höll sig inom angiven tidsram.  
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Vid intervjuerna gjordes ljudupptagningar som sparats. Med hjälp av dessa har vi 
transkriberat intervjuerna för att underlätta vår tolkning av dessa. Hostningar, skratt eller 
pauser etc. som vi anser oväsentliga i sammanhanget har uteslutits. De genomförda 
intervjuerna har vi lyssnat av ett flertal gånger i samband med analys. Genom att redogöra 
för vad som framkommit i intervjuerna ges läsaren möjlighet att själv ta ställning till 
resultaten. Vid analys av intervjuerna har vi sökt efter gemensamma teman vilket fått 
utgöra basen i bearbetningen. 

Forskningsetiska principer 
Vid utformningen av vår studie har vi tagit del av de forskningsetiska regler som utarbetats 
av Vetenskapsrådet. (Vetenskapsrådet, 2007-02-14) Skriften klargör vilka krav som ställs 
på personer som forskar inom humanism och samhällsvetenskap. Nedan visar vi de fyra 
huvudkrav som Vetenskapsrådet tydliggör och som vi anser är av vikt att ta hänsyn till i vår 
studie. 

Informationskravet 

Intervjupersonerna i vår undersökning är medvetna om att deras deltagande är frivilligt och 
vi har vid första kontakten med dem informerat om deras roll i studien.  

Samtyckeskravet 

Intervjupersonerna har muntligen givit sitt samtycke till deltagandet och är införstådda med 
att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet 

Intervjupersonerna är i vår studie avidentifierade genom att namn och arbetsplats 
framställts med fingerade namn. Vi har låtit personerna godkänna text där vi har citerat 
eller refererat till dem. 

Nyttjandekravet 

Ljudupptagning av intervjuerna kommer att sparas på en CD-romskiva under en 
tioårsperiod, där endast författarna har tillgång till materialet. Även transkriberingarna av 
intervjuerna sparas under samma tidsperiod. 
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Resultat 

De intervjuade lärarna 
I studien har vi genomfört fyra intervjuer med verksamma lärare. Nedan sammanfattas 
några grundläggande fakta om dem för att underlätta tolkningen av resultaten. Efter 
tabellen presenterar vi information från intervjuerna uppdelat i olika teman. 

Lärare Antal år i 
läraryrket

Kompetens 
för 
undervisning 

Skola Arbetslags-
tillhörighet 

Skolår som 
erbjuds på 
skolan 

Antal 
elever 
på 
skolan

A 7 Träslöjd, 
svenska, SO-
ämnen 

1 Arbetslag 
för år 6, 
ingår även i 
arbetsgrupp 
för lärare i 
slöjd 

F-9 850 

B 30 Träslöjd 2 Arbetslag 
för 
högstadiet 

F-9 630 

C 8 Grundskol-
lärare 1-7, 
med 
inriktning på 
matematik 
och NO-
ämnen 

1 Arbetslag 
för år 4, 
ingår även i 
arbetsgrupp 
för 
matematik-
lärare för  
år F-9 

F-9 850 

D 18 Mellanstadie-
lärare, med 
behörighet för 
undervisning i 
matematik 
och biologi 
upp till år 9 

2 Arbetslag 
för F-5 

F-9 630 
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Samarbete mellan lärare i träslöjd och matematik 

Ingen av de intervjuade lärarna uppger att de har samarbete mellan matematik och träslöjd i 
dagsläget. Lärare A förklarade att matematiklärarna på skolan inte hade något intresse av 
samarbete, varför ett visst samarbete istället skedde med syslöjd och hemkunskap. Lärare B 
berättade att denne tillsammans med andra lärare i praktisk-estetiska ämnen på skolan för 
något år sedan hade initierat samarbete. Responsen från lärare i F-5 var mycket svag varför 
inget samarbete utvecklades. Lärare C menade att inget aktivt samarbete sker, men att det 
förekommer att de bollar idéer med varandra. Det är mer samarbete med textilslöjd och 
önskvärt med ökat samarbete med träslöjd då lärare C anser att… 

[…] i slöjd är det verkligen praktisk matte. (lärare C) 

Lärare D har inte något större intresse av samarbete med träslöjden avseende 
matematikämnet. Däremot finns intresse för tematiskt samarbete i form av OÄ-slöjd. 
Sådant samarbete har tidigare skett genom att man hade temaveckor och genomförde ett 
arbete som löpte som en röd tråd genom hela skoldagen. 

[…] säg att man höll på med Sveriges djur eller nånting sånt där kanske i 1-2:an och då jobbade 
man kanske i klassrummet så läste man i böckerna hur är djuren och på träslöjden kanske man 
gjorde sig en varg eller, och på syslöjden gjorde man en lite jacka till den här vargen […] om man 
höll på med ull […] Man fick hålla på att karda då och så kanske man läste om fåret här. (lärare D) 

Integreringsmöjligheter 

Vad gäller aktivt samarbete var tematiskt arbete den förhärskande idén. Arbetet skulle pågå 
under en begränsad tid. Lärare A och D riktade sig mot projektarbete där inte bara 
matematik och träslöjd skulle ingå, utan även andra skolämnen. Ovan nämndes OÄ-slöjd 
som lärare D var intresserad av. Lärare A berättar om ett projekt denne skulle vilja 
genomföra.  

[…] jag har faktiskt läst om ett projekt som handlade om...det glider fatiskt över flera ämnen. Det är 
att man bygger en fågelholk. Där man gör en kostnadsberäkning, där man ser vad materialet 
faktiskt kostar, man bygger den och där kommer mätningen in och de olika teknikmomenten. 
(lärare A) 

Lärare B menade att matematik och träslöjd många gånger har olika sätt att nalkas samma 
typ av problem. Även om styrdokumenten gör undervisningen målstyrd anser lärare B att 
arbetet i träslöjden ändå är processinriktat. 

Produkten har ju ett symbolvärde för en process. (lärare B) 

Det framgick även att önskan fanns att träslöjdsarbete skulle kunna inleda ett tematiskt 
arbete. 

[…] ofta har ju vi blivit ett redovisningsämne när det gäller integration, vi kommer sist istället för 
först. (lärare B) 

Som exempel berättar lärare B om hur begreppsutvecklingen skulle kunna dra fördel av att 
börja i träslöjden istället för matematiken. Det gäller att eleverna inte bara lär sig siffrorna 
utan även att den enhet som följer efter en siffra tydliggör vad den står för.  
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Men ta linjalproblemet. Dom vet 30, men vadå, 30 pinnar vad är det? Det kanske är mycket 
svårare. 30 spikar eller 30 långa […] (lärare B) 

Även lärare C pratar om elevers förståelse för enheter och begrepp.  

[…] att de här eleverna har inte riktigt bra kläm på hur mycket är 5 cm till exempel. Men den här 
personen mycket väl kan räkna ut det…asså…5+3 […] men att veta exakt hur det där 5 cm är…det 
är jag inte alltid säker på om personen vet. (lärare C) 

Lärare B poängterar att hur ett samarbete utformas är avgörande. Vidare framgår att 
konkretion ofta följer efter den teori som eleverna skall ta till sig. Både lärare B och D 
anser att en fördel med samarbete är att kunna utnyttja att fler lärare finns tillgängliga för 
eleverna. Här kan tänkas gruppindelningar och mer flexibelt arbete. Lärare B menar även 
att det skulle vara tänkbart att skära ner på undervisningstiden i såväl träslöjd som 
matematik om detta gjordes till förmån för samarbete. Lärare B refererar till att 
styrdokumenten uttrycker att övningsämnena skapar en konkret bild av all inlärning, men 
att det är något man inte alltid tänker på. Vid en fråga om lärare D skulle vilja ha samarbete 
med träslöjden svarade denne:  

Det är ingenting så där som jag går och funderar på. Fast däremot vet jag ju också att det är där de 
använder det i verkligheten. Så att de vet att de kan faktiskt mäta. Jag menar, vi håller på och 
mäter här i klassrummet, men sen när de kommer till slöjden och ska mäta, där är det på riktigt. 
Där upptäcker de att det faktiskt är jätteviktigt att kunna mäta. (lärare D) 

Lärare C visar på att det skulle vara möjligt att göra kopplingar till träslöjdsundervisningen 
om vetskap om arbetet fanns. Viss insikt i träslöjdsarbetet finns, men det gäller inte 
processen utan bara slutprodukten. Genom ett ”passivt samarbete”, där lärare har 
kännedom om varandras arbete med samma elevgrupp kan man göra kopplingar och 
utnyttja samband mellan slöjden och matematiken i undervisningen. Lärare C menar även 
att det skulle vara bra med kommunikation kring elevers svårigheter som dyker upp i 
träslöjdsundervisningen för att man som matematiklärare skulle kunna stötta eleven i 
matematikundervisningen. På så sätt skulle lärarna kunna hjälpas åt kring elevers 
kunskapsutveckling. Lärare B uttryckte också att det finns fördelar med att veta om med 
vad och hur eleverna arbetar i andra ämnen än sitt eget. I och med att de på skolan arbetar 
med portfolio har insikten i varandras arbete ökat vilket lärare B tycker är positivt. Dock är 
lärare B tveksam till om andra lärare är medvetna om att slöjdlärarna hanterar problem med 
begreppsutveckling. Därmed tydliggör lärare B hur viktig insikten om varandras ämnen är 
och att detta är en förutsättning för integrering. Både lärare A och D nämner den övning i 
motorik eleverna har möjlighet att få i slöjden. Detta utvecklas av lärare D som berättar att 
elever på dennes skola kan erbjudas extra idrott för att stärka utvecklingen av 
grovmotoriken.  

Och det skulle man kunna tänka sig att ha extra slöjd också för de här barnen som har jättejobbigt 
med att sitta då liksom och hålla på bara och skriva när man har jättejobbigt och då är det mycket 
roligare att komma till slöjden och hålla i redskap eller i vad heter det, verktyg och få in det på ett 
bra sätt när man vet att de här ungarna behöver faktiskt bli bättre på finmotoriken och även 
grovmotoriken. (lärare D) 
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Elevers förståelse för sambandet mellan matematik och träslöjd 

Samtliga lärare menar att det är sällan eleverna självmant gör kopplingar mellan matematik 
och träslöjd. Lärare A anser att man genom elevernas praktiska arbete kan få en bild av 
deras kunskaper. Enligt lärare B har man som lärare ett ansvar att ta reda på elevernas 
matematiska förförståelse innan eleverna sätts i arbete i träslöjden. 

 […] innan jag försätter en […] elev eller en grupp i nånting så måste jag va lyhörd var finns 
han/hon nånstans? (lärare B) 

Lärare D uttalade sig i fråga om hur elevernas möjlighet att se sambanden skulle påverkas 
om det fanns en dialog mellan lärare D och träslöjdslärare. 

Ja, det skulle ju absolut inte bli sämre. Absolut, det skulle va ett lyft, det tror jag. Och just för de här 
kanske som inte begriper heller att varför man ska räkna matematik. Det finns ju barn i fyran 
fortfarande som inte förstå. De tror att det här är skolkunskaper. (lärare D) 

Vid direkta frågor till eleverna om moment i träslöjden är matematik ansåg lärarna att de 
flesta elever skulle kunna förstå sambandet. Lärare A gav ett exempel på när en elev 
upptäckt ett samband mellan träslöjdsarbete och matematik. 

”Jag fick ett jätte tydligt exempel i dag här. En kille nu som skulle måla ett skåp som var 29 cm högt 
… så frågade han … han skulle dela det i tre delar, så han skulle måla det i ... AIK … vad heter 
dom … Djurgårdens färger. 
[elev] A, va e 29, va blir de om man delar det i 3? Och då frågade jag honom tillbaka: 
[A] Ja, va e 29 nästan? Hur många centimeter e de nästan? 
[elev] Ja … 30 
[A] Ja, va e 30 delat i 3? 
[elev] Ja de e ju 10. 
[A] Ja de e nästan 10 då, ungefär 10. 

De va ju oerhört konkret. (lärare A) 

Variationen mellan elevers förståelse för sambanden mellan matematik och träslöjd är stor. 
Lärare A berättar om ett tillfälle då en elev fick upp ögonen för kopplingen mellan ämnena. 

Ja, det var en flicka i årskurs fyra... 
Jag stod i sågen där inne och höll på att kapa upp en bit till henne.  Och så gav jag den till henne, 
så sa jag:  
[A] Nu mäter du så delar du det i tre delar. Och då tittade hon på mig, och så sa hon: 
[elev] De e väl inte matematik det här heller? 
Och då fick jag ju möjligheten och till att säga:  
[A] Ja, de e just precis det här som e matematik. Det här är tillämpad matematik. Det är det här du 
använder det till. 
Så hon hade ju inte sett kopplingen då … (lärare A) 

Moment i undervisningen där matematik och träslöjd har beröringspunkter 

Lärare A anser att mätning och de fyra räknesätten är de matematikrelaterade arbetssätt 
som används mest frekvent i träslöjden. Vidare menar läraren att träslöjden är praktiskt 
tillämpad matematik till stor del. Lärare B nämnde mätning, enheter, volym, 
begreppsbildning och geometri som moment med nära anknytning till matematikämnet. 
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När lärare B tillfrågades om denne skulle vilja ha samarbete med matematiklärare i några 
speciella moment blev svaret: 

Ja, men egentligen kan det vara allt i slöjdverksamheten. (lärare B) 

Lärare B vidareutvecklade sin tankegång och förklarade att matematiken är närvarande så 
gott som hela tiden inom träslöjdsundervisningen och att man som träslöjdslärare måste 
vara uppmärksam på matematiska resonemang eleverna för. 

Även vi i slöjden kan förstöra matematiskt tänkande. (lärare B) 

En träslöjdslärare som har viss insikt i hur matematikundervisning bedrivs kan dock 
undvika att förstöra elevers matematiska tänkande. Lärare C menar att det är viktigt att ta 
vara på matematiken oavsett vilka sammanhang den dyker upp i. Det ger eleverna 
verklighetsanknytning av matematiken och möjlighet att se användningsområden i 
vardagliga situationer.  

Pratar man om deciliter till exempel, då är det ju fram decilitermåttet. Så att dem verkligen kan 
känna på det. Är det ett kilo, då är det fram med ett kilo. Vad är det för tyngd? Hur tungt är det? Att 
dom verkligen får nån bild på det. (lärare C)  

Lärare C har en teori om att elever som hjälpt till hemma med olika praktiska saker har 
bättre förutsättningar för begreppsutvecklingen. Det innebär till exempel att dessa elever 
har lättare att förstå mätningen i träslöjden. Lärare C är mycket positiv till praktiskt arbete 
inom matematiken och ser därför många moment där träslöjden skulle vara positiv för 
elevernas utveckling. Dock poängterar denne vikten av att den praktiska 
matematikundervisningen kompletterar den teoretiska. Det måste finnas en balans mellan 
dessa. Såväl lärare C som D är tydliga med att eleverna måste utveckla en känsla för 
matematiken och uppleva den med kroppen till exempel vad gäller enheter och 
uppskattning.  

Men också det här med att mäta då till exempel, hur långt är det egentligen härifrån till matsalen 
eller härifrån till idrottssalen till exempel, för det är ju lätt att säga: Ja, det är fyra mil. Men kan det 
verkligen vara fyra mil? Hur långt är det dit? Hur långt har ni till skolan? Och så diskuterar man det 
då. Och det här med enheter också, vi har ju pratat om att jämföra till exempel, om man ska säga 
hur långt det är hem till nån som bor ute i X, då är det kanske inte så bra att säga hur många mm 
det är. (lärare D) 

Mätningen är ett återkommande moment som enligt lärare C och D används inom 
träslöjdsundervisningen. 

[…] jag tänker på att i slöjden är det ju mycket att man håller på och mäter just. Man ska följa 
mönster och sånt där. Men det är också jättebra, det här med instruktioner och liksom sånt. Det är 
ju typiskt matte, olika problemsteg i matematiken […] (lärare D) 

Lärare C berättar att de på dennes skola byggt upp matematikverkstäder där eleverna får 
möjlighet till praktisk anknytning. Eleverna kanske inte har möjlighet att arbeta med trä i 
dessa verkstäder, men kan då erbjudas att bygga något av kartong istället.  
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Hinder för ämnesintegrering 

Organisatoriska problem och tidsbrist nämns av samtliga lärare som ett hinder för 
samarbete. Lärare B uttryckte att: 

[…] det kan också bero på organisatoriska problem för vi hinner inte vara där och samordna med 
den pedagogiska röda tråden som vi eventuellt har och som vi ska fortsätta att knyta ihop (lärare B) 

Lärare A, B och C menade att den naturliga mötesplatsen eller samtalssituationen saknas på 
deras arbetsplatser.  

Man har ju inte den här dagliga dialogen, eller inte ens varje vecka eller på det sättet. (lärare C) 

Vidare förklarade lärare A, B och C att de på grund av indelning i olika arbetslag har 
svårigheter att finna möjligheter till att utveckla samarbete med lärare utanför det egna 
arbetslaget. Lärare A och C berättade om tidigare erfarenheter då de arbetat på mindre 
skolor upplevt att ämnesintegrering varit lättare att åstadkomma. Lärare A upplever att 
matematiklärarna på dennes skola har en egen kultur och håller sig för sig själva. Det 
samarbete de är intresserade av är med fysik eller kemi. Vidare menade lärare A att 
matematiklärarna inte vänder sig till sina kollegor med annan ämneskompetens. Lärare A 
påtalar att salarna ligger långt ifrån varandra och anser att det i sig försvårar samarbete. 
Enligt lärare B görs ansträngningar emellanåt på skolan för att främja samarbete, men att 
det ofta faller på grund av till exempel tidsbrist. En faktor som lärare D nämnde var den 
schematekniska. Lärare D menade att om samtliga elever i ett arbetsslag F-5 hade sina 
slöjdlektioner under samma dagar skulle ett temaarbete kunna förläggas till dessa dagar 
med vetskapen om att slöjdlärarna inte hade åtaganden i andra klasser.  

Sammanfattning av resultaten 

Studien har visat att ingen av de intervjuade lärarna har samarbete mellan matematik och 
träslöjd i dagsläget. En av lärarna uppgav att ett samarbete kunde förekomma där lärarna 
bollar idéer med varandra. Vidare berördes att matematiklärare har liten inblick i vad 
eleverna arbetar med i träslöjden och att träslöjdslärarna har liten inblick i vad eleverna 
arbetar med i matematiken. De intervjuade lärarna känner att det är svårt att planera för 
samarbete mellan matematik och träslöjd, något som har såväl organisatoriska som 
schematekniska orsaker. Två av lärarna har erfarenheter av att det är lättare att arbeta 
ämnesintegrerat på mindre skolor. De visioner som finns avseende ämnesövergripande 
arbete gäller tematiskt arbete under en begränsad tid, där fler än de aktuella ämnena ingår. 
Lärarna är positiva till samarbete mellan matematik och träslöjd, men det är tveksamt om 
samarbete kommer att utvecklas på grund av ovan nämnda hinder.  

Samtliga lärare anser att det finns tydliga kopplingar mellan ämnena och visar på de delar 
av matematiken som är närvarande i träslöjdsundervisningen. De moment som nämndes 
var mätning, enheter, volym, begreppsbildning, geometri samt de fyra räknesätten. Åsikter 
om att träslöjdsarbetet innehåller praktiskt tillämpad matematik uttrycks, där denna står för 
den viktiga verklighetsanknytningen av matematiken. Genom det kreativa arbetet inom 
träslöjden finns möjlighet till att ge den av tradition teoretiska matematikundervisningen 
bättre balans i enlighet med styrdokumenten.  

Lärarnas upplevelse av elevers förståelse för sambandet mellan matematik och träslöjd var 
enhetligt. De menade att det råder stor variation mellan eleverna och att de vid uttalade 
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frågor lättare kan se sambanden. Ett exempel (jfr. s. 16) visade på hur en elev kunde 
upptäcka sambandet tack vare samtal med sin lärare. 

Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn på ämnesintegrering mellan 
matematik och träslöjd i skolår fyra. Vi ville också ta reda på vilka möjligheter till 
integrering som skulle kunna utnyttjas i undervisningen. För att uppnå detta har vi 
genomfört fyra intervjuer med verksamma lärare samt studerat litteratur i ämnet. Vi anser 
att vi genom våra intervjuer har fått en tydlig bild av hur några verksamma lärare ser på 
ämnesintegrering mellan matematik och träslöjd. I vårt arbete med att tolka intervjuerna har 
vi haft nytta av både ljudupptagningar och transkriberingar från intervjuerna. Detta har 
möjliggjort att vi i efterhand kunnat lägga märke till sådant som våra intervjupersoner 
uttryckt, som annars hade riskerat att gå förlorade. Genom den litteratur vi har tagit del av 
har synen på skolämnena och dess utveckling givit oss en bakgrund vilken har hjälpt oss att 
förstå de intervjuades resonemang.  

Vi anser att det finns goda chanser till ämnesintegrering. Det finns gemensamma nämnare i 
båda ämnenas kursplaner, vilka borde inspirera till samarbete. Bland annat berör 
kursplanerna elevernas möjlighet att hitta olika lösningar, kunna upptäcka matematiska 
mönster, uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa 
problem samt tränas till att kunna fatta välgrundade beslut i båda ämnena. Men vi frågar 
oss om det är nödvändigt att eleverna i alla lägen förstår att det är matematik inblandad i 
träslöjden?  

De lärare som vi har intervjuat var positiva till integrering av matematik och träslöjd. 
Lärarna pekade på fördelar med att elever får möjlighet att utvecklas i mer flexibla 
sammanhang. Åsikter som uttrycktes om att särskilt svagpresterande elever skulle gynnas 
av integrering stämmer väl överens med Malmers (2002) åsikter. Vi finner många 
arbetsmoment där träslöjden skulle kunna vara berikande för matematiken, bland annat 
begreppsutveckling och mätning. Mest handlar det om att befästa den teoretiska kunskapen 
och överföra den till praktisk tillämpning. Detta anser vi särskilt skulle kunna gynna de 
svagpresterande eleverna. Eleverna får då befästa grunderna i matematiken genom 
möjlighet till praktisk tillämpning. Samtliga intervjuade lärare anser att eleverna skulle ges 
större handlingsutrymme och lära sig mer genom ämnesintegrering. Vidare menar de att 
undervisningen skulle vara bättre för eleverna om de får möjlighet till konkretisering och 
visualisering. En av lärarna nämner att elevernas utveckling av det spatiala tänkandet skulle 
kunna förbättras genom ett ämnesintegrerat arbetssätt. Ovan (jfr. s.16) nämns ett exempel i 
slöjd är där läraren genom samtal med eleven  leder in denne i att själv hitta lösningen på 
sitt problem. Eleven måste själv tänka till och räkna så att det blir jämna ränder på sitt skåp. 
Man kan se det som att skåpet är en produkt av elevens egna uträkningar. I NU03 (2005) 
belyses att eleverna genom hela slöjdprocessen går igenom tre faser. 

I planeringsfasen skall eleven göra val, resonera, arbeta kreativt, fatta och motivera beslut. Under 
genomförandet kan initiativförmåga, problemlösning och behov av att ompröva beslut praktiseras. 
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Parallellt skall kunskaper och förtrogenhet med olika material och metoder utvecklas. Genom att se 
arbetet växa fram utifrån egna ställningstaganden antas självtillit, intresse och lust öka. Sista steget 
i slöjdprocessen är värdering. Här ges möjlighet att reflektera över samverkan mellan tanke, 
handling, produkt och process. (a.a., s. 16) 

Vi hävdar att i hela denna process uppkommer det matematiskt tänkande. Ibland med 
matematiska uträkningar i flera steg och ibland bara genom att använda enklare 
uträkningar, till exempel addition. Slöjd är inte genomförbart om man inte har med 
matematiken, då denna visar sig konkret i slutprodukten. På vägen finns det många 
räkneprocesser där eleven får gå från det abstrakta till det konkreta. Kursplanen för slöjd 
har ändrats och blivit tydligare än i föregående styrdokument. Den gällande kursplanen 
innehåller specifika mål där hela slöjdprocessen finns med. Att få insikt om matematikens 
roll i slöjden kan öka elevernas förmågor att arbeta mot strävansmålen.  

Även Lpo 94 styrker ett arbetssätt som är varierat och individanpassat, bland annat genom 
ämnesövergripande arbete. I Lpo 94 talas det om att hitta olika lösningar, kunna upptäcka 
matematiska mönster, uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå 
och lösa problem och tränas till att kunna fatta välgrundade beslut i båda ämnena. Detta är 
lättare att åstadkomma om det finns fler lärare tillgängliga för eleverna, vilket blir möjligt 
vid tematiskt samarbete enligt två av intervjupersonerna. Det framgick tydligt av 
intervjuerna att lärarna såg ett flertal hinder för samarbete mellan matematik och träslöjd. 
Den ena träslöjdsläraren talade om skolkulturen och att matematiklärarna på dennes skola 
var ointresserade av samarbete och höll sig för sig själva. Vidare angavs organisatoriska 
och schematekniska hinder för att samarbete skulle kunna utvecklas. Detta stämmer väl 
överens med Arfwedson & Arfwedson (1992) som menar att lärares scheman ofta är 
konstruerade så att de naturliga samtalssituationerna inte dyker upp. Ett annat hinder som 
intervjupersonerna berättar om är den aktuella arbetslagsindelningen, där slöjdlärarna är 
avskärmade från matematiklärarna. Vi kan se fördelar med att de praktisk-estetiska lärarna 
har ett nära samarbete då dessa kan dra nytta av varandras erfarenheter. Samtidigt anser vi 
att skolledningen genom arbetslagsindelningen har byggt in svårigheter till 
ämnesövergripande arbete och därmed försämrat lärarnas möjligheter till samarbete. Enligt 
vår mening är detta något som främst drabbar eleverna som inte ges möjlighet till 
kunskapsutveckling genom ett flexibelt arbetssätt. 

Lpo 94 (Skolverket 2006) tydliggör att arbetet i skolan skall utgå från de mål som står att 
finna i kursplanerna för respektive ämne. Då vi har granskat kursplanerna för matematik 
och slöjd har vi funnit flera beröringspunkter som skulle kunna utnyttjas. Bland annat 
uttrycks att eleverna ska få arbeta med ett undersökande arbetssätt där problemlösning och 
kommunikation skall övas i vardagliga situationer. Vikten av verklighetsanknytning berörs 
av flera intervjupersoner. Dessvärre ser vi att lärarna hindras i sina möjligheter till att 
utnyttja de likheter som finns mellan målen för matematik och träslöjd. Lpo 94 framhåller 
att elever ska ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper att de kan fungera som goda 
samhällsmedborgare. En intressant aspekt på det är hur matematikundervisningen 
fortfarande till stor del bedrivs som katederundervisning istället för att ges den balans 
mellan teori och praktik som en av intervjupersonerna poängterade. Vi menar att detta 
bidrar till att bibehålla synen på matematik som akademisk kunskap som i dagens samhälle 
har högre status än praktiskt kunnande. Genom samarbete mellan matematik och träslöjd 
tror vi att flera saker skulle kunna vinnas. Först och främst tror vi att elever skulle få 
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möjlighet att lära sig matematik som är avsedd för gemene man, men med en potential att 
utveckla den akademiska matematiken för de elever som har ett sådant intresse. Vidare tror 
vi även att statusen på såväl matematiken som träslöjden skulle förändras. Elever skulle 
vinna på att få en mer avdramatiserad inställning till sina prestationer i matematik genom 
att tilltron till sin egen generella förmåga inte skall grundas enbart på matematikresultaten. 
Vi upplever att det finns många elever som har matematisk förståelse som inte kommer till 
sin rätt i matematikundervisningen. Däremot kan denna lyftas i träslöjdsundervisningen och 
ge eleven insikt i att denne förstår sig på matematik genom andra arbetssätt än de 
traditionella. Vi anser att matematiken skulle kunna vara berikande i träslöjdsarbeten som 
kräver precision. Vi tror även att träslöjdens status skulle kunna höjas med hjälp av 
samarbete med matematiken. Det skulle förhoppningsvis bidra till att ämnets existens 
kontra kärnämnenas inte diskuteras när skolorna lider av dålig ekonomi.  

Lärarna verkar inte få det stöd som behövs för att utveckla de idéer de har, vilket resulterat 
i att deras tankegångar stannat på tankestadiet. Tre av fyra visar inaktivt engagemang och 
menar att det inte finns intresse från samverkande parter. En av dessa sade sig inte ens ha 
funderat på samarbete mellan ämnena. Frågan man ställer sig då är: Hur sker lärarnas 
kommunikation? Lärarna har tankar om samarbete men säger sig inte möta något intresse 
från andra lärare. Alltså verkar det som attityder kan vara ett starkt hinder för att 
överbrygga de andra faktiska hinder som finns i dagens skola. Det är en tuff uppgift att 
förändra lärares syn på vilket arbetssätt man skall verka efter. I vår studie framkommer det 
att samarbete mellan matematik och något praktisk-estetiskt skolämne ger rikligare 
tillfällen till att pröva matematiska resonemang med undersökande arbetssätt. Vilken metod 
som används till att integrera spelar kanske inte så stor roll som lärarnas attityd. Det är 
många gånger upp till lärarna vilken metod de tillämpar men då måste alla dra åt samma 
håll. Lite av den tanken nämner Ingelstam (1988) där han menar att det är viktigt hur 
tematiskt arbete bedrivs, så att inte undervisningen som bedrivs mister sin mening. Just 
slöjd har varit förenligt med att föra kulturarvet vidare. Matematiken har varit teoretiserad 
genom läroböcker och katederundervisning. Självklart finns det djupt rotade traditioner om 
hur man skall arbeta, vilket utgår från vilket ämne man har. Fortfarande görs det 
traditionella träslöjdssalar. Just nu sker ett generationsskifte där det inte längre utbildas 
ettämneslärare utan utbildningen är strukturerad i slöjd och ett tillvalsämne eller en 
inriktning. Hur detta påverkar arbetssätten återstår att se.  

Vi har erfarenheter av att elever har en negativ grundsyn till matematik, vilket avspeglar sig 
i elevers prestationer och möjligheter till god förståelse. Många gånger grundar sig detta på 
att föräldrar fört över negativa erfarenheter på sina barn. Lärarna har här en viktig uppgift 
att informera föräldrar om hur lärarna ser på matematikämnet och vad som uttrycks i 
kursplanen. På så vis får föräldrarna information om vilka förändringar som skett inom 
matematikundervisningen.  

Enligt resultaten i vår studie finns det en mängd faktorer som hindrar samarbete mellan 
matematiklärare och träslöjdslärare. Genom att dessa har synliggjorts i vår studie anser vi 
att det finns bättre möjligheter till att åtgärda problemen. Mycket pekar på organisatoriska 
och schematekniska hinder för ämnesintegration vilket för våra tankar till hur skolledningar 
arbetar. En fråga som har väckts men inte funnits utrymme för att belysa i vår studie är hur 
rektorer på våra intervjuskolor ser på detta. Som vi ser det är stödet från skolledningen 
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viktigt för lärarnas motivation till samarbete. Detta är något som vi lämnar över till någon 
annan att forska kring.  

Vi upplever att vi genom våra intervjuer har väckt idéer hos lärarna som de kommer att 
diskutera med sina kollegor. Eftersom vi ser stora fördelar för elevernas 
kunskapsutveckling genom ämnesintegrering av matematik och träslöjd är vår förhoppning 
att sådant arbete kan komma att utvecklas. Vi hoppas även att de som läser vår studie kan 
inspireras till att arbeta i den riktningen.  

Vår vision om att integrera matematik och träslöjd i vår kommande yrkesutövning har 
stärkts genom studien. Idén om denna integrering har fått positivt bemötande bland lärarna, 
men vi har blivit varse en mängd hinder, såsom tidsbrist, organisation och attityder. Tankar 
har väckts om hur stöd från skolledning skulle kunna förbättra lärares 
kommunikationsmöjligheter i avsikt att främja samarbete. Vi ser att lärare har många 
tidskrävande arbetsuppgifter i sin vardag och kan därför ha svårt att utveckla nya arbetssätt, 
även om viljan skulle finnas.  

Lpo 94 förespråkar en varierad och individanpassad undervisning där ämnesintegrering 
skulle kunna vara en lösning. Genom att vi har granskat såväl kursplanen för matematik 
som slöjd är vi medvetna om vilka beröringspunkter som finns mellan träslöjd och 
matematik och hoppas få möjlighet att utnyttja dessa i vårt arbete som lärare. 
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Bilagor 
Bilaga 1, Definitioner 

Nedan redogörs vilken definition av ord och begrepp som står att finna i 
Nationalencyklopedin (www.ne.se, 2007-04-10) samt författarnas egen tolkning.  

 

Ord eller begrepp Nationalencyklopedin Egen tolkning 

Kunskap ”välbestämd föreställning om 
(visst) förhållande eller sakläge 
som ngn har lagrad i minnet etc.: 
ofta som resultat av studier e.d.” 

För våra tankar till fakta, 
förståelse, färdighet och 
förtrogenhet.  

Scaffolding Scaffold: ”byggnadsställning” En mer kompetent person hjälper 
den mindre kompetenta att bryta 
ner och handleda genom 
inlärningsprocessen. Genom 
samverkan mellan parterna sker 
en gemensam läroprocess på 
olika plan där lärandet är en 
samkonstruktion.  

Svagpresterande 
elev 

Svagpresterande: ”som inte når 
tillfredsställande resultat i 
skolarbetet” 

Elev som inte når uppsatta mål 
genom den ordinarie 
undervisningen. 

Träslöjd ”slöjd med trä som huvudsakligt 
material” 

Heter Trä- och metallslöjd som 
skolämne och ingår i den 
gemensamma kursplanen för 
slöjd. Vårt fokus ligger på det 
arbete eleverna gör med trä, 
varför vi genomgående använder 
benämningen träslöjd. 

Ämnesintegrering ”det att undervisning i besläktade 
ämnen samordnas för att ge 
ökade insikter” 

Utbildning där samverkan 
mellan olika ämnesområden sker 
samt att gemensamma nämnare, 
som stärker inlärningsprocessen, 
utnyttjas. 

 



 26

Bilaga 2, Intervjuguide 

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

• När gick du lärarutbildningen? Vilken läroplan rådde då? 

• Vad är din yrkesprofession? Vilka ämnen har du med i din utbildning? 

• I vilket år börjar eleverna med slöjd i den här skolan? 

 

• Har du idag något samarbete med träslöjd/matematik? 

Om nej Om ja 

Skulle du vilja ha det? 

Hur skulle du vilja att det i så fall 
utformades? 

Hur tror du att elevernas utveckling och 
kunskapsinhämtning skulle påverkas? 
 

Hur är arbetet utformat? 

Hur tycker du att det påverkar elevernas 
utveckling och kunskapsinhämtning? 

Är det något du vill förändra i 
samarbetet? 

 

• I kursplanen för slöjd står det: ”Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och 
begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra ämnen. Det ger exempelvis genom 
matematiska tillämpningar en grund för storleksuppfattning och förståelse för 
geometri.”. Är detta något som du anser att du kan knyta an till i din dagliga 
undervisning? 

• I kursplanen för matematik står det att utbildningen ”skall ge eleven möjlighet att 
utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 
aktivt öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem”. 
Vad tycker du att en lärosituation i ämnet matematik bör innehålla för att vara 
meningsfull och relevant? 

• Är det några speciella moment i ditt ämne där du anser att ämnesövergripande 
arbete är berikande? 

• Är du insatt i och gör kopplingar till det arbete eleverna gör i träslöjd/matematik när 
du planerar och genomför din undervisning? 

• Vilka möjligheter har du som lärare att se om eleverna förstår att det finns ett 
samband mellan ämnena matematik och träslöjd? 

• Förstår eleverna i åk fyra att till exempel mäta en bräda är praktiskt tillämpad 
matematik? 

• Hur ser du på den tid som är avsatt för ditt ämne i respektive klass? 
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Bilaga 3 

Bilaga 3, Mail inför intervju 

 
Hej! 

Snart är det vecka 16 då vi önskar genomföra intervju med dig rörande ämnesintegrering av 
träslöjd och matematik. Vi bifogar intervjufrågorna så att du hinner titta igenom dem och 
fundera över dem.  

 

Som riktlinjer för vårt arbete följer vi Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär bland annat att vi kommer att avidentifiera dig 
som intervjuperson i vår uppsats och att du godkänner texten innan vår examination. Vi 
avser att göra en ljudupptagning av intervjun under förutsättning att du tycker att det är 
OK. 

 

Vi har ännu inte kommit överens om en tid för intervjun och vill höra när det passar dig. 

 

Är det något du undrar över angående frågorna eller något annat inför intervjun är du 
välkommen att höra av dig till någon av oss. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ann-Sofie Ramström  

Ann-sofie.ramstrom@student.lhs.se 

08-570 278 39 

0709-300 471 

Cecilia Sanne  

Cecilia.sanne@student.lhs.se 

0708-274 655 

(hemtelefon ur funktion) 
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