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S A M M A N F A T T N I N G 
 

Med gymnasiereformen 1994 fick alla elever en gemensam första kurs i 

matematik, kurs A, och ett gemensamt nationellt prov på kursen. På de 

flesta yrkesförberedandeprogrammen är det över 40 procent av eleverna 

som inte får godkänt på detta kursprov och 30 procent av eleverna 

förväntas få ”Icke godkänt” i kursbetyg. En av de största anledningarna, till 

att eleverna lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg, är bristen på 

motivation. Det finns därför ett stort behov av att se över vilka 

förändringar som kan utföras i de teoretiska ämnena för att öka elevernas 

motivation och självförtroende på de praktiska programmen. 

 

I denna rapport undersöks hur elevernas motivation, tron på den egna 

förmågan samt uppfattningen om behovet av matematikkunskaper i 

kommande yrkesliv, påverkas efter en termin med ämnesintegrerat 

arbetssätt.  Undersökningen är utförd på eleverna i årskurs ett på en av 

byggföretaget Peabs gymnasieskolor och deras matematikundervisning 

under höstterminen 2009. Genom att utgå från moment i projektet 

”Husbygge”, där matematik används naturligt i byggprocessen, kan 

eleverna uppnå kursmål i Matematik A genom att öva på 

verklighetsanknutna uppgifter både i bygghallen och under 

matematiklektionerna.  

 

Som kvalitativ metod valdes individuella intervjuer med åtta av eleverna 

före och efter det ämnesintegrerade projektet samt en enkätundersökning 

före och efter byggprojektet som utfördes på samtliga elever i årskurs ett. 

Resultatet av intervjuundersökningen visar att flertalet av eleverna har 

ökat motivationen för matematikämnet. Resultatet av både enkät- och 

intervjuundersökningen visar dessutom att majoriteten av eleverna har 

ökat självförtroendet i matematikämnet efter en termin med 

ämnesintegrerat arbetssätt. Vid den andra enkätundersökningen hade fler 

elever även insett hur ofta de faktiskt använder matematik i bygghallen 

och kommer använda matematik i kommande yrkesliv.  

 

 

Nyckelord: Byggprogram, ämnesintegration, infärgning, motivation, 

matematik, kärnämne. 



A B S T R A C T  
 

With the upper secondary school reform in 1994, all students´ got a first 

common course in matematic, course A, and a common national test in 

the course. More than 40 percent of the students on the most vocational 

programmes do not pass the national tests in the Mathematic A course 

and 30 percent of the students are expected not to pass the course. One of 

the biggest reasons the students leave upper secondary school without 

completed grades, is the lack of motivation. There is a great need to 

oversee what changes can be done in the theoretical subjects to increase 

the students’ motivation and belief in self-efficiency concerning the 

practical programmes. 

  

This report investigates how the students’ motivation, trust in their own 

ability as well as the understanding for the need of knowledge in 

mathematics for future occupations is affected after one semester with 

subject integrated studies. The investigation is performed on first grade 

students in one of the construction company Peab’s upper secondary 

schools and their mathematics teaching during the autumn term of 2009. 

By starting from elements in the project “House construction”, where 

mathematics is used naturally in the construction process, the students 

can achieve the criterions in Mathematics A by practising on reality-based 

tasks in the building area and in the classroom. 

 

As qualitative research method, eight students before and after the 

subject integrated project were chosen for interviews as well as a poll on 

the first grade students of the mandatory construction project. The results 

from the interviews indicate an increase for the majority of the students in 

motivation for mathematics. The result from both the poll and the 

interviews indicate an increase in self-efficiency beliefs for mathematics 

after one semester with subject integrated studies for the majority of the 

students. At the time for the second poll more students had realized how 

often they actually use mathematics in the building area and will continue 

to use it in future occupations. 

 

 

Keywords: Construction programme, subject integration, staining, 

motivation, mathematics, core subject.  
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1.  I N L E D N I N G 

1.1.  BAKGRUND 

1.1.1. Gymnasiereformen 1994 
 
År 1994 skulle Sverige få ”en gymnasieskola för alla”. Riksdagen ersatte det 
regel- och ekonomistyrda systemet med ett mål- och resultatbaserat 
styrsystem. Nu fick kommunerna istället statsbidrag som kunde fördelas 
och användas relativt fritt inom ramarna som sattes av nationella mål och 
lagar. Reformen innebar att alla gymnasieprogrammen skulle göras 
likformiga. Alla 27 linjer och 550 specialkurser ersattes av 16 kursbaserade 
nationella program och ett individuellt program (IV) (Persson & Oscarsson, 
2008). 13 nationella program blev yrkesinriktade och kräver minst 15 
veckors praktik på arbetsplats. Programmen gjordes alla om till treåriga, 
de fick gemensamma och obligatoriska kärnämnen och alla program gav 
högskolebehörighet (Riksdagen, 1992b). De yrkesförberedande 
programmen blev mer teoretiska än tidigare, på grund av att alla skulle få 
högskolebehörighet. Dels infördes fler teoretiska ämnen och dels 
teoretiserades karaktärsämnena. De yrkesförberedande programmen fick 
också i genomsnitt mer arbetsplatsförlagd utbildning (APU) jämfört med 
1970 års läroplan (Persson & Oscarsson, 2008).  
 
Det individuella programmet (IV) vänder sig till elever som inte uppfyller 
kraven på betyget Godkänt i svenska, engelska och/eller matematik, som 
krävs för behörighet till de nationella programmen. Utbildningen ska 
anpassas utifrån varje elevs behov och skall förbereda eleven för utbildning 
på ett nationellt program (Skolverket, 2008a). Då IV infördes 1991 var det 
tänkt som ett undantag, men IV blev istället ett av gymnasiets största 
program. Utbildningsdepartementet vill därför byta ut IV mot fem 
särskilda program i gymnasieskolan. De fem särskilda programmen som 
föreslås är preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, 
språkintroduktion och programinriktat individuellt val (PRIV) 
(Utbildningsdepartementet, 2009).  

 

PRIV innebär att eleven ges möjlighet att läsa färdigt grundskolekursen 
som han/hon inte blivit godkänd i, samtidigt som han/hon läser de 
ordinarie kurserna på det nationella programmet. Eleven läser då ett 
programinriktat individuellt program (PRIV) tills det att kursen är avklarad. 
På vissa skolor flyttas sedan eleven helt över till sitt nationella program 
(Skolverket, 2008a). Behovet av skolor med PRIV har ökat de senaste åren. 
Var fjärde elev avslutade grundskolan utan att nå kunskapsmålen i ett eller 
flera ämnen våren 2006 (SCB, 2008). 
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När den borgliga regeringen vann valet 1991, förverkligade moderaterna 
flera av sina utbildningspolitiska mål. Bland annat fanns nu möjligheten att 
etablera friskolor med generösa statsbidrag och dessutom att lägga ut 
yrkesundervisning på entreprenad (Riksdagen, 1992a). Flera stora 
industrier har nu etablerat egna gymnasieskolor, bland annat Peab, ABB, 
Volvo och Saab. Skolorna har visat sig vara mer attraktiva bland 
ungdomarna än till exempel nationella industriprogram 
(Utbildningsdepartementet, 1996). 
 
Dagens samhälle och arbetsliv kräver att ungdomar har en 
gymnasieutbildning. Hela 98 procent av eleverna som gått i en svensk 
grundskola går direkt vidare till en gymnasieskola. Ungefär 1 procent av 
ungdomarna kommer till gymnasieskolan efter något års uppehåll 
(Skolverket, 2008b).  
 
25 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna har inte fått slutbetyg 
inom fyra år. Delas gymnasieutbildningarna upp i studieförberedande och 
yrkesförberedande program, är situationen värst på de 
yrkesförberedande.  Av dem som uppnår slutbetyg, är det 10-15 procent 
som inte har godkänt i ett eller flera kärnämnen. 80 procent av eleverna 
som påbörjat individuella program (IV) uppnår inte fullständiga slutbetyg 
från ett nationellt eller specialutformat program 
(Utbildningsdepartementet, 2007).  
 
Tabell 1. Procentuell andel i åldern 18-24 år som har hoppat av en 
gymnasial utbildning år 1995 och 2006. 
 
 1995 2006 

Kvinnor 6,0 10,7 

Män 9,0 13,3 
Källa: Eurostat, Early school leavers 

 
De elever som inte har fått något slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra 
år efter det att de började gymnasiestudierna, definieras som avhoppare 
(Norberg, 2003). I tabell 1 framkommer det att andelen avhopp har ökat 
både bland kvinnor och män i Sverige. Enligt docenten Lars Petterson i 
rapporten ”Ungdomars väg från skolan till arbetslivet” (2008) har 
gymnasiereformen i början av 1990-talet spelat en uppenbar roll för den 
uppkomna situationen. Det är efter gymnasiereformen 1994 som 
avhoppen tar fart på allvar.  
 

1.1.2. A-kursproblematiken 
 
Enligt Klasson (1997) har gymnasiereformen 1994 ställt till stora problem i 
kursen Matematik A, i synnerhet för yrkesprogrammen. Efter reformen 
blev Matematik A en obligatorisk kurs, men det är bara 70 procent av 
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ungdomar i 20-årsåldern som har klarat av att få betyget Godkänt i 
Matematik A. Övriga har fått betyget Icke godkänt eller inte fullföljt sina 
gymnasiestudier. På de flesta yrkesförberedande programmen är det över 
40 procent av eleverna som inte får godkänt på det nationella provet i 
Matematik A-kursen och 30 procent av eleverna förväntas få icke godkänt 
kursbetyg (Klasson, 1997). Hälften av kursinnehållet är så kallad 
”medborgarkunskap” (exempelvis talförståelse med tillämpningar och 
statistik), som är relativt lätt att motivera eleverna med. Den andra halvan 
av kursinnehållet är en teoretiskt svårare del (exempelvis algebra och 
funktioner) som eleverna oftast betraktar som abstrakta och ”onödig” 
(Matematikdelegationen, 2004).  
 

Att knyta matematiken till användningsområden innebär 
pedagogiska och didaktiska fördelar. Om matematiken 
sätts in i ett relevant sammanhang, till exempel med 
anknytning till yrkes- eller intresseområde, så blir den för 
många elever lättare att förstå, intresset och 
motivationen ökar och det blir mindre risk att ämnet blir 
tråkigt eller svårt. 

(Matematikdelegationen, 2004, sid 28) 

 
Enligt Skolverkets rapport ”Utan fullständiga betyg” (2001b) är en av de 
största anledningarna, till att eleverna lämnar gymnasieskolan utan 
fullständiga betyg, bristen på motivation hos eleverna. Eleverna tycks 
sakna tilltro till sin egen förmåga och motivationen för teoretiska studier. 
Liknande resultat redovisas i Skolverkets rapport ”Varför hoppade du 
av…?” (2007). Till stor del beror avhoppen på elevens bristande motivation 
och låga självförtroende vid teoretiska studier.  
 

Kärnämneskurserna är till stor del styrda av ett 
traditionellt akademiskt perspektiv, trots möjligheterna till 
s.k. infärgning, dvs. att kärnämneskurser ges en prägel av 
målet för den studieväg som eleven följer. Många program 
med yrkesinriktade karaktärsämnen har blivit alltför 
teoretiserade med för lite tid för yrkesämnen. 

(Utbildningsdepartementet, 2007, sid 3) 

 

1.1.3. Följder och konsekvenser 
 
Andelen ungdomar som varken har ett arbete eller studerar åren efter 
gymnasieskolan är betydligt större bland avhopparna än bland dem som 
får ett slutbetyg. Avhopparna tar dyrbara omvägar genom 
utbildningssystemen och det tar längre tid för dem att komma in på 
arbetsmarknaden. Det blir dyrt både för individen och för samhället (Selin 
& Tydén, 2003; Norberg, 2003). 
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Det finns därför ett stort behov av att se över vilka förändringar som kan 
utföras i de teoretiska ämnena för att öka elevernas motivation och 
självförtroende på de praktiska programmen. Enligt exempelvis Sjöberg 
(1997) mår och presterar människor bäst när de sysslar med något som de 
är intresserade av.  
 
En grundläggande frågeställningen, blir då hur matematiken kan kopplas 
tydligare till karaktärsämnen till olika program, för att på så vis synliggöra 
behovet av matematikkunskaper i elevens framtida yrkesutövande och 
göra ämnet mer relevant för eleven under studietiden. I denna rapport 
undersöks hur elevernas motivation, tron på den egna förmågan samt 
uppfattningen för behovet av kunskaper i matematik i kommande yrkesliv 
påverkas av en termin med ämnesintegrerat arbetssätt.  Undersökningen 
är utförd på eleverna i årskurs ett på en av byggföretaget Peabs 
gymnasieskolor i landet och deras matematikundervisning under 
höstterminen 2009. Genom att utgå från moment i projektet ”Husbygge”, 
där matematik används naturligt i byggprocessen, kan eleverna uppnå 
kursmål i Matematik A genom att öva på verklighetsanknutna uppgifter 
dels i bygghallen och dels i matematiksalen.  
 

1.2. SYFTE 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om elevernas 
motivation och självförtroende för matematikämnet ökar när 
matematikkursen integreras med byggverksamheten. Syftet är dessutom 
att belysa hur eleverna uppfattar kopplingen mellan sitt kommande yrke 
och matematik. 
 

1.3. FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

De frågeställningar som blir intressanta att undersöka och som är centrala 
för rapporten är följande: 
 

- Hur påverkas elevers motivation för matematikämnet efter en 
termin med ämnesintegrerat arbetssätt? 

 
- Hur påverkas elevers tro på sin egen förmåga inom 

matematikämnet (self-efficacy beliefs) efter en termin med 
ämnesintegrerat arbetssätt? 

 
- Hur påverkas elevers uppfattning av behovet av kunskaper i 

matematik i kommande yrkesliv efter en termin med 
ämnesintegrerat arbetssätt? 
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1.4. AVGRÄNSNING 
 

Undersökningen kommer att utföras på eleverna i årskurs ett på en av 
byggföretaget Peabs gymnasieskolor i landet och deras 
matematikundervisning under höstterminen 2009. Hälften av eleverna går 
Byggprogrammet (BP) och andra hälften läser Programinriktat Individuellt 
program (PRIV). 
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2.  L I T T E R A T U R  

2.1. INFÄRGNING 
 

Infärgning innebär att integrera kärnämnen och karaktärsämnen. Den 
praktiska nyttan av exempelvis matematik tydliggörs genom att material 
och erfarenhet från karaktärsämnen används i matematikundervisningen. 
Tanken med ämnesintegration är att ge eleverna en verklighetssyn på 
lärandet och på så sätt öka förståelsen och intresset hos eleverna 
(Skolverket, 2000). I rapporten ”Villkor och vägar för grundläggande 
yrkesutbildning” av Skolverket (2001a) sägs att ”undervisningsformer som 
är mer ämnesövergripande ökar elevernas motivation och gör det möjligt för 
dem att uppleva och förstå de olika ämnenas betydelse” (Skolverket, 2001a, 
sid 134). 
 
Olsson (2004) beskriver hur ett projektbaserat arbetssätt inom kursen 
Matematik A på Byggprogrammet kan vara en metod att få eleverna att 
förstå nyttan av matematik inom karaktärsämnena. Många elevers insikt 
mognar under gymnasietiden och de ser successivt matematikens 
betydelse inom karaktärsämnena, men om övertygelsen kommer tidigt 
under studietiden har eleven stora vinster att vänta (Olsson, 2004).  
 
På skolverkets hemsida ges ett antal bedömningsexempel. Olsson (2004) 
beskriver där ett tydligt exempel på hur viktigt det är för vissa elever att få 
uppgifter som är verklighetsanpassade och konkretiserade. Eleverna i en 
byggklass fick en uppgift som löd: ”Du har fyra brädor. 3 stycken är lika 
långa och en är 5 meter. Tillsammans är de fyra brädorna 17 meter. Hur lång 
är den fjärde brädan?” Denna uppgift hade eleverna inga problem med att 
lösa. När de vid ett senare tillfälle fick uppgiften 3x+5=17, hade däremot 
många elever problem med uppgiften. För att hjälpa eleverna nämndes 
det tidigare brädproblemet och då förstod de flesta eleverna uppgiften. 
Detta matematikexempel för byggklassen visar hur viktigt det är att 
anpassa och forma matematiken utifrån de olika elevgruppernas 
sammansättning och studieinriktning (Olsson, 2004). I 
bedömningsexemplet av Olsson (2004) sägs att ”en elev som inser hur man 
kan använda matematiken praktiskt blir en mer motiverad elev som presterar 
ett bättre resultat. Detta arbetssätt har fungerat särskilt väl på något lägre 
skolmotiverade elever” (sid 6). 
 

2.1.1. Vad säger styrdokumenten om infärgning? 
 
De nationella styrdokumenten är ett samlingsnamn för skollagen, 
läroplaner, programmål, kursplaner och betygskriterier. Dessa dokument 
fyller var och en sin funktion och utgör en helhet tillsammans. På den 
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lokala nivån finns skolplanen, den lokala arbetsplanen och den individuella 
studieplanen som har samlingsnamnet lokala styrdokument. De nationella 
styrdokumenten beskriver vad verksamheten ska inriktas mot, medan de 
lokala styrdokumenten beslutar om hur skolan ska organiseras och vad det 
faktiska innehållet ska vara för att nå målet. Grundsynen som 
styrdokumenten uttrycker skall komma till uttryck i undervisningen 
(Skolverket, 2008c). 
 
I läroplanen för den frivilliga skolformen Lpf 94 står det att undervisningen 
aldrig kan och bör göras lika för alla. Det finns olika vägar att nå målen och 
hänsyn ska tas till elevernas olika kunskapsnivå. I Byggprogrammets 
programmål står det att om kärnämnen och karaktärsämnen förs samman 
och integreras i olika ämnen, bildas en helhet i utbildningen och då 
utvecklas den kompetens som krävs i arbetslivet. I Byggprogrammets 
kursplan står det även att hänsyn skall tas till elevens studieinriktning och 
att upplägget och problemen därmed skall anpassas efter eleven 
(Skolverket, 2000). 
 

Matematikens kraft som verktyg för förståelse och 
modellering av verkligheten blir tydlig om ämnet tillämpas 
på områden som är välbekanta för eleven. 
Gymnasieämnet matematik skall därför knytas till vald 
studieinriktning på sådant sätt att det berikar både 
matematikämnet och karaktärsämnena. Kunskaper i 
matematik är ofta en förutsättning för att målen för 
många av karaktärsämnena skall uppnås. 

(Skolverket, 2000, sid 90) 

 
I styrdokumenten står det att lärarna ska samverka över ämnesgränserna 
och att det tydligt ska framgå för elever att de kommer att ha nytta av sina 
kunskaper i matematik senare i yrkeslivet. Skolverket (2000) menar att 
”kärnämnen och karaktärsämnen skall sträva åt samma håll. Det gäller att 
tänka programinriktat snarare än ämnesinriktat, då känns undervisningen 
meningsfull för eleven” (sid 19). 
 

2.1.2. Tidigare forskning kring ämnesintegrering  
 

2.1.2.1. KAM-projektet 

KAM står för KAraktärsämnenas Matematik och var ett projekt som 
påbörjades 1994 med finansiellt stöd från Skolverket. Projektet bestod av 
tre delar. Första delen i KAM-projektet hade syftet att undersöka om 
eleverna i två klasser på fordonsprogrammet lyckades bättre med sina 
matematikstudier om innehållet integrerades med yrkesämnet. 
Anledningen till att projektet startades var att många av eleverna på 
fordonsprogrammet misslyckades med sina matematikstudier och kände 
sig omotiverade för ämnet. Ett kompetens- och utvecklingsmaterial togs 
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fram och användes i undervisningen av lärarna i matematik och 
karaktärsämnet (Maerker, Lindberg & Grevholm, 2002). 
 

Resultaten av studien pekade på att när eleven förstod det 
matematiska verktyget, som hjälpte till att förklara 
momentet utväxling, ökade deras motivation för att 
studera matematik och deras prestationer i ämnet 
förbättrades. Karaktärsämneslärarna ansåg i sina 
utvärderingar att även elevernas förståelse och 
prestationer i karaktärsämnet ökade. 

(Maerker, Lindberg & Grevholm, 2002, sid 2) 

 
Den andra delen i KAM-projektet hade syftet att kompetensutveckla tio 
stycken lärare, för att göra det möjligt att genomföra projektet i större 
skala. Fokus lades på undervisningen som lärarna skulle ha med eleverna.  
Olika undervisningsidéer testades och elevernas kunskapsnivå studerades. 
Resultatet av del två i KAM-projektet visade att sambandet mellan 
matematik och karaktärsämnet tydligt måste uppfattas av eleverna för att 
de ska förbättra sina resultat i båda ämnena. De elever som inte såg ett 
klart samband mellan undervisningen och den praktiska tillämpningen, 
ökade inte sina kunskaper i någon större utsträckning. Intervjuer med 
lärarna efter projektet visade att det framkommit samarbetssvårigheter 
mellan karaktärsämneslärarna och matematikläraren. Det var svårt för 
lärarna att förändra sina arbetsrutiner. Lärarna kände även att det tog mer 
tid att arbeta ämnesintegrerat. Däremot kunde eleven få förklaringar från 
mer än en person om samma problem och det underlättade lärandet för 
eleven.  Lärarna insåg även hur viktigt samarbetet var för att eleven skulle 
få en helhetssyn på utbildningen (Maerker, Lindberg & Grevholm, 2002). 
 
I den tredje delen av KAM-projektet genomförs idéerna i en hel årskurs av 
elever och med fler lärare.  Även i del tre har olika metoder använts för att 
analysera resultatet. Eleverna fick, innan de olika undervisnings- 
momenten startade, fylla i en enkät angående sin inställning till 
matematikämnet. Resultatet av enkätundersökningen jämfördes sedan 
mot en avslutande enkätundersökning. Resultatet visade att elevernas 
motivation ökade och att de insåg nyttan av matematikkunskaperna. 
Självförtroendet hade förstärkts och de hade fått en mer positiv attityd till 
matematikämnet. Lärarna som deltog i projektet fick vid projektets avslut 
skriva en utvärdering. De flesta lärarna skrev att de trodde på idén som 
projektet var uppbyggt på, men att de inte hade fått stöttning av 
skolledningen att genomföra arbetet. Många lärare beskriver även hur 
schemats utformning och gruppindelning har försvårat arbetet (Maerker, 
Lindberg & Grevholm, 2002). 
 
Projektledningsgruppen för KAM-projektet menar att det är möjligt att 
genomföra skolutveckling lokalt, men att det kräver att både skolledare 
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och lärare har en stark vilja till förändring och övertygelse om att de 
arbetar för elevernas bästa (Maerker, Lindberg & Grevholm, 2002). 
 

2.1.2.2. Byggarbetsplatsen som skola - eller skola som 
byggarbetsplats? 

I Berglunds (2009) doktorsavhandling "Byggarbetsplatsen som skola - eller 
skola som byggarbetsplats?" beskrivs hur en skola har arbetet med 
ämnesintegration för att öka elevernas intresse för kärnämnen på 
yrkesprogrammen. En satsning på skolans industriprogram har gett goda 
resultat och motsvarande satsning har därför startats på byggprogrammet 
höstterminen 2006 för årskurs ett och två. Infärgningsprojektet hade 
pågått i ungefär ett läsår då Berglunds studie genomfördes (Berglund, 
2009). 
 
I början på höstterminen skulle eleverna undersöka förutsättningarna för 
att bygga hus på olika platser och resultatet skulle sedan presenteras i 
aulan för skolledare och föräldrar. Syftet med uppgiften var att lägga 
ribban högt och att uppgiften skulle uppfattas som svår. Undervisningen i 
infärgningsprojektet var medvetet utformad för att disciplinera eleverna 
att arbeta hårt för att kunna leverera kvalitativt goda resultat på 
uppgifterna (Berglund, 2009). 
 
Lärarna ansåg att infärgningsprojektet lyckades bra även denna gång. 
Eleverna lade ner mer tid på kärnämneskurserna och de blev mer 
intresserade för ämnena. Eleverna var nervösa över redovisningen i aulan, 
men samtliga elever klarade uppgiften bra enligt lärarna. En elev beskrev 
projektet: "Man lärde sig att det är mycket mer jobb än man tror att det är. 
Jag har alltid trott att man gjuter en betongfyrkant och så ställer man ett hus 
ovanpå. Men så var det inte direkt" (sid 167). Eleverna uppskattade att de 
kunde lägga ner mer tid på en större uppgift, och menade att det då blir ett 
kvalitativt bättre arbete jämfört med grundskolan där de skulle lämna in 
flera arbeten i olika ämnen samtidigt (Berglund, 2009). 
 

2.1.2.3. Räkna med textil 

Björkdahl Odell och Eldholm startade år 1995 projektet ”Räkna med 
textil”. Syftet med projektet var att studera barns lärande i mötet mellan 
praktiskt arbete och teoretisk förståelse, genom att kombinera de olika 
ämnena textil och matematik för att träna barns kreativa och 
problemlösande förmåga (Björkdahl Odell & Eldholm, 2003). 
 
Projektet genomfördes på 15 stycken barn som fick träna på olika textila 
tekniker. Matematiska övningar vävdes in i de praktiska uppgifterna med 
fokus på enheter, höjd, bredd, addition, multiplikation, mätning, symmetri 
samt begreppet proportionalitet. Barnen fick utforska sina egna tankar 
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och teorier, för att stimulera motivationen till fortsatt lärande och ökat 
självförtroende (Björkdahl Odell & Eldholm, 2003). 
 
Projektledarna lät sedan barnen utför fem olika uppgifter från Skolverkets 
diagnostiska material i matematik för skolår två. Deras resultat jämfördes 
sedan med 12 stycken barn som inte hade utfört de textila aktiviteterna. 
Resultatet visade att barnen som hade haft de textila aktiviteterna 
uppvisade en större tilltro på sin egen förmåga och generellt sett var det 
fler barn från projektgruppen som löste uppgifterna korrekt (Björkdahl 
Odell & Eldholm, 2003). 
 
Projektet avslutades år 2003 och projektledarna ansåg att deras uppdrag 
kunde bedömas som lyckat. De påpekade däremot att de små grupperna 
kunde medföra att svaren kunde ge stora utslag som kunde leda till 
orimligt stora skillnader mellan de två grupperna. Resultatet var baserat på 
gruppsamtal med eleverna, projektledarnas dagboksanteckningar samt 
barnens resultat av de fem matematikuppgifterna från Skolverket 
(Björkdahl Odell & Eldholm, 2003). 

 

2.2. PEABSKOLAN 
 
Byggföretaget Peab är ett av nordens ledande bygg- och 
anläggningsföretag. För att få fram duktiga byggnadsarbetare har Peabs 
VD Mats Paulsson tagit initiativet att starta gymnasieskolor med 
gymnasieskolans nationella Byggprogram och PRIV (programinriktat 
individuellt program) med inriktning bygg för icke behöriga elever 
(Bergquist, 2008).  
 
Idag finns det tre stycken Peabskolor i Sverige. Peabskolan i Ängelholm 
startades år 2006 och skolorna i Malmö och Solna startades år 2008. 
Hälften av eleverna tas in på betyg, men för elever som saknar godkänt i 
något eller i alla kärnämnen, erbjuds praktiska ”prova på-dagar” och 
intervjuer (Bergquist, 2008). ”Siktet är inställt på att ta in elever som 
verkligen är lämpade för byggyrket” (Danowsky, 2008, sid 21). 
 
Hälften av eleverna som går på Peabskolorna har inte godkänt i ett eller 
flera av kärnämnena när de startar sin utbildning. Det innebär att elever, 
som till exempel inte har uppnått målen i matematik från grundskolan, får 
hjälp med ett individuellt utbildningsupplägg och en individuell 
undervisningsplanering för att läsa upp betyget till Godkänt (M. Hernroth, 
personlig kommunikation, 30 januari, 2009). 
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2.2.1. Peabskolans syn på undervisning och lärande 
 

På Peabskolan hänger hela utbildningen ihop. Du går där 
för att få den bästa tänkbara utbildningen för en framtida 
byggare, och då är det viktigt att kunna en del matte, att 
kunna kommunicera på svenska och engelska, att känna 
till lagar och regler för byggbranschen, att kunna en del 
om hur byggandet påverkar miljön och mycket, mycket 
mer. Allt du lär dig på Peabskolan ska du ha nytta av i ditt 
framtida yrke. Därför har alla kurser en tydlig 
yrkeskoppling - även svenskan, samhällskunskapen och 
naturkunskapen! 

(Peab, 2009) 
 

Skolans pedagogiska utbildningsmodell har tidigare prövats under flera år 
och har visat sig ge mycket goda resultat, både kvalitativt och kvantitativt. 
Utbildningsmodellen har fått icke-studiemotiverade elever att bli 
motiverade och dessutom fått elever att trivas i skolan och klara 
gymnasieutbildningen med goda betyg (Peab, 2009). Statistiken från förra 
året på en av Peabskolorna i landet visar att två elever av totalt 19 fick 
betyget Icke godkänt på nationella provet i Matematik A och samtliga 
elever blev godkända i kursen.  Fyra av 21 elever fick betyget Väl godkänt i 
Matematik A (M. Hernroth, personlig kommunikation, 9 december, 2009).  
 

Peabskolan har tre stycken hörnstenar i sin utbildningsmodell : 
 
¤ Samverkan mellan skolan och 
näringslivet  
 
¤ Individualiserad undervisning 
 
¤ Ett kurs- och ämnesintegrerat 
arbetssätt 

(Källa: Peab, 2009) 
Figur 1. Utbildningens hörnstenar. 
 

”Peabskolans pedagogiska arbete har 
sin utgångspunkt i gymnasieskolans 
styrdokument, men också i de 
verkliga förutsättningar som väntar 
våra yrkesinriktade elever när de 
kommer ut i arbetslivet. Elevens 
inlärning är alltid i centrum, och 
präglas i lika stor utsträckning av 
skolans mål, branschens mål och 
skolans värdegrund. ” 

(Källa: Peab, 2009) 
Figur 2. Peabskolans syn på elevens inlärning. 
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Enligt skolchefen M. Hernroth (personlig kommunikation, 30 januari, 2009) 
utformas undervisningen efter den sociokulturella synen på lärande på 
Peabskolan. M. de Ron (seminarium, 26 september, 2005) menar att det är 
den sociala omgivningen som är mest avgörande i detta perspektiv för hur 
individens lärande och utveckling sker. Lendahls och Runesson (1995) 
beskriver det sociokulturella perspektivet som att lärandet sker i ett socialt 
samspel. Här ses lärandet som en meningsskapande aktivitet. Kunskap 
uppstår som ett svar på människors problem i speciella sammanhang. 
 

2.2.2. Eleverna på Peabskolan 
 
En del elever på Peabskolan är elever med speciella svårigheter. Vissa har 
fått diagnoser som ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” (AD/HD), 
”Deficits in Attention, Motor control och Perception” (DAMP), dyslexi 
och/eller läs- och skrivsvårigheter (M. Hernroth, personlig kommunikation, 
30 januari, 2009). 
 
DAMP innebär att eleven har brister i aktivitets-/uppmärksamhetskontroll, 
motorikkontroll och uppfattningsförmågan. AD/HD innebär att eleven har 
uppmärksamhetsstörning och är hyperaktiv. Några typiska symtom för 
AD/HD-diagnostiserade är att de ofta har svårt att sitta stilla en längre 
stund, har svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter och 
undviker ofta uppgifter som kräver mental uthållighet. 60 – 65 procent av 
barn med AD/HD har även läs- och skrivsvårigheter (Liljegren, 2000). 
Glentow (2006) menar att dyslexi innebär att eleven har en störning i en 
del språkliga funktioner som är viktiga för läs- och skrivinlärningen. 
 
Teeter (2004) anser att det är till fördel för elever med AD/HD om de får 
vara aktiva och röra på sig under skolarbetet. Om skolmiljön och arbetet 
även anpassas efter elevens behov och intresse kan det leda till att elevens 
beteende blir mer positivt. Lundgren och Ohlis (1995) menar att miljön har 
större betydelse för elever med inlärningssvårigheter av olika slag, än för 
andra elever.  
 

Det är ingen pedagogisk nyhet att människor bäst lär sig 
det de själva är intresserade av. För elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi kan det därför vara mycket viktigt 
att i en skolsituation få visa att de är duktiga. Det kan 
avsevärt förstärka deras oftast skamfilade själv- 
förtroende. 

(Lundgren & Ohlis, 1995, sid 23) 
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2.3. MOTIVATION, TRON PÅ SIN EGEN FÖRMÅGA 
OCH MATEMATIKKUNSKAPER INFÖR YRKESLIVET  
 
Ahlberg et al. (2000) menar att om barn har tilltro till sin egen förmåga att 
förstå och lära, så har de en förutsättning att bli intresserade av matematik 
och upptäcka dess användbarhet. Författarna menar även att elever som 
är intresserade av matematik skapar tilltro till sin egen förmåga att lära 
och förstå matematik. Flertalet studier visar att tron på den egna 
förmågan har stor betydelse för att klara en svårare uppgift (Bouffard & 
Couture, 2003; Zimmerman & Martinez-Pons, 1990;  Wentzel & Wigfield, 
1998; Wentzel, 1999). Wentzel och Wigfield (1998) beskriver sambandet 
mellan tron på den egna förmågan och möjligheten att lyckas inom 
matematik: “when students think they are competent at math – and expect 
to continue to do well in it – they also tend to achieve better in math” (sid 
157). Även Bouffard och Couture (2003) beskriver sambandet: “Faced with 
an activity or a task to carry out, students with positive perceptions of 
competence are more devoted, show more interest, work harder and are 
more persevering than students who question thier abilites” (sid 23). 

 

Enligt Zimmerman och Martinez-Pons (1990) är elevernas tro på sin egen 
förmåga starkt kopplat till motivation. Motivation definieras som ”de 
faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 
mål” (Nationalencyklopedin, 2010). Forskning visar att elever med stark 
motivation och mest uthålliga vid motgång, är elever med bra 
självförtroende och hög tro på sin egen förmåga. ”Self-perceptions of 
competence, learning goals and judgments of usefulness of a subject 
generally appear as variables supporting the motivation required for 
students´ commitment and achievement” (Bouffard & Couture, 2003, sid 
23). 

Enligt Unenge, Sanddahl och Wyndhamn (1998) måste matematiken vara 
associerad med elevens verklighet och vardag för att eleven skall uppleva 
den som meningsfull.  
 

Motivation gynnar inlärningen. Exakt varför det är så vet 
man inte, men det beror på att motivationen genererar 
psykisk aktivitet och därmed påverkar hur man studerar. 
Den som är motiverad lägger inte bara ner mer energi och 
tid på sina studier, utan studerar också oftare med större 
uppmärksamhet och intresse. Studerar man på detta sätt 
når man oftare framgång, vilket ger positiva upplevelser 
av att lyckas och ökad självtillit inför kommande 
presentationer; man skapar en positiv cirkel. Genom 
upprepande upplevelser av framgång i studierna kan man 
skapa allmän positiv inställning till lärande. 

(Hedin & Svensson, 1997, sid 42) 
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Enligt Ahlberg (1995) ser inte många elever matematisk problemlösning 
som en aktivitet som ingår i deras vardagsliv och som är relaterad till andra 
aktiviteter. Vidare menar Ahlberg att många elever tror att de lär sig 
matematik för att kunna lösa uppgifterna i matematikboken och att det 
finns en särskild skolmatematik som skiljer sig från vardagsmatematiken.  



Kungliga Tekniska högskolan, KTH 
Stockholms universitet, SU 

 

 

 

 

-17-

3.  M E T O D 

3.1. VAL AV METOD 
 
Som kvalitativ metod valdes individuella intervjuer med åtta av eleverna 
samt en enkätundersökning som utförs på samtliga elever i årskurs ett på 
en av Peabskolorna i landet. För att få fördjupad kunskap om ämnet och 
för att få insikt i vad andra har kommit fram till, gjordes även 
litteraturstudie.  Litteraturstudien har fungerat som ett stöd vid reflektion 
över resultatet från intervjuerna och enkätundersökningen.    
 

3.1.1. Intervjuer 
 
Trost (1997) menar att intervjuer lämpar sig bra då avsikten är att få en 
fördjupad kunskap och förståelse för människors sätt att resonera eller 
reagera. Även med hänsyn till att en del av eleverna på skolan har läs- och 
skrivsvårigheter, ansågs en mer rättvis bild framhävas genom intervjuer.  
 
Under intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga I). Detta gör att 
ordningen på frågor går att ändra och anpassas till hur eleverna svarar 
(Trost, 1997). Öppna frågor användes, vilket leder till att eleverna 
bestämmer vilken struktur svaren får, eftersom det inte finns några 
bestämda svarsalternativ (Kvale, 1997). Frågorna formulerades utifrån 
studiens syfte. Enligt Winter (1992) är fördelen med en låg grad av 
strukturering, att intervjuaren ges möjlighet till att ställa frågorna i den 
ordning som blir mest naturligt utifrån där respondenten slutar.  Patel och 
Davidson (1994) anser att intervjun ska inledas med allmänna frågor som 
övergår till huvudfrågor och avslutas med en neutral fråga, vilket 
eftersträvas i intervjuguiden. Trost (1997) anser att en bra inledning på en 
intervju kan vara avgörande för den fortsatta intervjun. Att först låta 
eleven prata fritt om ämnet, för att sedan övergå till studiens syfte, anser 
Trost vara ett lämpligt sätt att inleda en intervju. 
 

3.1.2. Enkät 
 

Orsaken till valet av enkätundersökning som metod var framför allt att få 
en bild av hur samtliga eleverna upplevde matematiken under 
byggprojektet.  I och med att årskurs ett enbart bestod av 35 elever kändes 
en enkätundersökning rimlig att hantera och som ett bra komplement till 
intervjuerna.  
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3.2. UNDERSÖKNINGSGRUPP OCH URVAL 
 
Undersökningsgruppen bestod av 35 elever. Åtta av eleverna 
djupintervjuades före och efter det ämnesintegrerade projektet. Dessutom 
fick samtliga 35 elever fylla i en enkät före och efter byggprojektet. 
 

3.2.1. Intervjuer 
 
Utifrån frågeställningarna djupintervjuades åtta av eleverna i början och i 
slutet av det ämnesintegrerade projektet. Ett par extra elever intervjuades 
första gången för att gardera antalet ifall elever hoppade av eller var sjuka 
vid andra intervjutillfället. Vid andra intervjutillfället var en av de åtta 
eleverna sjuk. 
 
Fick eleverna frivilligt anmäla sig till att bli intervjuade, efter det att syftet 
med examensarbetet presenterats för dem. Urvalet skedde med 
stratifiering, det vill säga ett antal kategorier av personer definierades och 
intervjupersoner valdes ut från dessa kategorier (Höst, Regnell & Runeson, 
2006). Åtta eleverna valdes ut med hänsyn till deras betyg från 
grundskolan. Det var betydligt fler elever som var intresserad av att bli 
intervjuade, men antalet intervjuer var grundat på den tid som var 
reserverad för studien. Trost (1997) anser att ett litet antal välutförda 
intervjuer är att föredra eftersom materialet annars lätt kan bli ohanterligt. 
Det är även lättare att få en överblick och se detaljer i materialet om det 
inte blir för stort (Trost, 1997). Eftersom urvalet inte var slumpmässigt kan 
generella slutsatser inte dras om populationen, däremot kan området 
utforskas kvalitativt på djupet enligt Höst, Regnell och Runeson (2006). 
 

3.2.2. Enkät 
 
Till enkätundersökningen valdes samtliga elever i årskurs ett som 
undersökningsgrupp. Det var praktiskt möjligt att göra en 
totalundersökning, eftersom populationen var relativt liten (Höst, Regnell 
& Runeson, 2006). Eleverna var alla pojkar mellan 16-18 år gamla.  
 
Vid första enkätundersökningen närvarade totalt 34 elever av 35. Vid andra 
enkätundersökningen närvarade 30 elever, två elever var sjuka och tre 
elever hade hoppat av utbildning.  
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3.3. TEST AV ENKÄT OCH INTERVJUFRÅGOR 

3.3.1. Provintervju 
 
En provintervju gjordes för att testa intervjuguiden och för att se 
tidsåtgången för intervjun. Eleven, som provintervjun genomfördes på, var 
en pojke i 17 års ålder och gick i årskurs ett på en av Peabskolorna i landet. 
Intervjun valdes senare att använda i arbetet eftersom den ansågs tillföra 
viktig information till arbetet, i enlighet med Trost (1997). Intervjuguidens 
frågor fortsatte att användas under resterande intervjuer eftersom de 
ansågs användbara (Trost, 1997).  
 

3.3.2. Provenkät 
 
En provenkät testades på tre elever på en annan Peabskola i landet. 
Eleverna gick i årskurs ett och var alla pojkar mellan 15 – 17 år gamla. 
Eleverna fick själva i lugn och ro svara på enkätfrågorna. Därefter 
diskuterades varje fråga, för att se om eventuella missförstånd skulle 
kunna uppstå (Höst, Regnell & Runeson, 2006). Eleverna hade inga 
synpunkter på frågornas utformning och därför gjordes inga ändringar på 
enkäten.  
 

3.4. GENOMFÖRANDE 
 
Som inledning till intervjuerna ställdes några grundläggande och neutrala 
frågor som hade enkla och raka svar, så som ålder och intresse. Enligt 
Höst, Regnell och Runeson (2006) är det ett bra sätt för att få igång 
samtalet med intervjupersonen.  
 
Under intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga I) med öppna frågor, 
vilket innebär att eleven bestämmer vilken struktur svaren får. Enligt 
Winter (1992) är fördelen med en låg grad av strukturering, är att 
intervjuaren ges möjlighet att ställa frågorna i den ordningen som blir 
mest naturlig. För att få med betydelsefull information användes ibland 
tystnad i intervjun för att driva den framåt. Enligt Skott (2004) är det av 
betydelse att inte forcera samtalen. En stunds tystnad ger möjlighet både 
för eleven och intervjuaren till reflektion. Patel och Davidsson (1994) 
menar att det är viktigt att visa ett genuint intresse och förståelse för 
intervjupersonen, vilket även eftersträvades. 
 
Vid slutet av intervjuerna sammanfattades kortfattat elevens svar och 
eleven fick möjligheten att korrigera eller lägga till något som han 
upplevde saknades. Intervjuerna skrevs ner ordagrant efter att banden 
lyssnades igenom. Detta gjordes samma dag som intervjuerna hade 
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genomförts. Cormack (2000) rekommenderar att skriva ner intervjuerna 
samma dag som intervjun är gjord, så att intervjuaren kommer ihåg varför 
möjligen pauser, skratt eller annat som är av vikt uppstod. 
 
När alla intervjuer var gjorda och utskrivna lästes de igenom flertalet 
gånger för att få ett helhetsintryck av texterna. Därefter började den 
kvalitativa analysen av intervjuerna. Enligt Höst, Regnell och Runeson 
(2006) kan processen i den kvalitativa analysen schematiskt beskrivas i 
fyra steg; datainsamling, kodning, gruppering och slutsatser. Texten 
analyserades sedan utifrån studiens syfte. Viktiga uttalanden under 
intervjuerna markerades och kopplades till ett eller flera nyckelord.  
Uttalandena grupperades sedan för att lättare kunna urskilja likheter och 
olikheter vad de olika personerna sagt om ett visst nyckelord. Om vissa 
uttalade sig positivt och andra negativt, undersöktes ett mönster i 
avseende med andra nyckelord. Baserat på grupperade data kunde 
slutsatser dras (Höst, Regnell & Runeson, 2006).   
 

3.5. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Innan intervjuerna och enkätundersökningen började informerades 
eleverna om att ett deltagande var helt frivilligt och att deltagaren förblir 
anonym. Patel och Davidsson (1994) menar att det är viktigt att klargöra 
på vilket sätt individens bidrag kommer att användas, om det är 
konfidentiellt eller inte. De informerades även om att samtalet spelades in, 
men detta verkade inte vara något problem för eleven, då de ansåg att 
ämnet inte var särskilt känsligt. Enligt Kvale (1997) blir det lättare för 
intervjuaren att koncentrera sig på ämnet och elevens svar under intervjun 
om bandspelare används. Inför varje intervju kontrollerades bandspelaren 
för att minska risken för tekniskt fel.  
 
Endast intervjuaren och eleven var närvarande i rummet under intervjun. 
Enligt Kvale (1997) kan störande faktorer påverka intervjun på ett inte 
önskvärt sätt. Därför eftersträvades en god och bra miljö i samband med 
intervjuerna.  
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4.  B Y G G P R O J E K T E T 
 
Peabskolan arbetar mycket med att integrera olika kurser med varandra, 
för att på så sätt få in mer av byggverksamheten i undervisningen och 
därmed öka elevernas motivation. Eleverna i årskurs ett (35 elever), på en 
av Peabskolorna i landet, byggde under höstterminen 2009 fyra stycken 
friggebodar från grunden. Allt ifrån 
utsättning, markarbeten, snickeri, 
tak, murning och målning är några 
exempel ur projektet som eleverna 
genomförde, för att få prova på så 
många moment av husbyggnad 
som möjligt i ett verkligt 
sammanhang (F. Samuelsson, 
personlig kommunikation, 23 
september, 2009). 
 Figur 3. Ritning av friggeboden. 

 
För den som någon gång besökt en byggarbetsplats är det uppenbart att 
matematiken existerar i en snickares vardag, utan att han kanske själv är 
medveten om detta. Geometriska former, vinklar, längder, antal, volym, 
skala, koordinatsystem, heltal, tal i bråkform och de fyra räknesätten 
(addition, subtraktion, multiplikation och division) är bara några exempel.  
 

 
Figur 4. Eleverna använder sig utav Pythagoras sats för att konstruera räta 
vinklar. 
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Gustafsson och Mouwitz (2008) beskriver en situation där de iakttog en 
hantverkare som skulle konstruera en gjutform för en markplatta.  För att 
få räta vinklar mättes tre respektive fyra meter ut längs kort- och 
långsidan. Mellan ändpunkterna justerades längden fem meter in. Denna 
metod är känd som den egyptiska triangeln och ingår i snickarens 
yrkeskunskaper. Utifrån ett skolmatematiskt perspektiv är det lätt att 
relatera denna metod som ett specialfall av Pythagoras sats. Hantverkaren 
var själv inte medveten om att det var 
Pythagoras sats han precis använt sig 
av, utan var bara nöjd med att det 
fungerade. Pythagoras sats innebär att 
längderna a, b och c på sidorna i en 
triangel uppfyller sambandet  
a2 + b2 = c2, om och endast om vinkeln 
mellan sidorna med längd a respektive 
b är 90 grader. Figur 5. Pythagoras sats. 

 

4.1. ARBETSPROCESSEN 
 
Utbildningen i årskurs ett bedrivs som ”kärnämnesvecka” varannan vecka 
och ”bygghallsvecka” varannan vecka. Tidigare år har eleverna i årskurs ett 
provat på olika moment genom så kallad rundgång under 
bygghallsveckorna. Detta betyder att bygghallen delats in i olika stationer 
med inriktningarna trä, betong, anläggning och mureri. Detta för att ge en 
överblick över olika huvudmoment inom byggbranschen och för att 
eleverna ska få prova på de nämnda inriktningarna för att kunna välja 
inriktningskurser under våren i årskurs ett. 
 
Under höstterminen 2009 genomförs istället för rundgången ett projekt 
där eleverna i årskurs ett under bygghallsveckorna bygger friggebodar 
efter en ritning. Syftet med denna förändring är att utöver ovan nämnda 
huvudmoment, lägga till en helhetsbild över hur byggprocessen ser ut och 
hur de ovanstående inriktningarna hänger ihop. 
 
Eleverna har fyra timmars schemalagd salsundervisning i matematik under 
kärnämnesveckorna. Dessutom är en matematiklärare schemalagd 
tillsammans med eleverna fyra timmar även under bygghallsveckorna för 
att kunna följa arbetet, stötta eleverna i problemlösning och uppgifter 
med matematikinslag, samt för att kunna identifiera uppgifter att ta med 
sig till matematiklektioner under kärnämnesveckorna. 
 
Eleverna delas in i arbetslag med åtta eller nio elever i varje lag. Rollerna 
som arbetslagets lagbas och skyddsombud tillsätts på ett veckomöte på 
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måndagen varje bygghallsvecka. Under veckomötena går arbetslagen 
igenom tidplanen och planerar veckans arbete tillsammans med lärare och 
handledare. Varje morgon har eleverna ett byggmöte där de stämmer av 
om arbetet löper enligt plan och dagens planerade aktiviteter. 
Skyddsombuden genomför regelbundna skyddsronder på sin respektive 
arbetsplats. 
 
 
4.2. TIDPLAN 
 
Kursen Matematik A startades höstterminen 2009 och beräknas vara 
slutförd i december 2010. Obehöriga elever och de elever som inte uppnått 
kursmålen i december 2010 kommer att ges möjlighet att fortsätta 
åtminstone även under våren 2011. 
 
Här nedan följer en tabell som beskriver planeringen för hösten 2009. Som 
framgår av tabellen kommer fokus att ligga på att eleverna ska uppnå de 
kursmål i Matematik A som innefattar problemlösning, talförståelse, 
numerisk räkning och geometri. Delvis kommer byggprojektet även att 
beröra statistikområdet och matematikhistoria. 
 

Tabell 2. Tidplan över vecka 36 och 37. 

BYGGPROJEKT MATEMATIK BESKRIVNING 
Produktionstidplan • Avläsning och tolkning av 

tabeller 
Genomgång av tidplanen 
tillsammans med lärare 
och handledare. 

Ritningsgenomgång • Ritningsläsning 
• Måttsättning 
• Skalomvandlingar 
• Enhetsomvandlingar 
• Egen ritning enligt givna 

förutsättningar 

Eleverna övar på att läsa 
ritningar utifrån 
ritningen på friggeboden. 
De får också rita ett eget 
hus i skala 1:50 utifrån en 
given area i m2, där de 
har möjlighet att själva 
välja utseendet och sätta 
ut måtten i mm. 
Även andra uppgifter på 
dessa moment. 

 
Tabell 3. Tidplan över vecka 38 och 39. 

BYGGPROJEKT MATEMATIK BESKRIVNING 
Ritningsgenomgång • Ritningsläsning 

• Måttsättning 
• Skalomvandlingar 
• Enhetsomvandlingar 
• Egen ritning enligt givna 

förutsättningar 

Fortsättning egen ritning 
enl. ovan. 

Uppsättning profiler 
och avvägning 

• Mätningsövningar 
• Numerisk räkning 

 

Avvägning med hjälp av 
laserinstrument för att 
kontrollera höjd utifrån 
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• Pythagoras sats 

 
 

en given nollpunkt.  
Utsättning av hörn och 
kontrollera diagonalen 
med hjälp av Pythagoras 
sats. 

 
Tabell 4. Tidplan över vecka 40 och 41. 

BYGGPROJEKT MATEMATIK BESKRIVNING 
Armering 
 

• Längd, vikt 
• Numerisk räkning 
 
 
• Procent 
• Enhetsomvandlingar 

Beräkning av längd, vikt 
och dimensionering av 
armeringsjärn. Beräkning 
av spill. 
Omvandling mellan 
längd- och viktenheter. 

Gjutning av platta • Area 
 
 

• Volym 
 
 

Beräkning av area för 
rektangel, triangel och 
cirkel. 
Volymberäkning av 
åtgång av betong för 
gjutningen 

 
 
Tabell 5. Tidplan över vecka 42 och 43. 

BYGGPROJEKT MATEMATIK BESKRIVNING 
Uppkapning virke till 
stomme 
 

• Längd, vikt 
• Numerisk räkning 
 
• Procent 

 
• Enhetsomvandlingar 

 

Beräkning av längd, 
vikt av virke.  
 
Beräkning av spill. 
 
Omvandling mellan 
längd- och viktenheter. 

Gjutning av platta  • Volym Volymberäkning för 
rätblock, prisma, 
cylinder, pyramid och 
kon. 

 

Tabell 6. Tidplan över vecka 45 och 46. 

BYGGPROJEKT MATEMATIK BESKRIVNING 
Takstolar 
 

• Vinklar 
 
 

Mätning och beräkning 
av vinklar i olika 
geometriska figurer. 
Pythagoras sats. 

Ställningsbygge • Problemlösning 
 

Beräkning av antal 
spiror, bommar och 
trall m.m. 

 

Tabell 7. Tidplan över vecka 47 och 48. 

BYGGPROJEKT MATEMATIK BESKRIVNING 
Fasadbeklädnad 
 

• Numerisk räkning 
• Area 

Beräkning av åtgång 
av spik, virke och spill 
på friggebodarna. 
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Läggning av yttertak • Numerisk räkning 
• Area 

 
 

Beräkning av åtgång 
av spik, takpapp och 
taktegel på 
friggebodarna. 

 

Tabell 8. Tidplan över vecka 49, 50 och 51. 

BYGGPROJEKT MATEMATIK BESKRIVNING 
Isolering av väggar 
och golv 

• Numerisk räkning Beräkning av mängd 
isolering. 

Övrigt • Repetition 
 

• Kunskapstester 
• Matematikhistoria 

Repetition av moment 
under kursen.  
Tester 
Film: ”Se om ditt hus”, 
traditionella 
byggmetoder och 
konstruktion. 
Diskussion om 
skillnader på 
byggtekniker från förr 
jämfört med idag, 
samt hur matematiken 
har haft betydelse för 
detta. 

 

4.3. KURSMÅL I MATEMATIK A 
 

Genom att utgå från moment i projektet ”Husbygge”, där matematik 
används naturligt i byggprocessen, kan eleverna uppnå kursmål i 
Matematik A genom att öva på verklighetsanknutna uppgifter dels i 
bygghallen och dels i matematiksalen.  
 
”Eleven skall kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av 
betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning” (Skolverket, 2000, sid 92). 
Exempel på uppgifter för att uppnå detta mål: Konkret innebär detta att 
eleven använder de ritningar, mätinstrument, tidsplan, budget med mera 
som finns för att kunna färdigställa husen. Eleven utgår från problem som 
finns i byggrelaterade miljöer, övar på att formulera dessa som 
matematiska problem. Eleven diskuterar och använder matematiska 
modeller och metoder för att lösa problemen.  
 
”Eleven skall ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella 
tal skrivna på olika sätt” (Skolverket, 2000, sid 92).  
Exempel på uppgifter för att uppnå detta mål: Konkret innebär detta att 
eleven räknar på materialspill och andra mängdberäkningar för att 
omvandla tal mellan de olika formerna. Eleven ska också kunna värdera 
när de olika formerna är lämpliga att använda. Eleven övar på att skriva tal 
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i olika former: Bråkform, decimalform, procentform och omvandla tal 
mellan dessa former.  
 

 
Figur 6. Eleverna fyller formarna för friggebodsgrunden med betong. 

 
”Eleven skall med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna 
tillämpa sina kunskaper i olika former av numerisk räkning med anknytning 
till vardagsliv och studieinriktning” (Skolverket, 2000, sid 92).  
Exempel på uppgifter för att uppnå detta mål: Konkret innebär detta att 
eleverna utför beräkningar på till exempel materialåtgång, kostnader, 
höjd- och längdskillnader, area- och volymberäkningar med mera. Eleven 
övar på beräkningar i de fyra räknesätten (addition, subtraktion, 
multiplikation och division). Huvudräkning, skriftliga räknemetoder, 
beräkning med miniräknare och överslagsräkning tillämpas beroende på 
uppgift och situation. Framförallt har eleven möjlighet att skapa 
referensramar till olika mått. De ser mer praktiskt hur lång en meter 
verkligen är eller hur olika tjocka vissa reglar är.  
 
”Eleven skall ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna 
tillämpa dem i vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen” 
(Skolverket, 2000, sid 92).  
Exempel på uppgifter för att uppnå detta mål: Byggprogrammet präglas 
av geometriskt tänkande och därför läggs stor vikt vid detta område även 
inom matematikämnet. Konkret innebär detta att eleven i bygghallen och 
på matematiklektionerna arbetar med och fördjupar grundläggande 
begrepp som längd, omkrets, area, volym, massa (vikt) och tillhörande 
beteckningar och enheter. Eleven övar även på att använda 
mätinstrument och andra tekniska hjälpmedel för att mäta dessa 
storheter, liksom att omvandla mellan olika enheter.  
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Figur 7. Eleven övar på att använda mätinstrument för att kunna utföra 
mängdberäkningar.  

 
”Eleven skall vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och 
resonemang att hon eller han förstår och kan använda begreppen och 
tankegångarna vid problemlösning” (Skolverket, 2000, sid 92).  
Exempel på uppgifter för att uppnå detta mål: Eleven resonerar kring de 
situationer de ställs inför i bygghallen med hjälp av ovan nämnda begrepp. 
Eleven använder grundläggande formler, utför beräkningar samt värderar 
resultaten. Formler och satser som används är till exempel formler för 
area- och volyms beräkningar, samband mellan sträcka, hastighet och tid, 
samt Pythagoras sats. 
Konkret innebär detta 
att eleverna praktiskt 
och med hjälp av 
tillämpliga hjälpmedel 
lär sig beräkna och 
sätta ut vinklar, förstår 
och använder rätt 
formler för beräkning 
av materialåtgång när 
det gäller längd, area 
och volym. 
 
 

Figur 8. Eleven använder sig utav ett vattenpass 
för att försäkra sig över att formen är rak.  
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Figur 9. De fyra friggebodarna. 

 

4.4. LIKNANDE PROJEKT PÅ RÖNNINGE 
GYMNASIUM 
 
Matematikläraren C. Saand för byggprogrammet på Rönninge 
Gymnasium i Stockholm berättar om ett liknande projekt där lärarna på 
skolan samarbetar för att få in mer verklighetsanpassade uppgifter i 
undervisningen.  Dessvärre har eleverna inte möjlighet till att bygga under 
matematiklektionerna, i och med att skolan inte har någon bygghall. 
Eleverna har enbart teoretiskt fått renovera ett hus och räkna på vad det 
kostar. Saand märkte att eleverna blev mer motiverade till uppgifterna 
som var tydligt kopplade till byggämnet, men märkte också att eleverna 
som var svagare i ämnet, hellre föredrog att räkna uppgifter direkt ur 
matematikboken. Hon menade att de kände sig mer trygga att jobba med 
matematikboken för att försäkra sig om att de inte missar något avsnitt (C. 
Saand, personlig kommunikation, 24 november, 2009). 
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5.  R E S U L T A T 
 
Det var totalt 34 av 35 elever som svarade på den första enkäten. Av dem 
hade sex elever inte uppnått målen i matematik från grundskolan. 25 st 
hade betyget Godkänt och enbart två elever hade betyget Väl godkänt 
från grundskolan. En elev mindes inte sitt betyg. 
 
Vid andra enkätundersökning var det 30 elever närvarande. Två elever var 
sjuka och tre elever hade hoppat av utbildningen. 20 st hade betyget 
Godkänt, tre elever hade betyget Väl godkänt och sju elever hade inte 
uppnått målen för matematik från grundskolan.  

 
Enkäten bestod av fyra frågor, där svarsalternativen var en skala från ett 
till sex. Ett innebar ”Dålig/Lite” medan sex betydde ”Duktig/Mycket”. 
Anledningen till att skalan var just en sexgradig skala, var för att låta 
eleven ta ställning och välja ”sida”. Det fanns alltså inget mittenalternativ 
för eleverna. 
 
Vid citering från intervjuerna är eleverna kodade med en bokstav (A-H), för 
att försäkra elevernas anonymitet. Eleverna har samma bokstav under 
första och andra intervjun.  
 

5.1. JÄMFÖRELSE MELLAN GRUNDSKOLAN OCH 
GYMNASIET 
 
Samtliga elever fick frågan om hur matematiklektionerna var upplagda i 
högstadiet och vad som gjorde Peabskolans matematiklektioner bättre 
eller sämre jämfört med högstadiet. Alla elever nämnde att de nu hade en 
bättre matematiklärare, som tog sig tid att förklara då de inte förstod. 
Hälften av eleverna sa även att de tyckte att bygglärarna och 
matematiklärarens samarbete fungerade bra. Om eleverna fastnade för 
något matematiskt problem i bygghallen, så meddelade bygglärarna detta 
för matematikläraren. Detta behandlades sedan på matematiklektionen. 
 

5.2. MOTIVATION 
 
Vid första intervjutillfället fick eleverna frågan om hur de tycker att 
matematiklektionerna ska vara, så att de känns roliga, meningsfulla och 
motiverande. Samtliga ansåg att de skulle kännas mer meningsfulla om de 
fanns en tydligare koppling till bygg och om lektionerna var mer 
verklighetsanpassad.  
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Elev A: ”Det ska vara något man har användning av i samhället 
och baserat på vad man vill göra. Vill man plugga på 
KTH och bli jätteduktig i matte, så ska man naturligtvis 
få göra det. Men vill man inte gå på KTH och göra något 
som inte kräver så mycket matte, så ska man inte 
behöva läsa så mycket matte. Matten borde även bli 
mer verklighetsanpassad. Det ska vara användbart och 
kännas meningsfullt om jag ska vilja lära mig något.” 
 

Elev B: ”Som den är nu. Att få bygga friggebodarna och att 
samtidigt få in matten i det. Då känns matten rolig.” 
 

Elev C:   ”Det är ju roligare med bygglektioner än teorilektioner, 
så jag skulle ju hellre vilja vara ute och bygga. Så det 
skulle vara roligare att ha mattelektionerna i 
bygghallen.” 
 

Elev D: ”Inte bara sitta med ett papper och skriva tal. Sånt 
glömmer man lika fort igen. Utan mer praktiskt göra 
saker där matten ingår. Typ bygga en liten grej och 
räkna ut omkrets och area och sånt. Jag har aldrig tyckt 
att teorilektioner är kul. Jag har alltid velat arbeta med 
händerna och inget som har med teori att göra. Vi är 
inte här för att sitta i skolbänken, utan vi är här för att 
bygga.”  

 
Vid det andra intervjutillfället ansåg fem av sju elever att deras motivation 
för matematiken hade ökat i och med friggebodsprojektet. Två elever 
tyckte att deras motivation för matematikämnet var ungefär densamma 
som tidigare. En elev som under första intervjutillfället uppskattat sin 
motivation till en femma på en skala från ett till tio, ändrade till en sjua vid 
andra intervjutillfället.  
 

Elev D:  ”Det är nog på grund av friggebodsprojektet. Man blir mer 
intresserad och man vill ju veta vad vi ska göra där ute så att man 
räknar rätt och så.” 

 
Resultatet av enkätundersökningarna angående frågan: ”Hur motiverad är 
du för matematikämnet?” visar ingen större förändring av elevernas 
motivation för matematikämnet. Om svarsalternativen 1-3 adderas ihop 
och alternativen 4-6 adderas ihop, så har ingen förändring skett med 
motivationen hos eleverna. Däremot har svarsalternativ 2 ökat och 
svarsalternativ 6 minskat, vilket skulle kunna tolkas som en minskning av 
motivationen. 
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Figur 10 & 11. Resultatet av enkätundersökningarna angående frågan: 
”Hur motiverad är du för matematikämnet?” 
 

5.3. TRON PÅ DEN EGNA FÖRMÅGAN 
 
Redan vid första intervjutillfället framkom ett tydligt samband mellan 
intresse och självförtroende. 
 
Elev E: ”När vi är ute i bygghallen och jobbar, så är jag den 

bästa i gruppen på att mäta och sånt. Men när vi 
kommer in i klassrummet så ändras det.” 

 
Vid andra intervjutillfället ansåg fyra elever att deras självförtroende i 
matematiken hade ökat i och med friggebodsprojektet. Tre elever tyckte 
att det inte hade skett någon förändring. Vid både intervjutillfällena fick 
eleverna själva uppskatta sina kunskaper i matematik på en skala från ett 
till sex. Vid andra intervjutillfället uppskattade samtliga elever, utom en, 
ett högre betyg på sina kunskaper. Detta kan tolkas som att elevernas 
självförtroende ändå blev bättre, utan att de själva hade upptäckte det.   
 
Elev D:  ”Nja, det är nog samma tycker jag.” 

 
Elev E:  ”Ja, det är så klart att självförtroendet har ökat.” 
 

Elev G:  ”Jag tycker att det är jättebra att matten har blivit mer praktiskt, 
det tycker jag verkligen är jättebra. Självförtroende har nog ökat 
lite för man känns sig säkrare att räkna med pi och Pythagoras 
sats och sånna grejer.”  

 
Elev H:  ”Det har ökat. Det blir lättare att förstå vad lärarna menar när 

man har ett verkligt exempel framför sig.” 
 
Resultatet av enkätundersökningarna angående frågan: ”Hur duktig är du i 
matematik enligt dig själv?” visar på en ökning av elevernas 
självförtroende i matematikämnet. Om svarsalternativen grupperas ihop 
till över eller under medel (alternativ 1-3 adderas ihop och alternativ 4-6 
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adderas ihop), så syns en tydlig ökning i självförtroendet hos eleverna. Vid 
första enkätundersökningen valde 53 % av eleverna något av 
svarsalternativen 4-6. Vid andra enkätundersökningen ökade antalet med 
14 procentenheter till 67 %.  
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Figur 12 & 13. Resultatet av enkätundersökningarna angående frågan: 
”Hur duktig är du i matematik enligt dig själv?” 
 

5.4. BEHOVET AV MATEMATIKKUNSKAPER I 
KOMMANDE YRKESLIV  
 
Då eleverna fick svara på frågan om hur ofta de använder matematik i 
bygghallen, framgick det tydligt att eleverna ser matematiken då de möter 
den. De kunde utan problem ge konkreta exempel då de faktiskt möter 
matematiken i bygghallen.  
 

Elev C: ”Ja, det har man ju hela tiden. Omkrets, area, volym. 
Man ska mäta med tumstock hela tiden.” 

 

Elev D:  ”Ja, det behöver man ju alltid. Ska man bygga ett hus så 
behöver man ju kunna mäta omkrets och höjd och allt 
sånt där.” 

 

Elev F: ”Man använder ju matematik hela tiden i bygghallen. 
Exempelvis när du mäter saker och ska beräkna 
omkretsen och radien, då är det ju matten man 
använder. Även när man bara ska såga av bräder. Ska 
en bräda bli 7 cm och nästa 13 cm. Ja, då är det också 
matematik man använder.” 

 
Resultatet av enkätundersökningarna angående frågorna: ”Hur ofta 
använder du matematik i bygghallen?” och ”Hur stor användning av 
matematik tror du att du kommer att ha som byggare?” visar på en ökad 
uppfattning för användning av matematik som byggare. Eleverna verkade 
tydligare se matematiken i bygghallen, även om andelen elever som valt 
svarsalternativ 6 har minskat något så har svarsalternativ 5 ökat kraftigt. 



Kungliga Tekniska högskolan, KTH 
Stockholms universitet, SU 

 

 

 

 

-33-

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

1 2 3 4 5 6

Enkät 1

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

1 2 3 4 5 6

Enkät 2

 
Figur 14 & 15. Resultatet av enkätundersökningarna angående frågan: 
”Hur ofta använder du matematik i bygghallen?” 
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Figur 16 & 17. Resultatet av enkätundersökningarna angående frågan: 
”Hur stor användning av matematik tror du att du kommer att ha som 
byggare?” 

 

5.5. FRIGGEBODSPROJEKTET 
 
Alla elever var mycket nöjda över upplägget av att försöka involvera 
matematiklektionerna i byggandet av friggebodarna. Två elever tillade 
däremot att det ibland kunde känns lite tråkigt att bara arbeta med 
friggebodarna.  
 
Elev C:  ”Det är ganska tråkigt ibland att bara hålla på med det. Lite mer 

variation kanske…” 
 
Elev D:  ”Det är bra, det är smart tänkt tycker jag.” 

 

Elev F:  ”Bra, fast ibland kan det bli lite för mycket. Ibland känner man för 
att göra något annat än att hela tiden jobba med friggebodarna.” 
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6.  D I S K U S S I O N 

6.1. METOD 
 
En nackdel med intervjuer är att de kan ta lång tid att genomföra och 
sammanställa. Fördelen med intervjuer är att följdfrågor kan dyka upp och 
svaren kan då utvecklas och fördjupas.  
 

Enkätundersökning kan genomföras på ett större urval än 
intervjuundersökning, med tanke på tidsåtgången. En annan fördel med 
enkätundersökning är att respondenten i lugn och ro kan överväga 
svarsalternativen. Under en intervju kan respondenten känna sig stressad 
över att intervjuaren väntar på svar. Det är även lättare att jämföra svaren 
från en enkätundersökning, eftersom det där finns fasta svarsalternativ 
jämfört med svaren från intervjuerna. 
 

6.2. TROVÄRDIGHET 
 
Vid slutet av intervjuerna sammanfattades kortfattat elevernas svar och 
eleven fick möjligheten att korrigera eller lägga till något som han 
upplevde saknades. Bearbetningen skedde samma dag som 
intervjutillfället, detta anser Kvale (1997) ökar trovärdigheten för studien. 
Bandspelare användes vid intervjuerna för att få möjlighet att lyssna flera 
gånger om något var oklart. Patel och Davidson (1994) menar att 
tillförlitligheten förstärks då bandspelare används, genom att det finns 
möjlighet att gå tillbaka och kontrollera om informationen är rätt 
uppfattad. En intervjuguide användes för att öka trovärdigheten genom 
att frågorna ställdes på likvärdigt sätt vid varje intervju, vilket Trost (1997) 
tar upp som en viktig komponent.  
 
En svaghet med studien är att resultatet inte kan generaliseras på elever 
över lag, eftersom det endast gäller ett fåtal. Med tanke på tidsåtgången 
till studien fanns inte möjlighet till en mer omfattande intervjustudie.  
Enligt Trost (1997) är ett litet antal väl utförda intervjuer att föredra, 
eftersom materialet annars lätt kan bli ohanterligt. 
 
Det första enkät- och intervjutillfället gjordes under en matematiklektion. 
Eleverna var glada över att få komma bort från lektionen och istället bli 
intervjuade. Vid andra tillfället var eleverna i bygghallen och deras 
entusiasm för intervjuerna var inte lika positiv. Det märktes att de gärna 
ville ut och bygga igen. Detta kan ha påverkat resultatet både för intervju 2 
och enkät 2.  
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En annan anledning till varför intervju- och enkätundersökningen kan vara 
missvisade är att en del elever har koncentrationssvårigheter. De 
besvarade enkäten snabbt, utan någon större reflektion och ville få 
intervjun fort avklarad. 
 
Tre elever hade hoppat av utbildningen då den andra 
enkätundersökningen skulle genomföras. Eleverna var troligen inte 
speciellt motiverade för sina studier redan då den första enkäten delades 
ut. Svaret från dessa tre elever kan ha sänkt snittresultatet för den första 
enkäten. Då dessa tre elever inte besvarade den andra enkäten kan 
snittresultatet automatiskt ha höjts, även fast resterade elever inte har 
ändrat sin uppfattning. Svaren från en elev utgör en stor del i denna 
undersökning, på grund av att undersökningen inte har genomförts på 
många elever. 
   

6.3. RESULTAT  
 
Enligt svenska skolans styrdokument är det klart uttalat att 
matematikkurserna och karaktärsämnena ska ämnesintegrera för att ge 
eleverna möjlighet till djupare förståelse. Det är däremot inte lika självklart 
att ämnesintegrera då lärarna har olika bakgrund, tradition och syn på 
lärande och undervisning.  I KAM-projektet syntes tydligt hur samarbetet 
mellan lärarna hade betydelse för arbetet med ämnesintegration.  
 
Eleverna berättade under intervjuerna att de tyckte att bygglärarna och 
matematiklärarens samarbete fungerade bra. Om eleverna fastnade för 
något matematiskt problem i bygghallen, så meddelade byggläraren detta 
för matematikläraren. Detta behandlades sedan på matematiklektionen. 
Samarbetet mellan lärarna var orsaken till att KAM-projeketet inte 
lyckades helt.  Jag anser att samarbetet mellan alla lärare på Peabskolan är 
en viktig bidragande orsak till att eleverna var mycket nöjda över 
upplägget av att försöka involvera matematiklektionerna i byggandet av 
friggebodarna.  
 
Olsson (2004) beskriver hur ett projektbaserat arbetssätt inom kursen 
Matematik A på Byggprogrammet kan vara en metod att få eleverna att 
förstå nyttan av matematiken inom karaktärsämnena. Under intervjuerna 
fick eleverna frågan om hur de tycker att lektionerna ska vara, så att de 
känns roliga, meningsfulla och motiverande. Samtliga ansåg att de skulle 
kännas mer meningsfulla om det fanns en tydligare koppling till bygg och 
om lektionerna var mer verklighetsanpassad, vilket överrensstämmer med 
Unenge, Sanddahl och Wyndhamns (1998) resultat. Enligt dem måste 
matematiken vara associerad med elevens verklighet och vardag för att 
eleven skall uppleva den som meningsfull. 
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Projektet ”Husbygge” hjälpte många av elever på Peabskolan att förstå 
nyttan av matematikkunskaperna inom karaktärsämnena och inför 
kommande arbetsliv.  Att eleverna har denna insikt redan efter första 
terminen på gymnasiet, anser jag kommer att påverka elevernas 
resterande studietid. Matematikundervisningen kommer på så sätt att 
upplevas mer betydelsefull och eleverna kommer då att vara mer 
motiverade för de teoretiska studierna.  Elevernas motivation för 
matematik hade enligt enkäten minskat något. Däremot visar resultatet av 
intervjuundersökningen att majoriteten av eleverna har ökat motivationen 
för matematikämnet. Med tanke på att eleverna besvarade den andra 
enkäten snabbt, utan någon större reflektion, är resultatet av 
intervjuundersökningen mer tillförlitlig. Även med hänsyn till att en del av 
eleverna på skolan har läs- och skrivsvårigheter, anses en mer rättvis bild 
framhävas genom intervjuerna. 
 
Forskning visar att elever med stark motivation och som är mest uthålliga 
vid motgång, är de elever som har bra självförtroende och hög tro på sin 
egen förmåga. Samtliga elever som blev intervjuade fick själva betygsätta 
sig på en skala från ett till sex vad gäller sin motivation för 
matematikämnet och hur duktiga de själva tycker att de är i matematik. 
Det syntes ett tydligt samband mellan dessa två frågor. De elever som 
ansåg sig själva vara duktiga i matematik, angav även ett högt betyg på 
motivationen för matematikämnet. Ahlberg et al. (2000) menar att elever 
som är intresserade av matematik skapar tilltro till sin egen förmåga att 
lära och förstå matematik. Resultatet av Björkdahl Odell och Eldholms 
(2003) rapport stämmer väl överens med min undersökning, eleverna 
uppvisade en större tilltro till sin egen förmåga i matematikämnet efter en 
termin med ämnesintegrerat arbetssätt. 
 
Något som förvånade mig var elevernas insikt över hur ofta de använder 
matematik i bygghallen. Enligt Ahlberg (1995) ser inte många elever 
matematisk problemlösning som en aktivitet som ingår i deras vardagsliv 
och som är relaterad till andra aktiviteter. Vidare menar Ahlberg att många 
elever tror att de lär sig matematik för att kunna lösa uppgifterna i 
matematikboken och att det finns en särskild skolmatematik som skiljer 
sig från vardagsmatematiken. Detta stämde inte överens med min 
undersökning. Samtliga elever hade stor förståelse för detta redan innan 
det ämnesintegrerade byggprojektet hade börjat. 
 
Det är över 40 procent av eleverna på de flesta yrkesförberedande-
programmen som inte får godkänt på det nationella provet och 30 procent 
av eleverna förväntas få icke godkänt kursbetyg i Matematik A (Klasson, 
1997). Jämförs detta med statistik från förra året på Peabskolan visar det 
sig att två elever av totalt 19 fick betyget Icke godkänt på nationella provet 
och samtliga elever blev godkända i kursen.  Fyra av 21 elever fick betyget 
Väl godkänt i Matematik A. Detta resultat tyder på att integrerad 
matematik i byggverksamheten ger goda studieresultat. Däremot är 
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denna undersökning baserad på ett fåtal elever och därav kan studiens 
resultat inte generaliseras på elever över lag. 
 

6.4. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 
Enkätundersökningen visade tydligt att eleverna på Peabskolan tror att de 
kommer att använda matematik som byggare. Eleverna blir mer eller 
mindre lovade att: ”Allt du lär dig på Peabskolan ska du ha nytta av i ditt 
framtida yrke”. Kan det vara så att bara eleverna på Peabskolan har denna 
starka tro och att denna inställning faktiskt skiljer sig från vad eleverna på 
ett ”vanligt” byggprogram tror? 
 
I denna undersökning intervjuades enbart en elev som inte hade uppnått 
målen i matematik från grundskolan. Denna elev uttryckte sig negativt till 
att bygganpassa matematiken vid första intervjutillfället. Detta är något 
som även var vanligt på Rönninge gymnasium. De svagare eleverna 
verkade känna sig mer trygga att arbeta med matematikboken än att 
arbeta med ett verkligt byggprojekt under matematiklektionerna. Det 
skulle vara intressant att se om detta enbart var en slump, eller om det 
verkligen är så. I så fall borde kanske inte matematiken bygganpassas på 
detta sätt för de svagare eleverna?  
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BILAGA  I 

PEABSKOLAN.
* 

 

INTERVJUFRÅGOR 
 

¤ Ålder och intressen? 

 

¤ Vilket betyg hade du i matematik när du slutade 9:an? 
 

¤ Beskriv hur matematiklektionerna var upplagda i 9:an. Är dina matematiklektioner här på 
Peabskolan bättre eller sämre jämfört med högstadiet? Varför? 
 

¤ Hur duktig är du i matematik enligt dig själv? Skala 1-6 
 

¤ Hur motiverad är du för matematikämnet? Skala 1-6 
 

¤ Hur skulle du vilja att matematiklektionerna ska vara för att du ska tycka att så att de 
känns roliga, meningsfulla och motiverande? 
 

¤ Vad skulle du tycka om flertalet av matematiklektionerna genomfördes i bygghallen 
istället för vid skolbänken? 
 

¤ Tror du att det är någon skillnad på matematiken som du lär dig i skolan och den 
matematiken som du eventuellt kommer att möta som byggare? 
 

¤ Hur ofta använder du matematik i bygghallen? Skala 1-6  
 

¤ Hur stor användning av matematik tror du att du kommer att ha som byggare? Skala 1-6 
 

¤ Ge exempel på tillfälle när du har använt matematik i ditt arbete i bygghallen. Beskriv vad 
det var du behövde använda matematiken till. Vilken matematik var det du använde? Hur 
gick du tillväga?  
 

¤ Ge exempel på situationer i din kommande yrkesverksamhet där du tror att du kommer 
att behöva använda matematik. Försök förklara vad för slags matematik det är du kommer 
att använda dig av i dessa situationer. 
  
 
 
 
 



 BILAGA II 

 PEABSKOLAN.
*
 

 

___________________________________________________________________ 

 

Kontaktperson: Helene Lagerfors (Examensarbetare), 073-621 44 33 

 

E N K Ä T U N D E R S Ö K N I N G 
 
Syftet med enkäten är att vara underlag för ett examensarbete på Kungliga tekniska 
högskolan (KTH) och Stockholms universitet (SU). Enkäten är riktad till samtliga elever i 
årskurs ett på Peabskolan i Ängelholm. Enkäten är frivillig och resultatet kommer enbart 
att användas som underlag till detta examensarbete. Undersökningen är anonym i den 
utsträckningen att ingens namn kommer att nämnas i slutrapporten.  
 
Fyra av frågorna är graderade från en skala 1 till 6. Där 1 = ”lägst/sämst” och 6 = 
”högst/bäst”. Ringa in den siffra som stämmer bäst för dig. Under varje fråga har du 
möjlighet att skriva en kommentar.  
 
 

1. Vilket betyg hade du i matematik när du slutade 9:an? 

 

”IG”1 G VG MVG 

 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Hur duktig är du i matematik enligt dig själv? 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

3. Hur motiverad är du för matematikämnet? 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4. Hur ofta använder du matematik i bygghallen?  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

5. Hur stor användning av matematik tror du att du kommer att ha som 

byggare? 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tack för din medverkan! 

                                                 
1
 ”IG” = Ej uppnått målen 


