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Sammanfattning:  
 

Svenska skolelever behöver få större intresse för ämnet matematik för att vända de senaste 

årens negativa kunskapsutveckling. Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken 

betydelse det har för elevernas kunskapsinlärning och intresse om de får jobba med fler 

uppgifter, som både bild- och textmässigt, är relaterade till deras intresse. 

 

Undersökningen görs i en fordonsklass, där ena halvan jobbar med uppgifter som är relaterade 

till bilar, medan den andra jobbar med den traditionella boken. Kunskapsinlärningen mäts 

med förkunskapstest och slutprov, medan intresseutveckling m.m. mäts med enkäter.  

 

Resultatet visade att de elever som jobbade med intresserelaterade uppgifter hade 17 % bättre 

resultathöjning i genomsnitt under kursen, vilken handlade om området procent. Dessa elever 

ökade samtidigt sitt intresse för matematik från 4,7 till 4,9 medan kontrollgruppen minskade 

från 5,4 till 4,1 på en tiogradig skala. 

 

Min slutsats är att både lust och resultat ökar vid intressebaserad matematik, och följaktligen 

rekommenderar jag intressebaserade matematikböcker på alla yrkesförberedande gymnasie-

program. 

 

 

 

Nyckelord: Intressebaserad, Lust, Matematikintresse, Procent, Verklighetsanknytning 
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1 INLEDNING 
 

Ständigt kommer nya alarmerande rapporter om dåliga matematikresultat hos svenska 

skolelever (Skolverket, 2013). Med all säkerhet finns det flera olika delorsaker till detta 

liksom det finns en rad olika åtgärder som kan vidtas för att förbättra resultaten. En viktig 

orsak till de dåliga resultaten är att eleverna saknar motiv för lärandet och därför inte lär sig i 

den omfattning vi alla önskar (Gran 1998 (s. 21), m.fl.). 

 

Under min VFU-period (Verksamhets Förlagd Utbildning) hade jag flera olika klasser på ett 

fordonsprogram. Ganska ofta lade jag märke till att det fanns flera elever som inte hade just 

någon större motivation till att lära sig matematik. Detsamma iakttogs då jag jobbade som 

timvikarie på elprogrammet.  

 

Därför kändes det helt naturligt att i mitt examensarbete jobba med något som handlade om 

lust och matematikintresse. Efter mycket funderande landade det i att undersöka om eleverna 

får större lust för matematik och lär sig mer om de får jobba med fler uppgifter som är 

relaterade till deras egna intressen. Ett arbetshäfte arbetades fram med sådana 

matematikuppgifter och då jag har eget fotoföretag kändes det naturligt att illustrera 

uppgifterna med bilder för att väcka ännu mer intresse. Ett förkunskapstest och slutprov mätte 

vilken kunskapsinhämtning eleverna gjorde under studien. Intresset undersöktes genom 

enkäter och allt detta på ett gymnasialt fordonsprogram inom matematikområdet procent. 

 

 

 

1.1 Bakgrund och litteraturgenomgång 

 

I detta avsnitt kommer en del teoretiska utgångspunkter av ämnen som rör denna 

undersökning. Till exempel vad säger den aktuella läroplanen om verklighetsanknytning. 

Andra ämnen som behandlas är bland annat lust och vikten av att använda fler av våra sinnen 

vid inlärning. 

 

 

1.1.1 Vad säger läroplanen 
 

I betygskriterierna för Matematik 1a, som är en gymnasiegemensam kurs på alla 

yrkesprogram, står det att eleven för betyget C och D ska kunna relatera ”något i några av 

kursens delområden till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens 

kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans”. 

För betyget A krävs också nyanserade resonemang om exemplens relevans. För att eleven ska 

kunna nå dessa betyg är det helt enkelt lärarens skyldighet att relatera och knyta an 

undervisningen till yrkes- och samhällslivet. Eleverna måste alltså kunna föra välgrundade 

resonemang om relevansen i att lösa vissa matematikuppgifter. I Gy11 (Skolverket, 2011) står 

det vidare att ett av matematikens syften är att eleverna ska utveckla sin förmåga att sätta in 

matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. 

Lärarnas övergripande mål och riktlinje, enligt GY11 är att stärka varje elevs vilja och 

förmåga att lära. Och grundläggande uppgiften för skolan, som gäller hela gymnasiet, är att 

”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. Detta med att skolan ska 
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skapa lusten och viljan hos eleverna att lära är alltså en väldigt central uppgift. Ja, så 

genomsyrande för eleverna att målet om lusten att lära även ska gälla den dag eleverna har 

gått ut skolan.  

 

Elevernas arbetsmaterial i denna studie handlar om området procent. I läroplanens centrala 

innehåll står att undervisningen i kursen ska behandla: ”Fördjupning av procentbegreppet: 

promille, ppm och procentenheter” och ”Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder 

för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.”  

 

 

1.1.2 Lust till att lära matematik 
 

Inte bara i läroplaner talas det om vikten av att lusten finns vid inlärningen utan också i flera 

allmänpedagogiska böcker. Detta tas särskilt upp i pedagogisk matematiklitteratur (Gran, 

1998, Malmer, 1990 m.fl.) eftersom lusten ofta avtar med åldern för just ämnet matematik 

(Skolverket, 2003, s. 20). En inspektörsgrupp använde och formulerade följande definition av 

begreppet lust att lära: ”den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin 

förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap” 

(Skolverket, 2003, s. 9). 

 

Lusten att lära är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen. Finns 

lust och därmed den inre drivkraften så presterar eleverna sitt allra bästa utan att tänka på om 

de har rätt på sin uppgift eller inte (Skolverket, 2003, s. 7). Lusten är själva motorn för 

inlärningen. En undersökning visade att om lusten att lära finns, då finns också tilliten till den 

egna förmågan att lära (Skolverket, 2003, s. 20), vilket är bra för självförtroendet. Medan brist 

på lust ger dålig tillit till den egna förmågan och bryter ned självförtroendet (Malmer, 2002, s. 

75).  

 

Lusten har mycket att göra med motivation. En stor svensk undersökning bland tiotusentals 

elever visade att pojkar har betydligt lägre motivation till att klara skolans kunskapsmål 

(Skedinger-Jacobson, 2005). Min studie görs i en pojkdominant klass, detta tillsammans med 

att den görs på ett yrkesprogram där eleverna ofta har låg motivation för matematik 

(Skolverket, 2003, s. 29) gör att vald undersökningsklass känns naturlig (mer om detta i 2.1).  

 

En annan undersökning visade att eleverna vill ha lärare som har tilltro till deras förmåga att 

lära och som förmedlar lust, skapar engagemang och har utmanande samtal, de talar med i 

stället för till dem (Skolverket, 2003, s. 35). Eftersom lusten avtar i slutet av högstadiet och i 

gymnasiet är det viktigt att lärare förmår eleverna att få större lust, speciellt då för dessa 

årskurser. Författarna till Lusten att lära (Skolverket, 2003, s. 58) menar att lusten att lära 

borde vara som ett raster under hela lärarutbildningen och att alla verksamma lärare ständigt 

borde ha ämnet ”gå på jakt efter lusten” på sin dagordning.  

 

 

1.1.3 Matematik med verklighetsanknytning 
 

Alla behöver vi nog känna mening med det vi gör, oavsett om det gäller arbetsliv eller 

fritidsliv. Vi behöver känna att det finns relevans med det vi gör. Likadant är det för eleverna i 

våra skolor, de behöver se att det de gör sätts i ett sammanhang och att det är något de kan ha 

nytta av (Björkman, 2010, s. 34). För egen del sa jag på mellanstadiet till min kompis på 

engelskalektionen: ”Varför ska jag läsa engelska, jag ska ju bo i Sverige när jag blir stor?”. 
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Jag såg ingen mening i att lära mig engelska och bänkgrannen tänkte också bo kvar i Sverige 

– som du säkert förstår så blev vi lågpresterande i ämnet. Finns inte motivationen så fungerar 

inte kunskapsinlärningen. (För egen del läste jag in engelskan på Komvux långt senare.)  

 

Bertil Gran (1998, s. 21) menar att det är en alldaglig upplevelse för matematiklärare att 

eleverna frågar: ”Varför ska vi lära oss detta?”. Många elever tycker alltså tyvärr inte att 

matematikämnet angår dem och de ser inte nyttan med den och anser därför att det är 

meningslöst att lära sig ämnet. Tyvärr finns det en klyfta mellan skolans matematik och den 

som tillämpas utanför skolans värld. Hans Freudenthals (Malmer, 1990, s. 47) beskrivning 

nedan tycks även gälla matematikundervisningen i Sverige: 

 

The great problem of mathematics education 

is the gap between use and aim; 

in no other field of instruction is the distance 

between useless aim and aimless use so great. 

Eleverna i svenska skolan efterlyser nämligen verklighetsanknytning i ämnet matematik 

(Skolverket, 2003, s. 23). Matematikuppgifterna behöver alltså handla mer om verkligheten 

utanför skolan, så att eleverna får intresse och förstår att matematiken kan man ha stor 

användning av i det framtida livet utanför skolans värld. 

 

 

1.1.4 Användning av fler sinnen 
 

För att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt är det viktigt att de har en positiv känsla 

vid arbetet med sina uppgifter. Ett sätt att skapa känsla är att visa bilder på det som fångar 

deras intresse, till exempel bilar för fordonselever. Bilder skapar inte bara känsla utan 

kompletterar och förstärker innehållet i en uppgift och framförallt bidrar bilden till att 

uppgiften känns relevant och mer verklighetsnära. Med eget företag i fotobranschen och som 

erfaren bildföreläsare, så vet jag att en bild verkligen kan skapa lust och engagemang hos 

betraktaren.  

 

Man brukar säga att ju fler sinnen man använder ju mer kommer man ihåg. Forskningen visar 

att: ”vi kommer ihåg 10 % av det vi läser, 20 % av det vi hör, 30 % av det vi ser, 50 % av det 

vi hör och ser, 70 % av det vi diskuterar, 80 % av det vi upplever och 95 % av det vi lär ut till 

andra.” (Johansson, 2007). Matematiken är ofta alltför abstrakt, så fler sinnen behövs 

verkligen användas för att ta till sig detta ämne. För att eleverna ska få insikt i matematiken 

kan man inte bara träna och arbeta med symboler utan enligt författaren till en artikel i boken 

Matematik - ett kommunikationsämne måste man ”arbeta med olika representationer som t ex 

konkreta modeller, vardagsspråk, teckningar ...”. I samma artikel finns en intressant bild, se 

figur 1, som beskriver förhållandet mellan dessa representationer (Ahlström, 1996, s. 15). 
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Figur 1: Schematisk bild av olika representationsformer, till exempel modeller, vardagsspråk 

och matematikterminologi, som kan användas vid matematikinlärning (Ahlström, 1996). 

 

 

Det finns givetvis mycket som kan sägas om denna bild, men i detta avsnitt fokuserar vi på 

det som berör ämnena i denna uppsats. I figurens mitt finns en cirkel som representerar bilder, 

dessa är förstås inte i huvudsak fotografier utan mer bilder inom eleverna som beskriver 

matematiken. För att skapa dessa inre bilder kan fotografier vara ett steg på vägen, men 

framförallt bidrar fotografierna till att tydliggöra omvärldssituationer (se nedre vänstra hörnet 

i figur 1), vilket skapar schematiserade inre bilder och förenklar matematikinlärningen. 

 

 

1.1.5 Svagare elever behöver mer stöd 
 

Vissa elever har lätt för kunskapsinlärning. Går det bra med uppgifterna, så ökar lusten att lära 

och tilliten till den egna förmågan. Eleven får självförtroende och har en egen inre motor till 

att studera. Medan de elever som misslyckas lätt känner ångest och tappar lusten till 

skolarbetet (Skolverket, 2003, s. 20). Matematik är ett ämne som bygger på tidigare 

kunskaper, vilket gör det extra svårt att komma in på banan för elever som redan har gett upp. 

Här behövs ofta kraftfulla insatser för att få dessa elever att hitta motivationen och tilltron till 

den egna förmågan. Skulle det vara så att resultatet ökar med intressebaserad matematik, så är 

det i första hand till för de svagare eleverna, som tappat den inre drivande motorn. 

 

Förutom de normalbegåvade eleverna som tappat lust och motivation, har vi de med olika 

typer av funktionsnedsättningar. Professor Miles menar att dyslexi kan betraktas som en 

funktionsnedsättning eftersom det påverkar förmågan att kunna lära sig saker (Berggren, 

2004, s. 15). I vanliga fall menar man att dyslexi påverkar läs- och skrivförmågan och indirekt 

därmed matematiken, men nya rön pekar på att funktionsnedsättningen direkt påverkar 

förmågan i matematik (Berggren, 2004, s. 16). En svaghet för dessa elever är att de har svårt 

för att behöva ”sätta sig in i många olika sammanhang under samma lektion” (Berggren, 

2004, s. 26). Därför skulle matematikuppgifter med likartad handling, som den 
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intressebaserade kunna vara en stor hjälp för dem (förutom att själva uppgiften dessutom 

väcker lusten).  

 

Idag är det ganska många elever som har ADHD. Dessa har ofta svårt med att behålla 

koncentrationen om det är något som inte är intressant eller motiverande. För att dessa elever 

ska ha energi till att jobba behöver de inspirerande uppgifter (Brorsson, 2011). Dessa elever 

skulle alltså jobba bättre i matematiken om uppgifterna handlar om deras intresse. 

 

 

 

1.2 Syfte 

 

Den dåliga kunskapsutvecklingen i matematik, som nämnts här tidigare, bland svenska 

skolelever är förstås inte bra. Eleverna behöver bli mer intresserade och få mer lust för ämnet 

och de behöver känna att uppgifterna är relevanta och användbara i livet utanför skolans 

värld. De måste helt enkelt bli fångade av matematik och förstå att det angår dem.  

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken betydelse det har för elevernas 

kunskapsinlärning om de får jobba med fler uppgifter som är relaterade till deras intresse. 

Tanken är att inte bara innehållet i uppgifterna ska fånga intresset utan även bilderna som 

illustrerar uppgifterna. Kommer det möjligen vara så att resultatet förbättras med relativt 

enkla modifieringar av uppgifter och illustrativa fotografier? Syftet är också att mäta om 

intresset för ämnet matematik som helhet ökar under studiens gång, men även vad eleverna 

tycker om nyttan med matematik i både fritidsliv och kommande arbetsliv. 

 

Målet med undersökningen är att bidra med en pusselbit till hur vi ska få våra elever att få 

större intresse och kunskap i ämne matematik.  

 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

1) Ökar resultatet om elever får jobba med intressebaserad matematik? 

 

2) Får elever större intresse för matematik om de jobbar med uppgifter som är relaterade till 

deras intresse? 

 

3) Hur förändras elevernas uppskattning av matematikens användning i deras egna liv utanför 

skolvärlden när de jobbar med intressebaserade uppgifter? 
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2 METOD 
 

I detta kapitel görs en fyllig beskrivning av metoderna för insamlingen av 

forskningsmaterialet. Metodkapitlet är nämligen centralt i en undersökning och avgör om 

kriteriet kontrollerbarhet är uppfyllt (Johansson & Svedner, 2010, s. 93). Avsnitten beskriver 

urval, datainsamlingsmetoder, procedur samt analysmetoder och databearbetning. 

 

 

 

2.1 Urval 

 

Denna rapport baseras på en undersökning gjord i en fordonsklass med ca 20 elever på en 

gymnasieskola i mellansverige. Varför jag gjorde undersökningen just på fordonsprogrammet 

beror på att jag tidigare år mött elever inom just detta yrkesprogram, som har visat svagt 

intresse för just matematik. Samma undersökning skulle dock mycket väl kunnat göras inom 

något annat praktiskt yrkesprogram. Elever inom denna utbildningssfär har, som tidigare 

nämnts, ofta inte så stort intresse för matematik och har ofta svårt att förstå värdet av ämnet 

och matematiskt tänkande (Skolverket, 2003, s. 29). Den inre drivkraften för att läsa 

matematik är därför inte alltid så stor. Eftersom min undersökning vill kontrollera om 

eleverna får större lust och presterar bättre om de får jobba med uppgifter som är relaterade 

till deras personliga intressen är det lättare att göra undersökningen i ett utbildningsprogram, 

där man vet att eleverna i klassen har ett tydligt gemensamt intresse, som här i en 

fordonsklass. Därför blev det logiskt att matematikuppgifterna handlar mycket om fordon och 

dess tillbehör. Hade undersökningen gjorts på ett teoretiskt program som till exempel 

naturprogrammet, där jag misstänker att elevernas hobby är mera spretig, skulle 

undersökningen fått en lägre validitet.  

 

Den valda klassens matematikplanering innehöll, en bit in på terminen, avsnittet procent, 

vilket kändes som ett lämpligt område att använda, eftersom det är ganska lätt att 

verklighetsanknyta till bilar etc. Innan jag hade sett planeringen var mina tankar att jobbar 

med området geometri, men jag tyckte det vore dumt att eleverna skulle kasta om hela 

planeringen, även om deras lärare tyckte att det var helt okej.  

 

För att kunna få ett användbart resultat är det viktigt att det finns en kontrollgrupp att jämföra 

med (Johansson & Svedner, 2010, s. 67). För att få två jämbördiga klasshalvor och för att se 

hur mycket varje enskild elev utvecklades genomförde jag ett förkunskapstest i området 

procent någon vecka innan kursstart. Elevernas resultat skrevs i storleksordning och sedan 

togs i stort varannan elev ut till undersökningsgruppen respektive kontrollgruppen. Eftersom 

flera elever ofta hamnade på samma poäng så blev det inte så att undersökningsgruppens 

enskilda resultat hela tiden låg ett snäpp bättre än kontrollgruppens. Denna indelning gjorde 

att jag inom varje klasshalva fick en stark och en mindre stark elevgrupp, vilket gör att 

resultatet blir mer givande att utvärdera. Undersökningsgruppen hamnade på ett 

genomsnittsresultat på 9.80 poäng medan kontrollgruppen hamnade på 9,78 poäng 

(maxresultat 15 poäng). För att kontrollera att jag hade fått två relativt jämbördiga grupper 

bad jag läraren om resultaten från terminstartens stora och breda förkunskapsprov. 

Beräkningarna visade att grupperna hamnade exakt på samma genomsnittspoäng. Så troligtvis 

ligger eleverna resultatmässigt relativt lika i området procent och i matematikkunskaperna 

som helhet. I sammanhanget ska man komma ihåg att det inte är superviktigt att grupperna 
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blev exakt jämbördiga eftersom vi senare ska analysera vilka förbättringar de olika grupperna 

gör och inte i huvudsak jämföra dem mot varandra. Eftersom en elev var sjuk när 

förkunskapstestet genomfördes gjordes undersökning utan honom. Tio elever ingick i 

undersökningsgruppen och nio i kontrollgruppen. Storleken på grupperna ändrades sedermera 

(mer om detta i avsnitt 2.4). 

 

När det gäller det forskningsetiska förhållningssättet har eleverna i god tid informerats 

muntligt om vad undersökningen går ut på. De ställde sig mycket positiva till att vara med. 

Hela tiden har det tydligt framgått både muntligt, men också skriftligt på enkäterna, att deras 

anonymitet skyddas helt, allt enligt Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etik 

(Johansson & Svedner, 2010, s. 22). I fordonsklasser är ofta en stor majoritet av eleverna 

killar. För att skydda skolans anonymitet har jag valt att inte ange könsfördelningen i just den 

klassen undersökningen görs. I god tid innan procentkursen började informerades också 

rektorn, så att han fick kännedom om min studie. Under konstruktionen av matematikhäftet 

fotograferades många bilar. För att inte avslöja bilägarna, och därmed kanske orten för 

undersökningen, har delar av bilarnas registreringsnummer förvanskats. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Fyra olika produkter har använts för att samla in data till undersökningen. För det första har 

en enkät använts två gånger, före och efter kursen, för att mäta matematikintresset under 

studien, för det andra ett förkunskapstest för att kunna se vilken kunskap eleverna hade vid 

kursstart och för att kunna göra en lämplig gruppindelning. För det tredje konstruerades själva 

matematikhäftet med uppgifterna och för det fjärde användes ett slutprov för att kunna utläsa 

ett resultat. Schematiskt beskriver figur 2 hur dessa datainsamlingsprodukter hänger ihop. De 

fyra produkterna redovisas i detta avsnitt. 

 

 
 

Enkät 

 

Figur 2. Schematisk bild av undersökningen gjord inom området procent. Dels undersöks 

intresset genom enkäter och dels undersöks färdigheterna genom att jämföra resultaten hos 

test och slutprov.   
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2.2.1 Enkäterna 
 

I enkäten undersöktes elevernas intresse/ointresse för matematik, samt användningsgraden 

eleverna tro sig ha av matematik, dels privat och dels i det kommande arbetslivet. 

Utformningen av enkäten har gjorts efter Johanssons och Svedners (2010, s. 25) 

rekommendationer: kort enkät med fasta svarsalternativ. Här kommer en redovisning av de tre 

frågorna och motiven till dem: 

 

1.  Vad tycker du om ämnet matematik? Ringa in en siffra! 

 

Inte intressant   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Mycket intressant 

 

De kändes relevant att veta hur det är med elevernas ointresse/intresse för ämnet matematik. 

Som jag tidigare nämnt i inledningskapitlet så säger detta väldigt mycket om elevernas 

motivation till att lära sig mer om ämnet matematik. Att denna fråga, men även resterande i 

enkäten fick olika siffror som svarsalternativ gör att det blir lätt att räkna ut ett 

genomsnittsvärde och underlättar vid jämförelsen mellan frågorna. 

 

2. I ditt kommande arbetsliv. Vad tror du då angående matematik? 

 

 
                             1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
 

 

 

3. I ditt privata liv. Vad tror du då angående matematik? 

 

 
                             1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
 

 

 

Båda dessa frågor handlar om vad elevernas tror om sin användning/icke användning av 

matematik i livet utanför skolvärlden. Många elever tycker att matematik inte har någon 

verklighetsanknytning utan finns till ”för skolans skull” (Malmer, 1990, s. 42). Eftersom båda 

dessa frågor har samma svarsalternativ med samma gradering går det lätt att jämföra 

resultaten med varandra, vilket ska bli väldigt intressant.  

 

Exakt samma enkät, se bilaga 1, användes efter kursens slut. Enkätundersökningen gjordes för 

att mäta om elevernas intressegrad för matematik ändras under undersökningstidens gång.  

 
 

ingen 

användning 

av det 

stor  

användning  

av det 

 

ingen 

användning 

av det 

stor  

användning  

av det 
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2.2.2 Förkunskapstest 
 

Vid konstruktionen av förkunskapstestet (se bilaga 2) användes elevernas kursbok 

(Alfredsson, 2012) som ramverk. Det kändes nämligen viktigt att så många delar som möjligt 

av procentkursens olika moment fanns med i förkunskapstestet eftersom detta resultat, senare 

vid analysen, skulle jämföras med resultatet för slutprovet - som ju ofta speglar hela kursens 

innehåll. Momenten som ingår i elevernas matematikbok är ”metoder för beräkningar med 

procent, promille, ppm, förändringsfaktor och index” och ”metoder för beräkning av räntor 

och amorteringar för olika typer av lån” (Alfredsson, 2012, s. 62). Jag konstruerade frågorna 

själv och försökte att hitta en lagom svårighetsgrad, så att testet skulle bli utslagsgivande. På 

A-delens sju frågor krävdes endast svar (1 poäng per rätt svar), medan B-delens fyra frågor 

krävde utförligt redovisat och rätt svar för full poäng (2 poäng per fråga). Totalt kunde man få 

15 poäng. Eleverna tilläts inte använda miniräknare. Testet gjordes ganska kort för att inte ta 

för lång tid i anspråk från elevernas ordinarie matematiklektion. 

 

 

2.2.3 Matematikhäftet 
 

Räknehäftet är egentligen inte en datainsamlingsmetod för undersökningen utan mer ett 

arbetsredskap för att skapa intresse och därmed se om eleverna under resans gång lär sig mer 

om området procent (vilka moment som ingår i kursen finns beskrivna i avsnitt 1.1.1 och 

2.2.2.). Det kändes viktigt att inte göra ett helt nytt material för eleverna utan göra en 

anpassning av det befintliga, dels för att jag varken hade tid eller kompetens att utforma ett 

helt nytt material, och dels för att det var viktigt att elevernas lärare kunde hålla samma 

genomgång för hela klassen. Detta gör det lättare att utvärdera resultatet eftersom alla elever 

får exakt samma genomgång, samt att det rent praktiskt och tidsmässigt vore svårt att göra två 

olika genomgångar i samma klass. Visst skulle undersökningen ha kunna gjorts på olika 

klasser, där en klass fungerar som kontrollgrupp och en annan som undersökningsgrupp, men 

då hade eleverna haft olika lärare, vilket hade gjort undersökningen svårare att bedöma, 

eftersom läraren har stor betydelse för elevers resultat (Skolverket, 2003, s. 36). 

 

Alla planerade genomgångar skannades in från boken och lades in i räknehäftet (se bilaga 3). 

De flesta av uppgifterna som eleverna skulle räkna, enligt planeringen, bearbetades och 

anpassades efter elevernas intresse för bilar och dess tillbehör. Ett exempel är uppgift 2130 i 

boken (Alfredsson, 2012, s. 69) som där handlar om en friggebod som såldes för 48 500 kr 

vilket motsvarade 160 % av tillverkningskostnaden. Uppgiften är att räkna ut hur mycket 

friggeboden kostade att tillverka. Motsvarande uppgift (2130) i det räknehäfte jag gjorde 

handlar om en småbil som såldes för 149 000 kr vilket motsvarade 155 % av 

tillverkningskostnaden. Här består uppgiften i att beräkna hur mycket bilen kostade att 

tillverka. I detta fall är det en enkel bearbetning av uppgiften. Ibland har jag fått lägga ned lite 

mer jobb, som exempelvis med uppgift 2235 som i boken handlar om prisnivån under ett antal 

år för hamburgare, medan det i mitt räknehäfte behandlar prisnivån under ungefär samma tid 

för bensin. Här tog det lite tid att hitta prisnivåerna för bensinen under olika år. Ofta ändrade 

jag värdet på några siffror i uppgifterna för att svaret inte skulle bli identiskt med svaret i 

boken, detta för att om två elever sitter bredvid varandra och har olika räknematerial inte ska 

titta på bänkgrannens resultat och därmed missa moment i inlärningen.  

 

En del uppgifter, speciellt i början av ett nytt avsnitt, innehåller enkla räknemoment, och 

kändes naturliga att behålla i sin enkla form. Andra uppgifter handlade redan om bilar och 

bevarades i sin utformning. För att eleverna som ingick i undersökningsgruppen inte skulle tro 
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att all matematik handlar om bilar etc. så behölls en del uppgifter som de såg ut i läroboken. 

Detta gällde förstås också de inskannade sidorna som användes vid genomgångarna. Samtliga 

uppgifter eleverna hade enligt planeringen fick samma beteckning i det egengjorda 

räknehäftet, detsamma gällde för sidnumreringen. Detta innebar att undervisande läraren inte 

behövde hänvisa till olika uppgifts- eller sidnummer vid genomgången eller för den delen 

skriva två olika matematikplaneringar. 

 

Efter att uppgifterna gjorts började fotograferingen av lämpliga motiv till de olika uppgifterna, 

men även för att fylla ut halvtomma sidor och omslag.  Efter att facit och layout var klar 

trycktes räknehäftet på fint och bokliknande papper och häftades ihop på ett tryckeri till A4 

format. En sammanfattning och ett antal repetitionssidor av kursen inför slutprovet fanns i 

läroboken. I ett tidigare skede tänkte jag att dessa kunde undersökningsgruppens elever göra i 

den ordinarie läroboken, men när jag var med på lektionstimmar mitt i kursen observerade jag 

att eleverna endast hade mitt gjorda räknehäfte med sig till lektionerna, så då tryckte jag upp 

dessa sidor i ett separat kompendium i god tid innan det var dags att använda dessa sidor, så 

att de inte var utan material när det var dags för repetitionen inför provet. 

 

 

2.2.4 Slutprovet 
 

Elevernas lärare gjorde vid avslutningen av kursen ett prov för att mäta inhämtade 

kunskaperna inom området procent. Jag bad honom att använda ett gammalt prov för att inte 

provfrågorna skulle kunna komma att styras in i någon speciell riktning och därmed påverka 

resultatet av denna undersökning. Slutprovet gjordes inte tillgängligt för mig så inte mitt 

räknehäfte skulle anpassas därefter. Totalt hade eleverna 13 lektioner i ämnet (ca 60 minuters) 

innan de skrev provet. 

 

 

 

2.3 Procedur 

 

Allra först gjorde eleverna ett förkunskapstest för att gruppindelningen skulle kunna göras 

inför enkäten och användningen av arbetsmaterialet. Denna gjordes i god tid innan 

procentkursen började. Jag informerade eleverna, i allra början av den lektion testet gjordes, 

om att det var viktigt att de gjorde sitt allra bästa på testet för att få en bra gruppindelning, 

men också för att deras matematiklärare skulle kunna se vad de kunde, och därmed styra 

undervisningen efter deras behov. Efter att bänkarna flyttats isär delades testet ut. Eleverna 

fick sitta kvar och vänta in varandra. De flesta var klara inom 12 - 15 min. De fick sitta med 

testet tills den sista eleven kände sig klar, vilket var efter ca 30 min. Därefter rättade jag testet, 

gjorde gruppindelningen och lämnade de rättade testen till läraren, som i sin tur lämnade 

tillbaka dem till eleverna på nästkommande lektion. 

 

Enkäterna delades in i två halvor, den ena märkt med texten ”Till de som ska jobba med 

häftet”, se bilaga 1, och den andra med ”Till de som ska jobba med boken”. Detta för att jag 

skulle kunna jämföra de två grupphalvornas enkätsvar. För att ingen elev skulle få fel enkät, 

skrev jag elevernas namn på post-it-lappar och satte dessa på rätt enkät. Eleverna gjorde 

enkäten precis innan kursen om procent startade. Då jag var bortrest den dagen skötte läraren 

den proceduren. Enligt min anvisning informerades eleverna om att enkäten var helt anonym 
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och de uppmanades att vara ärliga och uppriktiga i sin ifyllning av enkäten. Samtidigt som 

enkäten delades ut drog läraren bort post-it-lappen. Exakt samma procedur gjordes när 

enkäten genomfördes igen av läraren efter att eleverna fått tillbaka sitt resultat av slutprovet. 

 

Räknehäftena namngavs så att alla som verkligen tillhörde den gruppen fick sitt häfte och de 

delades ut vid kursstarten. Ett exemplar gavs till undervisande lärare förutom några 

reservexemplar, som kunde delas ut om någon skulle tappa bort sitt exemplar.  

 

Slutprovet, ett gammalt prov konstruerat av läraren, gjorde eleverna som avslutning på kursen 

och helt enligt lärarens vanliga rutiner med isärdragning av bänkarna. 

 

 

 

2.4 Analysmetoder och databearbetning 

 

Denna undersökning består, som jag tidigare nämnt, egentligen av två delar. I den ena delen 

används enkäterna och i den andra ett förkunskapstest, matematikhäfte och slutprov. I detta 

avsnitt ger jag några kommentarer kring analysmetoder och databearbetning. 

 

När man gör en undersökning är det viktigt med tillförlitligheten i den. I dessa och liknande 

sammanhang används ofta begreppet reliabilitet, vilket innebär noggrannhet vid mätningen 

(Johansson & Svedner, 2010, s. 97). En del av detta tas upp här för att läsaren ska ha en 

bakgrundsbild inför redovisningen av resultatet, men framförallt belyses detta i det 

kommande diskussionsavsnittet. För att få verkligt utbyte av en enkätundersökning bör man 

samla in många enkäter (Johansson & Svedner, 2010, s. 27) - detta är dock inte möjligt här 

eftersom endast 19 elever ingår i undersökningen. Då samma enkät används två gånger bör 

ändå någon tendens kunna utläsas. Ett relativt kort förkunskapstest ger inte hela bilden av 

elevernas förkunskap, vilket förstås är en nackdel, såväl som att ett slutprov inte ger hela 

bilden av vad de kan vid kursens slut. Vid flera av lektionerna har olika elever varit 

frånvarande på grund av sjukdom. En fråga är hur har detta påverkat resultatet? Detta och 

mycket annat tas upp i diskussionsdelen, i ett senare avsnitt. 

 

Vid det gjorda slutprovet var två elever sjuka, vilka båda två tillhörde gruppen som jobbade 

med häftet; alltså undersökningsgruppen. Eftersom dessa elever inte fick samma prov när de 

väl skulle avsluta kursen, kändes det naturligt att stryka dessa från undersökningen eftersom 

provuppgifterna inte var identiska och därmed inte jämförbara med varandra, dessutom fick 

de en extra pluggvecka. Den ena eleven som nu ströks från undersökningen hade på 

förkunskapstestet ett resultat som låg väldigt nära gruppernas medelvärde, vilket gjorde att 

undersökningsgruppens medelvärde bara sjönk minimalt. Däremot var det mer problematiskt 

med den andra eleven. Han tillhörde en av två (en i varje grupp) som hade maxresultatet på 

förkunskapstestet. När han nu ströks från studien, sjönk undersökningsgruppens medelvärde 

på testet tämligen mycket, vilket inte var helt lämpligt, då det innebar att skillnaden mellan 

gruppernas medelvärde på förkunskapstestet nu blev större, något som skulle komma att 

försvåra utläsningen av resultatet något. Dessutom skulle elevens frånvaro kunna påverka så 

att undersökningsgruppens medelvärde på slutprovet inte skulle bli så högt som det annars 

skulle vara. Jag var väl medveten om att det i första hand skulle göras en jämförelse mellan 

resultaten på test och slutprov inom grupperna, men ändå upplevdes det som att en obalans 

mellan grupperna inte skulle vara bra. Jag fick tipset av någon att tilldela denna elev samma 

resultat på slutprovet som den andra eleven fick med maxresultatet på testet, men sköt dock 
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snart bort det förslaget eftersom jag ville ha ett hundraprocentigt säkert uträknat resultat 

utifrån faktiska värden. Jag kom till slut fram till att stryka kontrollgruppens maxelev (på 

testet) från min studie. Detta gjorde att vi fick två jämbördiga grupper.  

 

Undersökningsgruppens tio medlemmar minskade alltså med två, eftersom två var sjuka på 

slutprovet, vilket gjorde att vi fick åtta i den gruppen. Medan kontrollgruppens från början nio 

personer minskade med en elev, som alltså utgick pga. skev fördelning, vilket innebar att 

också den gruppen nu kom att bestå av åtta individer. Redan i planeringstadiet av min studie 

hade jag bestämt att jag inte bara ville jämföra undersökningsgruppen mot kontrollgruppen, 

utan jag ville också jämföra de övre halvorna mot varandra och de undre halvorna mot 

varandra. Utöver detta ville jag göra en jämförelse mellan resultatet inom grupperna, det vill 

säga övre halvan mot den undre halvan, för att se om jag kunde se någon skillnad mellan 

starka och svaga elever. Alla dessa jämförelser blev nu i och med strykningarna smidigare att 

göra eftersom varje grupp nu kom att bestå av ett jämnt antal individer, alltså åtta stycken, och 

därmed hade de fyra grupphalvorna fyra elever vardera.  

 

Enkätgrupperna fick dock behålla sina storlekar, tio i undersökningsgruppen och nio i 

kontrollgruppen, eftersom större grupper ger bättre reliabilitet. Om det nu ändå hade varit så 

att jag hade velat minska dessa grupper så hade det inte gått att göra eftersom enkätsvaren var 

helt anonyma och därmed omöjliga att utsortera från varandra. 

 

Innan vi går in i resultatet så kan det vara bra att veta att kontrollgruppens åtta medlemmar 

hade 12 frånvarotimmar och undersökningsgruppens åtta medlemmar 20 frånvarotimmar 

(varav en elev 8 stycken) under kursen procent. 
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3 RESULTAT 
 

Resultatdelen är indelad i två avsnitt: Den första delen beskriver resultatet av 

förkunskapstestet och slutprovet för både undersöknings- och kontrollgrupp. I 

underavdelningarna görs en närmare presentation av resultatet inom grupperna och det blir 

även en jämförelse av resultatet mellan de fyra olika grupphalvorna, dels inom grupperna och 

dels mellan grupperna. 

 

I det andra avsnittet redovisas resultatet av enkäterna, både innan och efter kursen. Det blir 

även en redovisning av jämförelsen mellan de tre enkätfrågorna. 

 

 

 

3.1 Resultat av förkunskapstest och slutprov 

 

Den första frågeställningen i denna uppsats är: Ökar resultatet om elever får jobba med 

intressebaserad matematik? För att ge svar på denna fråga har eleverna efter ett 

förkunskapstest delats in i två jämna grupper, där undersökningsgruppens (U) elever har 

jobbat med ett specialtillverkat räknehäfte, medan kontrollgruppens (K) elever har jobbat med 

den traditionella matematikboken. Eftersom alla svar redovisas anonymt, tilldelas eleverna en 

beteckning. De bästa eleverna i respektive grupp från förkunskapstestet får beteckningen U1 

resp. K1, näst bästa U2 resp. K2 o.s.v. I varje grupp ingick i denna del av undersökningen åtta 

elever. Resultatet redovisas för undersökningsgruppen i tabell 1 och kontrollgruppen i tabell 

2. Nämnas kan att eleven, tillhörande kontrollgruppen, som ströks från undersökningen (se 

2.4) hade 15 poäng på förkunskapstestet och 29 poäng på slutprovet (betyg B). Observera att 

förkunskapstestet och provet var utformade helt olika. Slutprovet bestod av 18 E-poäng, 9 C-

poäng och 2 A-poäng. För att inte få en alltför invecklad uträkning vid de olika jämförelserna, 

så summerades de olika nivåpoängerna. 
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Tabell 1: Undersökningsgruppens (U) resultat på förkunskapstest och slutprov. Eleverna står 

i ordningsföljd utifrån resultatet på förkunskapstestet. (*uträknas genom summering av 

kolumnen där F tilldelas 0, E-1, D-2, C-3, B-4, A-5) 

 

 

 

Tabell 2: Kontrollgruppens (K) resultat på förkunskapstest och slutprov. Eleverna står i 

ordningsföljd utifrån resultatet på förkunskapstestet. (*uträknas genom summering av 

kolumnen där F tilldelas 0, E-1, D-2, C-3, B-4, A-5. ) 

 

 

 

Av resultaten ser man att undersökningsgruppen ökade från 8,9 på testet till 15,9 på provet, 

medan kontrollgruppens medelvärde ökade från 9,1 till 13,6. I kommande underavsnitt görs 

en mer ingående jämförelse. 

 

I båda grupperna underkändes tre elever i kursen (varav en låg på gränsen till E). Noterbart är 

att den ende eleven som fick A hade jobbat med boken, för övriga i kontrollgruppen nådde 

ingen över betyget E. Däremot var betygsfördelningen större i undersökningsgruppen (som 

också hade högre betygsnitt). Anmärkningsvärt är att en av undersökningsgruppens bästa 

elever (U1) var frånvarande på 8 av 13 lektioner. 

 

 

3.1.1 En närmare jämförelse mellan undersöknings- och kontrollgrupp 
 

Sätter vi in medelvärdet för de två grupperna i ett stapeldiagram, ser man ganska tydligt att 

det skiljer en hel del mellan grupperna, se figur 3. 

Elev Förkunskapstest (max 15p) Slutprov (max 29 p) Erhållet betyg 

U1 14 26 C 

U2 13 19 D 

U3 11 21 D 

U4 10 26 C 

U5 7 14 E 

U6 7 8 F 

U7 6 9 F 

U8 3 4 F 

Medelvärde  8,875 15,875 Värdesumma: 11,0* 

Elev Förkunskapstest (max 15p) Slutprov (max 29 p) Erhållet betyg 

K1 13 29 A 

K2 13 15 E 

K3 12 17 E 

K4 10 14 E 

K5 7 6 F 

K6 7 14 E 

K7 6 10 FE 

K8 5 4 F 

Medelvärde  9,125 13,625 Värdesumma: 9,5* 
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Figur 3: Medelvärdena för förkunskapstest och slutprov för de båda grupperna. 

 

 

I genomsnitt har undersökningsgruppens elever 2,3 poäng mer på slutprovet, vilket är 17 % 

mer. Räknar man ut hur mycket respektive grupp har ökat i förhållande till medelvärdet på 

förkunskapstestet hamnar undersökningsgruppen på +7,0 poäng och kontrollgruppen på +4,5 

poäng. Den procentuella ökningen blir för undersökningsgruppen 78,9 % medan 

kontrollgruppen ökar med 49,5 %. Tittar man på den individuella procentuella förändringen 

mellan test och slutprov, så ser man att alla åtta elever i undersökningsgruppen gör en ökning, 

medan två elever i kontrollgruppen gör en minskning, se tabell 3.  

 

 

Tabell 3: Resultat och procentuella förändringar mellan test och prov för 

undersökningsgrupp (U) till vänster och kontrollgrupp (K) till höger (*Baseras på 

medelvärdet, ej genomsnittsföränding.)  

 

U-elev Test Prov Förändr. %  K-elev Test Prov Förändr. % 

U1 14 26 + 85 %  K1 13 29 + 123 % 

U2 13 19 + 46 %  K2 13 15 + 15 % 

U3 11 21 + 91 %  K3 12 17 + 42 % 

U4 10 26 + 160 %  K4 10 14 + 40 % 

U5 7 14 + 100 %  K5 7 6 - 14 % 

U6 7 8 + 14 %  K6 7 14 + 100 % 

U7 6 9 + 50 %  K7 6 10 + 67 % 

U8 3 4 + 33 %  K8 5 4 - 20 % 

Medelv. 8,9 15,9 78,9 % *  Medelv.  9,1 13,6 + 49,5 % * 
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3.1.2 En jämförelse mellan de fyra grupphalvorna 
 

Varje grupp går att dela in i en övre halva och en nedre halva (elevernas plats baseras på 

resultatet av förkunskapstestet). Låt oss kalla undersökningsgruppens halvor för U-övre 

respektive U-nedre och kontrollgruppens halvor för K-övre och K-nedre. Varje halva består 

av fyra elever. 

 

Om vi tittar på varje halva så ser vi att: 

 U-övre ökar sitt genomsnitt från 12,0 poäng på testet till 23,0 poäng på slutprovet. 

 K-övre ökar sitt genomsnitt från 12,0 till 18,75 poäng. 

 U-nedre ökar från 5,75 till 8,75 i genomsnitt. 

 K-nedre ökar från 6,25 poäng till 8,5 poäng i genomsnitt. 

 

Här syns det tydligt att U-övre, som jobbat med räknehäftet, klart överträffar K-övre. Det 

skiljer i genomsnitt mer än fyra poäng på slutprovet. Det syns också att U-nedre har bättre 

resultat än motsvarande halva i kontrollgruppen, dock med ganska liten marginal.   

 

Sätter vi in varje halvas procentuella ökning från förkunskapstestets genomsnittsvärde till 

slutprovets dito i ett diagram så syns ganska stora skillnader (se figur 4). Det verkar som om 

de övre halvorna i varje grupp har gjort de största förbättringarna under matematikkursen 

procent. Detta diskuteras och analyseras, som mycket annat, i nästa kapitel.  

 

 
 

Figur 4: De olika grupphalvornas procentuella ökning från medelvärdet på förkunskapstestet 

till medelvärdet på slutprovet. Både Undersökningsgruppens (U) och kontrollgruppens (K) 

övre och nedre halvor redovisas (halvorna är baserade efter elevernas resultat på 

förkunskapstestet).  
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3.2 Enkätresultaten 

 

Frågeställningarna vi vill ha svar på är:  

 

 Får elever större intresse för matematik om de jobbar med uppgifter som är relaterade 

till deras intresse?  

 Hur förändras elevernas uppskattning av matematikens användning i deras egna liv 

utanför skolvärlden när de jobbar med intressebaserade uppgifter? 

 

För att kunna ge svar på dessa frågor besvarade eleverna en enkät både före och efter 

matematikkursen. Eleverna hade en tiogradig svarsskala, se bilaga 1. De tre frågorna som 

ställdes var: 

 

1. Vad tycker du om ämnet matematik? (Svarsalternativ från ”inte intressant” till 

”mycket intressant”) 

 

2. I ditt kommande arbetsliv. Vad tror du då angående matematik? (Svarsalternativ från 

”ingen användning av det” till ”stor användning av det”) 

 

3. I ditt privata liv. Vad tror du då angående matematik? (Svarsalternativ från ”ingen 

användning av det” till ”stor användning av det”) 

 

I enkät-undersökningen bestod undersökningsgruppen av tio elever och kontrollgruppen av 

nio. Alla svar innan kursstart redovisas i tabell 4 och efter kursstart i tabell 5. Eleverna är helt 

anonyma och det går inte att se hur den enskilda eleven har besvarat vid de olika enkät-

tillfällena. Alla svar redovisas ändå här på grund av att man kan utläsa den enskillda elevens 

olika svar på till exempel fråga 2 och 3.  
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Tabell 4: Enkätresultatet innan matematikkursen procent. U-gruppen utgörs av under-

sökningsgruppen och K-Gruppen av kontroll-gruppen.  

 

U-Grupp Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3  K-Grupp Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

U-Elev 7 10 10  K-Elev 10 10 7 

U-Elev 3 5 3  K-Elev 8 9 5 

U-Elev 2 6 5  K-Elev 3 9 9 

U-Elev 8 8 8  K-Elev 2 3 1 

U-Elev 7 10 9  K-Elev 8 8 4 

U-Elev 3 4 3  K-Elev 6 7 2 

U-Elev 5 8 7  K-Elev 1 4 3 

U-Elev 6 8 5  K-Elev 5 8 9 

U-Elev 5 5 5  K-Elev 6 4 3 

U-Elev 1 1 1      

Medelv. 4,7 6,5 5,6  Medelv. 5,4 6,9 4,8 

 

 

 

Tabell 5: Enkätresultatet efter matematikkursen procent. U-gruppen utgörs av undersöknings-

gruppen och K-Gruppen av kontroll-gruppen.  

 

U-Grupp Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3  K-Grupp Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

U-Elev 7 8 7  K-Elev 2 3 1 

U-Elev 1 1 1  K-Elev 3 8 7 

U-Elev 2 8 7  K-Elev 1 4 2 

U-Elev 7 10 8  K-Elev 1 3 5 

U-Elev 3 4 5  K-Elev 8 5 8 

U-Elev 2 7 7  K-Elev 8 7 4 

U-Elev 9 10 10  K-Elev 1 3 4 

U-Elev 7 10 9  K-Elev 3 6 2 

U-Elev 4 6 6  K-Elev 10 10 10 

U-Elev 7 6 5      

Medelv. 4,9 7,0 6,5  Medelv. 4,1 5,4 4,8 

 

 

Av resultatet syns att undersökningsgruppen ökar sitt medelvärde på samtliga frågor. Medan 

kontrollgruppen har lägre medelvärde efter kursen på både fråga 1 och 2 på enkäten än vad 

samma elevgrupp hade innan kursstart, medan fråga 3 som handlar om användningen av 

matematik i det privata livet förblev oförändrat. Notera att någon elev, förmodligen samma 

elev, i undersökningsgruppen har ringat in siffran 1 vid båda enkät-tillfällena. Lägg också 

märke till att en elev i kontrollgruppen har ringat in siffran 10 på alla frågorna på enkäten 

gjord efter kursen. 
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3.2.1 En strukturerad jämförelse av medelresultatet på de tre enkätfrågorna 

 
Om vi sätter in medelvärdena för båda enkäterna i ett stapeldiagram (se figur 5) syns det lätt 

att den största positiva förändringen sker i undersökningsgruppen på fråga 3, medan det 

största raset sker i kontrollgruppen på fråga 2 och 3. Notera att på fråga 2 blev medelvärdet 

efter kursen för undersökningsgruppen hela 7,0 (maxalternativet på enkäten är 10 och innebär 

stor användning av matematik i kommande arbetsliv). 

 

 

 
 

Figur 5: Medelvärdena, både före och efter kursen, på de tre frågorna för undersöknings-

grupp och kontrollgrupp.  
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4 DISKUSSION 
 

I detta avsnitt gör jag en sammanfattning av resultatet av undersökningen och min tolkning av 

vilka slutsatser som kan dras av densamma. Allt detta vävs ihop med uppsatsens teoretiska 

resonemang. Jag presenterar även några tankar kring om resultatet har gett svar på uppsatsens 

tre frågeställningar. I ett avsnitt behandlar jag reliabiliteten och i ett annat avsnitt validiteten. 

Till sist ger jag förslag till fortsatt forskning samt några avslutande kommentarer. 

 

 

 

4.1 Sammanfattning 

 

Den del av undersökningen som handlar om kunskapsinlärning med hjälp olika typer av 

produkter, i detta fall en traditionell matematikbok och ett från samma bok omarbetat häfte, 

visar vid första anblicken ganska stora skillnader i resultatet. Tillförlitligheten i detta 

diskuteras senare i detta kapitel. Om vi nu ändå försöker sammanfatta resultatet så visar det 

att undersökningsgruppens elever i genomsnitt presterar 17 % (2,3 poäng) bättre än 

kontrollgruppen på slutprovet, och då ska vi samtidigt veta att de också som grupp hade lägre 

(0,25 poäng) resultat på förkunskapstestet. Från testets resultat till provets dito ökade 

undersökningsgruppen (U) sitt medelvärde med 78,9 % medan kontrollgruppen (K) ökade 

med 49,5 %. Tittar vi på grupphalvorna så gjorde U-gruppens övre halva den största 

procentuella förbättringen, medan K-gruppens undre halva var sämst. Individuellt hade 

samtliga elever i U-gruppen en ökning, medan ”bara” 75 % av K-gruppens medlemmar 

ökade. Ser vi vidare på betygsfördelningen (se tabell 1 och 2) på kursen procent ser vi också 

där ett bättre genomsnittligt resultat för U-gruppen. Denna grupps kurs-godkända elever hade 

betygen C, D, D, C och E, medan K-gruppens dito hade A, E, E, E, och E. 

 

Går vi vidare till enkätundersökningen syns även där en skillnad mellan undersökningsgrupp 

och kontrollgrupp. På fråga 1, som handlar om elevernas intresse/ointresse för matematik, så 

ser vi att medelvärdet under kursens gång ökar med 0,2 enheter (på en tiogradig skala) för 

undersökningsgruppen, medan den minskar med 1,3 enheter för kontrollgruppen. Tittar vi 

vidare på nästa fråga som handlar om uppskattad användning av matematik i elevens 

kommande arbetsliv, så ökar U-gruppen med 0,5 enheter, medan K-gruppen minskar med 

hela 1,5 enheter. Sista frågan som handlar om förväntad användning av matematik i det 

privata livet, visar för undersökningsgruppen en ökning med 0,9 enheter, medan det var 

oförändrat resultat för kontrollgruppens nio elever.  

 

 

 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Frågan är om resultatet är hållbart? Vad är tillförlitligt och vilka brister finns? Hur är det med 

reliabiliteten och validiteten? Är resultatet generaliserbart? Detta ska diskuteras och 

analyseras i detta avsnitt.  
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4.2.1 Reliabilitet 
 

Vi börjar med att diskutera reliabiliteten (mätnoggrannheten hos använda metoder, alltså: blir 

resultatet detsamma vid upprepad mätning? (Johansson & Svedner, 2010, s. 97)). Har allt 

material samlats in på samma sätt eller har det varierat? Eftersom bara en klass har ingått i 

undersökningen, så har insamlings-proceduren varit väldigt lika för alla elever som har ingått 

i undersökningen. En elev var sjuk vid förkunskapstestet, vilket gjorde att han inte ingick i 

undersökningen. Främsta skälet för detta var att testfrågorna kunde läcka ut till honom. Hade 

han gjort testet senare skulle även förutsättningarna kunnat vara annorlunda, till exempel hade 

han kanske blivit stressad av att göra testet själv, eller så hade någon annan faktor kunnat 

spela in. När det gäller min undersökning så gjorde samtliga elever samma procedur vid exakt 

samma tid, på samma plats med helt gemensamma förutsättningar. Detta gällde såväl test som 

prov och de två olika genomförda enkätundersökningarna (med samma enkät). Likaledes 

gällde för lektionsgenom-gångar och eget arbete med deras ordinarie matematiklärare. När det 

gäller de två olika enkät-tillfällena så var de helt snarlika, med samma information om 

enkäten innan ifyllandet och vid båda tillfällena skötte den ordinarie läraren administrationen, 

efter mina föreskrifter (var själv på resande fot vid båda tillfällena). Däremot kan resultatet 

från slutprovet i viss mån påverkat elevernas ifyllande vid det sista enkät-tillfället; detta 

diskuteras i nästa avsnitt som handlar om validiteten. 

 

 

4.2.2 Validitet 
 

Frågan är om resultatet ger en sann bild av det som undersöktes? Med andra ord hur är det 

med validiteten; mättes det som var avsetts att mäta? En brist är förstås att antalet elever i 

undersökningen bestod av endast 19 stycken (i enkäten), varav 16 ingick i räkne-studien. I 

den senare var det åtta elever i varje grupp. Det är klart att detta är en nackdel för validiteten, 

men samtidigt ska man komma ihåg att reliabiliteten var väldigt god då vi endast hade en 

klass. En bra reliabilitet är en förutsättning för god validitet. Hade flera klasser ingått i 

studien, där några hade varit undersökningsgrupper och andra kontrollgrupper, hade det varit 

olika lärare inblandade (finns ju ofta endast en klass med fordonselever på samma skola). 

Vilket hade varit en nackdel eftersom läraren har stor betydelse för resultatet (Skolverket, 

2003, s. 36). Å andra sidan kunde man i varje klass göra en indelning med en 

undersökningshalva och en kontrollhalva, vilket hade gett en bättre validitet.  

 

När det gäller utformningen av förkunskapstestet, tror jag att det gav en ganska bra bild av 

vad eleverna kunde, för det första var den bred med i stort sett uppgifter från alla moment i 

kursen, för det andra kändes det som om svårighetsgraden var lagom eftersom medelvärdet 

låg på strax under 10 poäng av 15 möjliga och vi fick ”bara” två elever som slog i taket, dvs. 

hade alla rätt (dessa båda ströks senare från undersökningen, se avsnitt 2.4). För det tredje 

visade en jämförelse med ett tidigare större test av läraren att grupperna var helt jämlika. Å 

andra sidan kan förstås inte ett test på 11 frågor ge hela bilden av vad de enskilda eleverna 

hade för förkunskap, men jag menar ändå att grupperna ur validitetssynpunkt var relativt bra. 

En annan faktor som påverkar validiteten är sjukfrånvaron. Kontrollgruppen hade tillsammans 

12 frånvarotimmar, medan undersökningsgruppen hade 20 timmar. Jag tror att skillnaden här 

påverkade resultatet marginellt eftersom en enskild elev stod för 8 av undersökningens 

frånvarotimmar. Räknar vi bort den eleven hade båda grupperna 12 frånvarotimmar. Denna 

elev hade märkligt nog bäst resultat i undersökningsgruppen på provet, trots att han var 

frånvarande på 8 av 13 lektionstimmar. Lärarens förklaring till detta är att denna elev har ”lätt 

för matte”. Mer analys om denna elev kommer i nästa avsnitt. 
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När det gäller slutprovet, var det ett äldre prov gjort av läraren. En styrka var att varken 

läraren eller jag vid konstruktion av häftet kände till den andres utformning av prov respektive 

häfte. 

 

När det gäller utformningen av enkätfrågorna har i efterhand inga konstigheter kring dem nått 

mig eller upptäckts av mig. Frågorna var, enligt Johanssons och Svedners rekommendation 

(2010, s. 25) med fasta svarsalternativ, vilket inte gav några tolkningsproblem. En brist var 

möjligen att några elever ringade in siffran 10 (högsta graden) på några enkätfrågor innan 

kursen började, vilket gjorde att det inte gick att mäta om de efter kursens slut ville öka sitt 

svarsalternativ, eftersom de tidigare redan nått maxnivå. Detsamma gällde i motsatt riktning 

för några som ringat in siffran 1.  

 

Att hitta rätt tidpunkt för det andra enkättillfället orsakade en hel del huvudbry. Tanken var att 

mäta elevernas åsikter efter kursen. Frågan var om jag skulle göra enkäten innan provet eller 

efter provet - innan eleverna fått se sitt resultat, eller efter provresultatets kungörelse. Av 

dessa tre alternativ valde jag det sista, alltså att genomföra enkäten efter att hela kursen var 

slutförd, d.v.s. efter att eleverna fått provresultatet. Detta kan möjligen varit en brist. Vi har 

sett att undersökningsgruppen presterade bättre än kontrollgruppen på slutprovet. Detta gjorde 

att denna elevgrupp förmodligen var mer nöjda och bättre inställda till ämnet matematik än 

kontrollgruppens individer, och vice versa. Detta kan ha påverkat eleverna när de fyllde i 

enkäten, vilket ur validitetssynpunkt kan ha varit en nackdel. Å andra sidan ville jag mäta 

intresset etc. när kursen var avslutad, så det kändes naturligt att välja den tidpunkten för 

enkäten. Kanske kunde jag dock väntat några dagar efter kursslut så att förnöjsam-

heten/oförnöjsamheten över resultatet hade lagt sig. Denna troliga miss (?) kan vara en del av 

förklaringen till kontrollgruppens dalande resultat på enkäten. Vi har en god och ond cirkel. 

Den goda är: bra resultat ger bra attityd, bra attityd ger mer intresse till matematik, som i sin 

tur ger bra resultat. Den onda cirkeln har motsatta förhållanden. 

 

Sedan kan man undra hur kontrollgruppen har påverkats av att se att undersökningsgruppen 

har fått ett häfte som berör bilar? Möjligen kan detta också vara en del av förklaringen till 

kontrollgruppens minskning. 

 

 

4.2.3 Generaliserbarhet 
 

När det gäller generaliserbarheten av undersökningens resultat är det viktigt att väga in 

resonemangen ovan. Vi ska komma ihåg att sådana här mindre undersökningar har brister just 

för att de är mindre. Grupphalvornas resultat kan man inte dra alltför stora växla av eftersom 

de grupperna är så små, men eftersom resultatskillnaderna ändå är så stora mellan 

grupphalvorna lär det ändå vara en betydande skillnad (mer om detta utvecklas i ett senare 

avsnitt). Att undersöknings-gruppen gjorde bättre resultat tror jag i viss mån är 

generaliserbart, men för att kunna ge ett fullständigt svar på den frågan måste också 

genusperspektivet utforskas, vilket denna studie inte kunde besvara eftersom en stor majoritet 

var killar. Därför är resultatet inte representativt för alla skolungdomar.  
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4.3 Teoretisk tolkning 

 

Går det att besvara uppsatsens tre inledande frågeställningar nu när vi har fått ett resultat? 

Detta diskuteras utifrån undersökningens resultat och uppsatsens inledande teoretiska 

bakgrund. Frågorna besvaras i samma ordning som de är ställda. 

 

 

4.3.1 Har vi en resultatökning? 
 

Den första frågeställningen är: Ökar resultatet om eleverna får jobba med intressebaserad 

matematik? 

 

Min bedömning är att svaret är ett ja, men med hur mycket är svårare att bedöma. Än en gång 

vill jag upprepa att antalet elever i undersökningen var ganska få, men som jag bedömer det 

har reliabiliteten varit ganska hög, detta har därmed påverkat validiteten i positiv riktning. I 

studien fick undersökningsgruppen 17 % bättre resultat än kontrollgruppen, trots att de hade 

lägre resultat på testet.  

 

Tidigare undersökningar (se 1.1.2) har visat att motivationen och lusten ofta är lägre hos 

killar. I denna fordonsklass var en mycket stor majoritet av eleverna pojkar. Detta tror jag är 

anledningen till att det ändå blev ett så ganska tydligt resultat, eftersom killar ofta redan har 

låg lust och därför svarar de resultatmässigt positivt på intressebaserade uppgifter. Vi hade 

kanske inte fått samma ökning om det hade varit i en tjejdominerande klass. Tidigare studier 

har visat att elever efterlyser verklighetsanknytning i uppgifterna (Skolverket, 2003, s. 23, se 

även avsnitt 1.1.3), vilket även resultatet stödjer eftersom eleverna presterar bättre. Jag tycker 

det skulle ha varit intressant att ta del av tidigare undersökningar om intressebaserad 

matematik, men tyvärr har jag inte lyckats hitta någon. 

 

För att belysa svagheten i att göra en undersökning i en sådan här relativt liten elevgrupp, ska 

jag ta ett exempel. I kontrollgruppen (se tabell 2) fanns två elever med 13 poäng på 

förkunskapstestet. Den ena av dem (elev K1) hade 29 poäng på slutprovet, den andre (elev 

K2) hade 15 poäng. Lek med tanken att även K2-eleven skulle ha haft 29 poäng på slutprovet. 

Då hade medelvärdet för hela kontrollgruppen hamnat på samma poäng som 

undersökningsgruppen (drygt 15 poäng). Å andra sidan; om vi tänker oss att K1-eleven hade 

haft provresultat i likhet med K2-eleven, då hade skillnaderna mellan grupperna varit ännu 

större. Ja, så här kan man hålla på. Detta är bara ett av många exempel på möjliga och starkt 

påverkande scenarior hos enskilda elever.  

 

Låt oss nu tittar på grupphalvorna. Här såg vi att det var de övre halvorna som ökade mest 

resultatmässigt. Kanske är det så att de svagaste eleverna inte får samma ökning på kort sikt 

med intressebaserad matematik. Skälen till det kan vara att de sedan tidigare har en så stort 

kunskapsbrist att de helt enkelt inte hinner ta igen tidigare förlorad kunskap på bara en 

sexveckors kurs. En annan förklaring kan vara att de redan har gett upp hoppet om att klara 

godkänt i matematik. 

 

Nu några kommentarer till toppresultatet för den elev i undersökningsgruppen som var 

frånvarande på 8 av 13 lektioner. Hur kunde han ha bäst i undersökningsgruppen när närvaron 

var så låg? Tidigare har jag nämnt att läraren menar att eleven har lätt för matematik. Jag tror 

- och nu sticker jag ut hakan något - att en del av förklaringen kan vara att han just jobbade 



 24 

med räknehäftet. Om uppgifterna är intressebaserade då behöver inte läraren ligga på med att 

skapa motivation och mana på. Uppgifterna i sig själva blir nämligen en motor till ökad 

hunger till kunskapsinlärning. Vi såg ju i resultatet att intresset ökade för undersöknings-

gruppen. 

 

Att enkätundersökningen (se nästa avsnitt) visar att intresset ökade för de elever som jobbade 

med intressebaserad matematik styrker, enligt min mening, tillförlitligheten till att vi har en 

resultatökning för undersökningsgruppen - eftersom intresse och resultat ofta går hand i hand. 

 

 

4.3.2 Ökar lusten? 

 
Uppsatsens andra frågeställning lyder: Får elever större intresse för matematik om de jobbar 

med uppgifter som är relaterade till deras intresse?  

 

Enligt enkätresultatet ökar intresset under kursens gång för undersökningsgruppen från 4,7 till 

4,9 samtidigt som kontrollgruppen minskar från 5,4 till 4,1. Ökningen för U-gruppen är alltså 

marginel. Varför K-gruppen minskade så mycket kan möjligen förklaras med tidpunkten för 

enkäten (se 4.2.2.). Intresset för matematik brukar enligt tidigare forskning dala med åldern 

(Skolverket, 2003, s. 20, se även 1.1.2). Därför skulle ett bevarande av intressenivån kunna 

kännas som en medgång, och jämför vi med kontrollgruppens minskning så känns det som en 

framgång. Jag var med på några av de lektioner eleverna hade för att känna in stämningen och 

för att få inlevelse till att skriva denna uppsats. Min reflektion var att eleverna var väldigt 

nöjda med att jobba med häftet och någon sa uttryckligen att han inte önskade gå tillbaka till 

den vanliga läroboken mer (mina observationer på lektionerna var inte korrekt upplagda rent 

forskningsmässigt, men de gav ändå en känsla). Denna upplevelse vid de något bristfälliga 

lektionsstudierna tillsammans med att vi ändå hade en ökning, och om vi väger in 

kontrollgruppens resultat, blir svaret på frågan om vi fick en ökning av intressenivån ett svagt 

ja. Det känns som viktigt och naturligt att ändå väga in och jämföra med kontrollgruppens 

intresseminskning eftersom det faktiskt kan ha varit någon faktor, för mig okänd, som fått 

intresset att dala för klassen som helhet (exempelvis att någon annan lärare eller besökare sagt 

något nedlåtande om matematik etc.)  

 

 

4.3.3 Användningsgraden utanför skolans värld 
 

Den sista frågeställningen i denna uppsats som ska besvaras är: Hur förändras elevernas 

uppskattning av matematikens användning i deras egna liv utanför skolvärlden när de jobbar 

med intressebaserade uppgifter?  

 

Fråga 2 och 3 på enkäten mätte förändringen av elevernas uppskattning av användningsgraden 

av matematik i det kommande arbetslivet, respektive i elevens privata liv. Svaret skiljer 

ganska mycket mellan grupperna. När det gäller uppskattad användning i kommande arbetsliv 

ökar undersökningsgruppen med 0,5 enheter till 7,0 enheter, medan kontrollgruppen minskar 

med 1,5 enheter till 5,4. Här bedömer jag att vi har enkätundersökningens tydligaste resultat.  

Det är uppenbart att intressebaserade uppgifter som handlar om bilar har fått eleverna att 

uppleva att de kan komma att ha stor nytta av matematik i vårt kommande arbetsliv som 

bilmekaniker. Eleverna har sett verklighetsanknytningen som funnits i uppgifterna och det 

tycks ha förändrat deras inställning.  
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När det gäller uppskattad användning av matematiken i det privata livet ser vi även här en 

uppgång med 0,9 enheter för undersökningsgruppen, medan det blev oförändrat för 

kontrollgruppen. Tydligt för båda grupperna är att de tror sig ha större användning för sin 

matematik i sitt kommande jobb, än i sitt privata liv. Varför det är så har jag svårt att bedöma, 

troligtvis bedömer eleverna att det helt enkelt är en del matematik i kommande yrket, till 

exempel för att räkna ut rätt däckdimensioner etc.  

 

Varför kontrollgruppen minskar så mycket när det gäller användningsgraden i arbetslivet och 

samtidigt stått stilla i resultatet för dito i privata livet är en gåta för mig. Här kan vi inte se att 

tidpunkten för andra enkätgenomförandet skulle spela in (se 4.2.2). Möjligen kan de låga 

antalet elever i enkätundersökningen vara en del av förklaringen (Johansson & Svedner (2010, 

s. 27). Eller möjligen har dessa elever, när de sett undersökningsgruppen jobba, inte tyckt att 

bilar och matematik inte gäller dem i samma utsträckning som för de elever som jobbar med 

undersökningsgruppens bilfyllda räknehäfte. 

 

Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att svaret på den inledande frågan, enligt min 

bedömning, är att elevernas uppskattade användningsgrad av matematiken utanför skolans 

värld ökar vid intressebaserad matematik. 

 

 

 

4.4 Fortsatt forskning och avslutande kommentarer 

 

Min bedömning är att det behöver forskas mer om intressebaserad matematik. För att få ett 

säkrare resultat behövs undersökningar göras i fler klasser. Det skulle också behöva göras i 

andra programinriktningar. Forskningen bör utvecklas och det skulle vara intressant att se 

vilken betydelse som enbart bilderna har i relation till uppgifts-texten. Genusperspektivet 

behöver också tas med, eftersom pojkar ofta har lägre motivation (Skedinger-Jacobson, 2005). 

Jag tror att utökad forskning på dessa områden skulle vara väl värda investeringar för att höja 

elevernas resultat. 

  

Titeln på denna uppsats är: ”Ökar lust och resultat vid intressebaserad matematik?” Min 

övertygelse är att det gör den både lust- och resultatmässigt. Frågan är då vad jag har lärt mig 

av att göra denna undersökning och vad jag kan ta med mig in i mitt framtida yrke som 

lärare? För det första har jag fått sätta mig in i uppsatsens teoretiska bakgrundsämnen som 

tillexempel handlar om elevernas lust/olust och deras önskan om verklighetsanknytning i 

matematiken. Men framför allt har jag förstått betydelsen av att ha intressebaserad matematik 

för att höja elevernas resultat och motivation. 

 

Mitt förslag, till sist, är att alla yrkesförberedande program bör få intressebaserade 

matematikböcker som knyter an till utbildningens profil för att höja svenska elevers 

matematikresultat. 
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BILAGOR 
 

 

Bilaga 1: Enkäten 

Bilaga 2: Förkunskapstestet 

Bilaga 3: Räknehäftet 
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Enkät 
 

Du är helt anonym i denna enkät. Svara så ärligt du kan! 
 

 

1. Vad tycker du om ämnet matematik? Ringa in en siffra! 

 

Inte intressant   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Mycket intressant 
 

 
 
 

2. I ditt kommande arbetsliv. Vad tror du då angående 

matematik? 

 

 

                             1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     

 

 

 

 

 

3. I ditt privata liv. Vad tror du då angående matematik? 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     
 
 

 

Till de som ska jobba med häftet 

ingen använd-
ning av det 

stor använd-
ning av det 

 

ingen använd-
ning av det 

stor använd-
ning av det 

 

Bilaga 1 (antal sidor: 1) 
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Namn: ____________________________ 

Förkunskapstest i Procent 
 

Ingen miniräknare får användas.   Lycka Till! /Seth Nilsson 

Del A, Endast svar krävs, 1 poäng per uppgift    Max 15 p 

1. Ringa in rätt svar. Ett annat ord för Procent är: 

 

  tiondel  hundradel   tusendel  (1) 

 

2. 75 % av en fotbollsläktares stolar är vita, resten är gröna. Hur många 

procent av stolarna är gröna? 

 

        Svar: …………………………(1) 

 

3. Hur mycket är 14 % av 100 kr?    

         

        Svar: …………………………(1) 

 

4. Hur stor andel av klossarna är blåa? Svara i procentform. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Skriv 4 % i decimalform.     Svar: …………………………….(1) 

 

6. Skriv 0,37 som procent.    Svar: ……………………………..(1) 

  

7. Sparräntan på ett bankkonto var 3,0 %. Plötsligt höjde banken räntan 

med 1 procentenhet. Vad blev den nya sparräntan? 

        Svar: …………………….(1) 

Svar: 

………………………(1) 

Bilaga 2 (antal sidor: 2) 
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Del B, 1 poäng för rätt svar + 1 poäng för utförligt redovisad uträkning 

 

8. På en parkeringsplats finns 50 bilar. Av dessa är 4 bilar svarta. Hur många 

procent av bilarna är svarta? 

 

 

          

         

  

         Svar: …………………(2) 

  

9. På en rea var priset för ett par byxor 400 kr. Efter rean höjdes priset med 

20 %. Vad blev det nya priset?  

 

 

 

         Svar: ……………………(2) 

 

10.  Antalet elever i en fordonsklass var 20. Året efter var elevantalet 

24. Hur stor var ökningen i procent? 

 

 

 

 

 

        Svar: ………………………(2) 

 

11.  Priset på en vara var sänkt med 100 kr, vilket motsvarar en 

sänkning med 25 %. Vad var priset före sänkningen? 

 

 

 

         Svar: ……………………(2) 
 

 



 
 

 

Matematik 
 

 

% 
Procent 
Fordonsprogrammet 

Ägaren
Maskinskriven text
Bilaga 3

Ägaren
Maskinskriven text

Ägaren
Maskinskriven text

Ägaren
Maskinskriven text

Ägaren
Maskinskriven text
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2109 Hur många procent är 

  a) 112 bilar av ett företags totalt 800 bilar 

  b) 2 160 liter bensin av 7 200 liter bensin 

  c) 1 470 kr av 42 000 kr? 

 

2111 Hur stor andel av respektive figur är färgad? Svara i 

   

  a) bråkform b) decimalform c) procentform 

 

2112 På lagret har en däckfirma 90 st utslitna däck som ska återvinnas samt 100 st nya. 

  Hur många procent av däcken är 

  a) utslitna b) nya? 

 

2113 På en bilverkstad i Karlskrona arbetar man 35 timmar per vecka på en heltidstjänst. 

  Hur många procent arbetar 

  a) Anna som arbetar 31,5 h/vecka 

  b) Bengt som arbetar 42 h/vecka 

 

2116 Pia och Tony har praktik på en bilverkstad. Tony ska blanda bensin och olja så att oljehalten 

blir 2 %. Han har 10 liter bensin och säger: 

”Tar man 2 dl olja i bensinen 

 så får man exakt 2 %-ig 

oljeblandning.” 

Pia säger då: ”Ska du ha exakt 

 2 % så bör du ta några ml olja till.” 

Vem har rätt? Motivera ditt svar.  
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2120 Hur mycket är 24 % av 800 kr? 

 

2121 Malte som jobbar som lastbilschaufför 

betalar 32 % i skatt på sin månadslön 

 som är 21 900 kr.  

Hur mycket 

 a) betalar han i skatt 

 b) får han kvar efter skatt? 

 

2122 Beräkna 

  a) 14 % av 350 kr c) 6 % av 500 m 

  b) 14,5 % av 350 kr d) 6,5 % av 500 m 

 

2125 Fyra fälgar köptes in för 2700 kr och såldes 

sedan för 140 % av inköpspriset. 

 a) Skriv 140 % i decimalform. 

 b) Vad såldes fälgarna för? 

 

2127 På en bilprovning underkändes ett år 2392 fordon, vilket var 26 % av alla kontrollerade 

fordon. 

Hur många fordon kontrollerades under det året? 

 

 

 

 

 

2129 Skriv text till en procentuppgift som ger beräkningen 

a) 0,45 · 600 = 270 

b) 320/8000 = 0,04 

 

2130 En småbil såldes för 149 000 kr vilket motsvarade 155 % av tillverkningskostnaden. 

Hur mycket kostade bilen att tillverka? 

 

 

 

69 
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2148 Hur många promille är 

a) 0,008  c)12/1000 

 b) 4/1000 d) 0,023 

2150 a) Skriv 9 ‰ i decimalform. 

b) Beräkna 9 ‰ av 47 000. 

c) Skriv 9 ppm i decimalform. 

 

2153 En bensinpump får visa högst 

5 promille fel. Vad kan den då 

visa när du tankat 50 liter? 

 

 2154 Tabellen visar andelen av olika färger som       

  bilarna hade i en stad. 

            Hur stor andel av bilarna är rosa om svaret ges i 

a) Promille b) ppm?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2155 Vid en väg mättes halten av koldioxid till 2 g/m3 luft. 

Bestäm andelen koldioxid i luften. (1 m3 luft väger ca 1,3 kg.) 

 

 

 Andel 

Silver 45 % 

Röda 16,5 % 

Rosa 0,03 % 

Övriga 38,47 % 
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2202  Antal elever i en fordonklass ökade från 16 till 20 personer. 

  a) Hur stor är ökningen i antal? 

  b) Vilket är det gamla värdet? 

  c) Bestäm ökningen i procent genom 

                   att beräkna  

 

 

 

2203  En Mercedes Benz säljs för 39 950 kr. Den har kostat 47 000 kr. 

  a) Hur stor är rabatten i kronor? 

  b) Hur stor är rabatten i procent? 

 

 

 
 

2204  Bilmekanikern Johans lön ökar från 22 500 kr till 23 700 kr. Med hur många 

procent ökade hans lön?   

 

 

2207 a) Priset på ett avgasrör ändras från 600 kr till 800 kr. Beräkna ändringen i procent. 

 b) Priset på fyra liter motorolja ändras från 800 kr till 600 kr. Beräkna ändringen i 

procent. 

 c) Varför blir det inte samma svar i uppgift a) som i b)? 
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2210 Linus sparar pengar till en bil. Räntesatsen på hans bankkonto är 3,5 %.  

 Vad blir den nya räntesatsen om den 

a) höjs med 1 procentenhet 

b) sänks med 0,4 procentenheter? 
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2211  Andelen av befolkningen i en ort som körde med Ford i en stad ökade under  

  ett år från 5 % till 6 %. Hur stor var ökningen i 

  a) procentenheter b) procent? 

 

 

 

2214  I en norrländsk ort ökade andelen silverfärgade bilar under ett från 40 % till 44  

  %. Samtidigt ökade andelen svarta bilar från 5,5 % till 7,5 %. 

  Vilken bilfärg ökade mest? 
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Beräkningar av det nya värdet
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2219  Bilmekanikerna i en verkstad har en uteplats där de ofta äter lunch. Uteplatsen är 

   på 50 m2 och byggs ut med 40 %. 

a) Vilken är förändringsfaktorn? 

b) Beräkna altanens nya yta genom att multiplicera förändringsfaktorn med den 

gamla ytan. 

 

2220  En ABS givare (bak) till en Volkswagen kostar 460 kr. Priset höjs med 5 %. Vad blir  

det nya priset? 

 

2221 Bestäm förändringsfaktorn  

som motsvarar 

 a) en ökning med 35 % 

b) en ökning med 7 % 

c) en minskning med 35 % 

d) en minskning med 7 % 

 

2222 För en begagnad bil betalar Lars 42 000 kr. Värdeminskningen per år uppskattas till 

15 %. 

Vad är bilen värd efter ett år? 

 

 

2223 Pelles bilverkstad har en energiförbrukning på 120 000 kWh/år. Hur stor är  

energiförbrukningen om den 

 a) ökar med 4 %. b) minskar med 3 % 

 

 

2224 En affär som sålde tillbehör till motorcyklar hade rea en helg och ägaren till butiken 

hade satt upp följande lapp. 

 

  

 

 

 

 Hur mycket rabatt fick man på 

a) motorolja b) hjälmar 

 

 

 

2225 År 1950 var antalet anmälda brott i Sverige 200 000 under ett år. År 2000 hade 

antalet brott per år ökat med 500 %. 

 Hur många brott anmäldes år 2000? 

Motorolja 0,80 · PRIS 

Hjälmar  0,75 · PRIS 
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2228 Priset på en verktygssats var 2300 kr. Priset höjdes först med 20 % och sänktes 

sedan med 25 %.  

 

  Vad kostade verktygssatsen efter de två prisändringarna? 

 

 

2229  Kenneth köper en ny bil för 420 000 kr. Den beräknas sjunka i värde med 15 %  

  per år. 

  Hur mycket är bilen värd efter 5 år? 

 

 

2230  Timo säljer lättmetallfälgar. Han köper 

    in dem direkt från tillverkaren för  

  1200 kr/st. Försäljningspriset är 60 % 

    högre än inköpspriset. 

Till en kompis säljer han fälgar med 

 40 % rabatt. 

 

Gör Timo någon ekonomisk vinst på 

 den affären? 
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Använd tabellen över KPI på sidan 89. 

2233 Med hur många procent ökade konsumentprisindex, KPI, under perioden 

a) 1980 till 1985 

b) 1980 till 1995 

c) 2000 till 2010 

 

 

2234 a) Hur många procent ökade KPI från år 1990 till 2010? 

 b) Priset på en herrklippning var 140 kr år 1990. Vad borde den ha kostat år 2010 

om priset hade följt KPI?  

 

 

 

 

90 



 
 

 

2235 Priset för en liter bensin har inte följt den allmänna prisnivån i Sverige. Tabellen 

visar hur priset varierat under 25 år. 

  

År 1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Pris 4,57 6,29 7,57 9,56 11,13 12,97 

 

 

a) Hur många procent ökade KPI från år 1985 till 2010? 

b) Hur många procent ökade priset för en liter bensin under samma tid? 

c) Hur mycket skulle en liter bensin ha kostat 2010 om priset hade följt KPI under 

perioden år 1985 till 2010? 
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2303  Johannes sparar till en bil. Han har 44 000 kr på ett bankkonto, där räntesatsen 

  är 4,0 %. 

  a) Skriv 4,0 % i decimalform. 

  b) Hur mycket fick han i årsränta? 

 

2304  Emma har tagit ett lån på 10 000 kr för att köpa en motorcykel. Räntesatsen  

  är 9 % och lånet ska betalas efter ett år. 

  a) Hur stor blir räntan? 

  b) Vilket belopp ska Emma betala tillbaka? 

 

2306  Lisa får i sin bank 180 kr i årsränta på 15 000 kr. Johan får i sin bank 234 kr  

  i årsränta på 18 000 kr. 

  Vilken bank ger bästa räntan? 

 

2308  Jerry betalar en kontokortskuld på 1375 kr efter en månad och betalar då  

  29 kr i ränta. 

  Vilken årsränta i procent motsvarar det?  

 

97 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

2311  Erika har köpt en bil och tagit ett lån på 108 000 kr. Lånet ska återbetalas  

  på 6 år med lika stor amortering varje månad. 

  Hur stor är amorteringen per månad? 

 

2312  Linus har köpt en begagnad moped och har därför en kontokortskuld på 2000 kr 

som ska amorteras med lika stora belopp på fyra månader. Månadsräntan är 2 %. 

 Hur mycket ska han betala efter en månad? 

 

2313  Markus lånar 180 000 kr för köp av en Volvo S80. Amorteringstiden är 6 år. 

Han ska göra en avbetalning varje kvartal. Årsräntan är 3,95 %. 

 a) Hur stor är varje amortering? 

 b) Hur stor är Markus första inbetalning efter ett kvartal? 
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2316 Jens har handlat på kredit och ska betala av på ett lån varje månad i ett år. 

Uppläggningsavgiften är 195 kr och aviavgiften är 35 kr. 

 

a) Hur många gånger ska Jens betala uppläggningsavgiften? 

b) Hur många gånger ska Jens betala aviavgiften? 

c) Hur mycket ska Jens totalt betala i avgifter? 

 

2317   

      

 

a) Beräkna summan av alla månadsinbetalningar om man köper mobilen på  

avbetalning. 

b) Hur stor är skillnaden i kronor mellan avbetalningspriset och kontantpriset? 

c) Hur många procent dyrare är avbetalningspriset än kontantpriset? 
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2318  Jack köper nya vinterdäck och tar ett räntefritt lån på 5000 kr.  

Uppläggningsavgiften är 295 kr och aviavgiften är 29 kr. Lånebeloppet  

inklusive avgifter delas upp på 6 lika stora månadsinbetalningar. 

 a) Hur mycket ska Jack betala i avgifter? 

 b) Hur mycket ska Jack betala in totalt? 

 c) Hur stor blir varje månadsinbetalning? 

 d) Hur många procent av lånebeloppet utgör avgifterna? 

 

2319 Ida köper en begagnad Volkswagen Golf och tar ett lån på 15 000 kr där  

årsräntan är 7,9 %. Lånet ska återbetalas på 2 år, med lika stora amorteringar varje 

månad. Uppläggningsavgiften är 350 kr och aviavgiften är 40 kr. 

 a) Hur mycket ska hon amortera varje månad? 

 b) Hur stor blir den första månadsinbetalningen? 

 

Efter att du gjort klart detta häfte kan du jobba med sidorna 102-109 i boken. Glöm inte läsa 

sidorna 103-104 innan provet! Samt göra Diagnos och Blandade övningar i boken! 
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Facit 

2104 40 % 

2105 a) 42 % b) 30 %  

c) 3 % d) 30,5 % 

2106 a) 0,65 b) 0,70 

c) 0,07 d) 0,703 

2107 a) 25% b) 12,5% 

c) 10% d) 5 % 

2109 a) 14% b) 30% 

c) 3,5 % 

2111 Figur A 

a) 9/25 b) 0,36  

c) 36 % 

Figur B 

a) 3/8 b) 0,375 

c) 37,5 % 

2112 a) 47 % b) 53 % 

2113 a) 90 % b) 120 % 

2116 Pia har rätt. Oljehalten 

i Tonys blandning blir 

0,2/10,2 ≈ 1,96 % 

2120 192 kr 

2121 a) 7008 kr  

b) 14 892 kr 

2122 a) 49 kr   b) 50,75 kr 

c) 30 m   d) 32,5 m 

2125 a) 1,40 b) 3780 kr 

2127 9200 fordon 

2129 a) T.ex. 45 % av 600 

bilar ägdes av tjejer. 

Hur många var det? 

 b) T.ex. 320 av 8000 

bilar hade grön färg. 

Hur många procent 

var det? 

2130 96 129 kr 

2148 a) 8 ‰    b) 4 ‰ 

c) 12 ‰  d) 23 ‰ 

2150 a) 0,009  b) 423 

c) 0,000009 

2153 Den kan visa från 

49,75 liter till 50,25 

liter. 

2154 a) 0,3 ‰   b) 300 ppm 

2155 0,15 ppm 

_________________________ 

Tema: Alkohol och promille 

1 B ger mest alkohol 

(4,8 cl). C ger minst 

alkohol (4 cl). 

2 Ja starkölen innehåller 

2,8 cl ren alkohol och 

drinken 2,4 cl. 

3 0,85 cl 

4 a) 10,4 cl  

b) 82,2 g  

c) Kvinna: 2,3‰,  

Man: 1,9‰ 

5 a) 46 g b) 57 g 

6 - 

_________________________ 

2202 a) 4 personer   b) 16 

c) 25 % 

2203 a) 7050 kr         b) 15 % 

2204 5,3% 

2207 a) ökning med 33 % 

b) minskning med 25% 

c) Förklaring: En 

ändring i kronor 

jämförs alltid med det 

gamla priset. I a) är 

det gamla priset 600 

kr och i b) är det 

gamla priset 800 kr. 

2210 a) 4,5%   

b) 3,1 % 

2211 a) 1 procentenhet 

b) 20 % 

2214 De silverfärgade 

ökade med 10 % och 

de svarta bilarna med 

36 %. I procent ökade 

de svartfärgade mest. 

De silverfärgade 

ökade med 4 

procentenheter och 

de svarta med 2. I 

procentenheter ökade 

de silverfärgade mest. 

2219 a) 1,40 b) 70 m2 

2220 483 kr 

2221 a) 1,35 b) 1,07 

c) 0,65 d) 0,93 

2222 35 700 kr 

2223 a) 124 800 kWh/år 

b) 116 400 kWh/år 

2224 a) 20% b) 25% 

2225 1 200 000 

2228 2070 kr 

2229 ca 186 000 kr 

2230 Nej. Han gör en förlust 

på 4 % eller 48 kr. 
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_________________________ 

Tema: Moms 

1 a) 399 kr  

b) 1 596 kr 

2 a) 120 kr  

b) 600 kr 

3 a) 80 kr   

b) 300 kr  

c) 3 196 kr 

4 a) 1,25 b) 0,80 

5 a) 625 kr 

b) 2500 kr  

c) 1050 kr 

6 562,50 kr 

7 29,80 kr (Ledtråd: 

Momsen du ska dra av 

från priset är 20 %) 

8 I den vanliga butiken. 

(Motivering: E-

shoppriset är 2937,50 

kr) 

_________________________ 

 

2233 a) 53,8%  

b) 154,8 %  

c) 16,4 % 

2234 a) 46,2%  

b) 205 kr 

2235 a) 97,3%  

b) 183,8%  

c) 9,02 kr 

 

 

 

 

_________________________ 

Tema: Däck 

1 Däckets bredd är 205 

mm, profilförhålland-

et är 50 % och fälgens 

diameter är 16 tum. 

2 a) 65 % b) 60 % 

4 a) 65%  

b) 127 mm 

7 a) 1,20 kr (4 däck) 

b) 4,0 % 

_________________________ 

 

2303 a) 0,04 b) 1760 kr 

2304 a) 900 kr  

b) 10 900 kr 

2306 Johans bank. 

(Motivering: Johans 

bank ger 1,3 % och 

Lisas 1,2 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2308 25,3 % 

2311 1500 kr 

2312 540 kr 

2313 a) 7500 kr  

b) 9277 kr (Ledtråd: 

Beräkna summan av 

amorteringen och en 

fjärdedel av 

årsräntan) 

2316 a) 1 gång  

b) 12 gånger  

c) 615 kr 

2317 a) 5724 kr  

b) 1525 kr  

c) 36 % dyrare 

2318 a) 469 kr  

b) 5469 kr  

c) 911,50 kr  

d) 9,4% 

2319 a) 625 kr  

b) 1113,75 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 



 
 

 


