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Abstract 
Arbetets syfte har varit att genomföra ett projekt där undervisningen i ämnena matematik och geografi integreras. 
Projektet genomfördes under fem veckor i en årskurs femma. Många elever finner ämnet matematik som tråkigt och 
då särskilt traditionell matematikundervisning. Eleverna ser inte nyttan med kunskapen. Strävan i projektet har varit 
att lyfta fram matematiken i geografiundervisningen på ett naturligt sätt. Inför eleverna har läraren kallat projektet för 
geografiprojektet.  
Det centrala i arbetet har varit att ta reda på hur eleverna har uppfattat och upplevt projektet. Vad har varit bra och 
vad har varit mindre bra. Har uppgifterna i projektet upplevts som roliga? Vad tycker eleverna om innehållet och 
arbetsformerna? Kan man lättare uppnå vissa mål som finns i kursplanerna för respektive ämnen när man arbetar 
integrerat? Utöver litteraturstudier är de metoder som använts deltagande observation, enkäter och intervjuer.  
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grupparbeta, men även på bristande ämneskunskaper. Faktorer som gruppens sammansättning, att eleverna inte 
accepterade de roller som delgivits i grupperna medförde att vissa grupper fungerade sämre. De grupper som ändå 
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1. Inledning  
Jag har i min utbildning på lärarprogrammet stött på många elever ute på skolorna som tappat 
lusten för ämnet matematik. ”Jag hatar matte” är ett inte ovanligt förekommande uttryck 
bland skolbarnen. Och detta gäller i stort sett bara ämnet matematik. Jag har aldrig hört någon 
elev säga så om andra ämnen. Min egen inställning till matematik har genom åren inte varit 
särskilt positiv och jag kunde under min skoltid känna samma olust inför ämnet som många 
elever uttrycker idag. Det är en oroande tendens men den får mig även att bli nyfiken på vad 
man kan göra åt saken. Även Skolverket har uppmärksammat denna tendens och i en rapport 
kan man läsa att det finns en rad faktorer som ligger bakom elevernas olust och oförmåga att 
vilja lära sig matematik. Det handlar bland annat om att eleverna upplever matematiken som 
meningslös och lösryckt ur sitt sammanhang. Varför ska vi kunna det här och vad ska vi ha 
det här till, frågar sig eleverna (Skolverket, 2003). 
 
Vidare kan Skolverket visa att den traditionella undervisningen, som dessutom är den 
dominerade i skolan när det gäller matematikämnet, inte fungerar särskilt tillfredställande. 
Eleverna upplever läroböckerna som trista och monotona och eleverna förstår inte vad de 
”räknar på”. Detta får i sin tur eleverna att känna sig ”värdelösa” och ”dumma i huvudet”, 
som de själva uttrycker det. Elevernas inställning till matematik, vare sig den är positiv eller 
negativ, börjar redan på mellanstadiet om inte tidigare. Forskning visar att den största andelen 
elever med god tilltro till sin egen förmåga i matematik finns i grundskolans år fem. Hos vissa 
elever i år fem kan man dock märka att inställningen till just matematikämnet har börjat bli 
mer problematisk. Dessa elever betraktar ämnet som det tråkigaste ämnet i skolan och till de 
mest negativa hör elever som har lätt för matematik. Det är för lite utmaningar och för mycket 
upprepningar. Trots dessa alarmsignaler fortsätter undervisningen i ute i skolorna att i hög 
grad vara den samma. Det finns många ursäkter till varför lärare inte vågar, eller vill arbeta 
annorlunda, trots oroväckande rapporter (Skolverket, 2003).  
 
Som blivande lärare tar jag Skolverkets rapport på allvar och som jag ser det är skolans värld 
fylld av möjligheter att testa och laborera med olika undervisningsformer. Inte bara den 
nuvarande läroplanen gör det möjligt utan även kursplanerna i skolans olika ämnen. Ett 
förslag som Skolverket (2003) presenterat för läsarna är att våga arbeta mer utanför 
läromedlen i form av olika projekt. Det finns många olika varianter på hur man skulle kunna 
arbeta med projektarbeten eller temaarbeten. Skolverkets rapport tillsammans med de 
kunskaper i matematik och samhällsämnena som jag har fått genom min utbildning, och även 
mina erfarenheter från skolans värld under min utbildning har fått mig intresserad av att testa 
och undersöka hur man kan arbeta på ett mindre traditionellt sätt i matematik, där man kan se 
möjligheterna med att integrera matematik med samhällsämnen. 
 
Ett arbetssätt som jag fastnade för var att testa att lyfta fram matematiken i ett för mig 
naturligt sammanhang där eleverna inte ens tänker på att matematiken har en central roll. På 
så vis växte idén om ett projektarbete fram, där en integrering mellan geografi och matematik 
skulle äga rum. Projektet skulle rikta sig till en klass i årskurs fem. Eleverna skulle få möta 
och arbeta med matematik i samband med ämnet geografi. Ytterligare en faktor gjorde att 
projektet kändes intressant att genomföra. Jag hade fått information av elevernas klasslärare 
att många elever i klassen inte tyckte det var särskilt kul att arbeta med matematik i sina 
läroböcker. Av den anledningen fanns det mycket goda skäl att genomföra detta projekt.  
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med arbetet är att planera och genomföra ett projektarbete där ämnena matematik och 
geografi integreras. Arbetet ska sedan utvärderas med avseende på hur eleverna upplevt att 
arbeta med projektet.  
 
För att få svar på huvudsyftet har jag valt att bryta ned det i några frågeställningar: 
 

• Vad är och varför ska man arbeta med ämnesintegrerad undervisning?  
 
• Hur upplever dagens elever ämnet matematik?  
 
• Kan vissa mål i kursplanerna lättare uppnås om en integrering mellan matematik och 

geografi sker i form av ett projektarbete?  
 
Projektet riktar sig till en klass i årskurs fem och tiden är begränsad till fem veckor. 
Frågeställningarna söker jag svar på dels genom litteratur och dels genom projektet i sig, där 
observationer, intervjuer och enkäter användes för att besvara frågeställningarna.   

 

3. Litteraturstudie 

3.1 Styrdokument  

I detta avsnitt presenteras och analyseras Lpo 94 samt kursplanerna för matematik och 
geografi. Dessa styrdokument har varit grunden för projektet och det är från dem som 
planerandet har utgått. Utgångspunkt för projektet har varit matematik, och därefter har olika 
beröringspunkter med ämnet geografi sökts.  

3.1.1 Stöd i Lpo 94 för ämnesintegrerad undervisning 
Undervisningen i grundskolan styrs av läroplanen Lpo 94 och av kursplaner för ämnen som 
eleverna läser i skolan. Lpo 94 är ett målstyrt regelverk vilket i praktiken innebär att 
undervisningen beskrivs i termer av mål. Det medför att fokus ligger på vad det är som ska 
åstadkommas och inte så mycket på hur undervisningen skall utföras och fullföljas (Carlgren 
& Marton, 2000). Det ligger ett stort ansvar på den enskilde läraren och övrig personal i 
skolan att tolka läroplanen. Det innebär att eleverna i skolan kan uppnå de mål som finns i 
läroplanen Lpo 94 på olika sätt, beroende på hur lärarna och eleverna väljer att arbeta (Lpo 
94). Imsen (1999) betonar starkt att dagens läroplan kräver mycket analysarbete i skolan. Det 
gäller att kunna tolka hur de centrala målen ska förstås och det blir lärarens uppgift att 
utveckla de konkreta målen för sina elever. 
 
Vernersson (1999) menar att i Lpo 94 återfinns samhällets krav genom bland annat 
läroplanens mål och riktlinjer samt kursplaner med mål och perspektiv- och 
innehållsbeskrivningar. Mål- och resultatstyrning har lett till att kommunerna fått ökad frihet 
att själva fatta beslut rörande skolplaner och att organisera den egna verksamheten i skolan. 
På varje enskild skola är det upp till läraren att bestämma om undervisningen ska struktureras 
ämnesmässigt eller ämnesintegrerat, tematiskt eller i projekt. Men enligt Sandström (2005) 
finns det i läroplanskommitténs betänkande ( SOU 1992:94 ) Skola för bildning, en allmän 
strävan bort från ett strikt ämnestänkande till förmån för ett mer tvärvetenskapligt. Det har 
från tidigare läroplaner till nuvarande läroplan skett en förskjutning från kurs- och 
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ämnestänkande till uppmärksamhet på vilka förmågor och kvaliteter som eleverna skall 
utveckla. Enligt Sandström är styrdokumenten förespråkare av ämnesintegration, men i 
praktiken är vi fortfarande kvar i ett ganska konservativt tänkande, med ämne för sig. Man 
kan i skolorna se två olika riktningar, de lärare som kämpar för att ämnen ska hållas isär och 
de lärare som arbetar en och en som ämnesexperter, mot lärare som vill arbeta 
ämnesövergripande och där lärare samarbetar i arbetslag över ämnesgränser. Båda systemen 
fungerar parallellt idag och det som binder dem samman är ambitionen att utgå från elevens 
bästa. Men Sandström menar att sannolikt så kommer en fortsatt utveckling i skolorna 
innebära att ämnesövergripande kunskapsområden i större omfattning än idag integreras och 
tränger undan föreställningarna om ämnet som avgränsat och fast. 
 
En samverkan mellan ämnena är nödvändig för att eleverna ska få en allsidig och meningsfull 
kunskapsutveckling som Lpo 94 har som mål och riktlinje. Lärarna behöver samordna 
undervisningen, vilket kan ge eleverna möjligheter att uppfatta helheter eller samband mellan 
ämnena. Kunskap kan sällan delas in i fack på det sätt som ofta sker i skolan. I de flesta 
ämnen krävs kunskapstillskott från ett eller flera andra ämnen för att till fullo kunna 
tillgodogöra sig undervisningen (Abrahamsson & Adolfsson; 2005; Löwing & Kilborn, 
2002).  
 
Kursplanerna är mer specifika över vilken kunskap det är som skolan behöver se till att 
eleverna får, till skillnad mot läroplanen som inte ger några specifika krav för innehållet. Det 
finns kursplaner för varje ämne i skolan och i dem finns en beskrivning över ämnets karaktär, 
men även strävansmål och uppnåendemål, som talar om vilka kunskaper eleverna behöver.  
Strävansmålen och uppnåendemålen är knutna till år fem och år nio. Kursplanerna är även de 
målstyrda vilket gör att de måste tolkas och analyseras av läraren och på så vis finns det en 
möjlighet att arbeta på olika sätt (Lpo 94; Kursplaner, 2000). Man kan konstatera att 
läroplanen förespråkar ämnesövergripande undervisning, men vad ska integreras med vad, 
frågar sig Sandström. Om man ska kunna tala om en integrering så är det rimligt att varje 
ämne kan definieras som åtskild (Sandström, 2005). För att kunna besvara Sandströms fråga 
om vad som ska integreras med vad, behöver man granska kursplanerna närmare för att se vad 
de säger om ämnesövergripande undervisning.  
 

3.1.2. Kursplanen i matematik som utgångspunkt för projektet  
Inför undersökningen har jag utgått från att matematik och geografi skulle kunna integreras 
med varandra i ett projekt. En närmare granskning och analys av kursplanerna för matematik 
och geografi var därmed nödvändigt för att finna argument och beröringspunkter för en 
integrering ämnena mellan. Vilken kunskap ska eleverna få med sig i matematik och geografi 
i slutet av årskurs fem?  
 
Innan projektet startade analyserades kursplanen i matematik och geografi för att finna 
ingångar till en integrering ämnena mellan. Tittar man på kursplanen i matematik, under 
rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen finner man att eleven måste utveckla sådana 
kunskaper i matematik som behövs för att fatta välgrundande beslut i vardagslivets många 
valsituationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att 
kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Vidare står det att utbildningen skall ge 
en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande 
(Kursplanen för matematik, 2000). Redan i inledningen av kursplanen finns det alltså skäl att 
integrera matematik med andra ämnen. Utbildningen i matematik skall ge en god grund för 
studier i andra ämnen. Det innebär att matematik finns som ett naturligt inslag i andra ämnen i 
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skolan. Det i sin tur innebär att ämnet matematik redan är integrerat i andra ämnen och det 
finns naturligt där. Men lärare skulle även i skolorna på ett mer genomtänkt och systematiskt 
sätt kunna integrera ämnet med andra ämnen (Kursplanen för matematik, 2000; Ahlberg mfl, 
2003). Ämnesgränser finns bara i skolans värld men inte i det verkliga livet (Löwing & 
Kilborn, 2002). Löwing och Kilborn (2002) ger sin tolkning av kursplanen i matematik och de 
menar att det handlar om att använda matematik som ett verktyg för kommunikation och 
bearbetning av data i andra skolämnen, men även att bygga upp förkunskaper och 
förförståelse för vidare studier i matematik. Eleverna behöver först och främst få sådana 
matematikkunskaper som är nödvändiga för att kunna leva i samhället och ta del av de 
viktigaste av det utbud samhället erbjuder. Författarna ställer sig frågan om undervisningen i 
skolan verkligen bidrar till dessa kunskaper. Författarna är kritiska och hävdar att 
matematikundervisningen är alldeles för formaliserad och inriktad mot fortsatta studier. Detta 
leder till att man inte låter eleverna få en reell chans att bygga upp sådana kunskaper de 
behöver för hem och samhälle. Löwing och Kilborn (2002) anser vidare att en samverkan 
mellan matematik och andra ämnen som till exempel NO ämnen och SO ämnen delvis skulle 
kunna avhjälpa detta, men att representanter för ämnet matematik inte vill eller kan samverka.  
 
Karlsson (2002) skriver att det är viktigt att lärarna tar hänsyn till alla elevers olika 
förutsättningar och behov i undervisningen och att det finns många olika vägar och sätt att nå 
utbildningsmålen. En av dessa vägar är enligt läroplanen att lärarna ska samarbeta med andra 
lärare för att nå målen och på så vis organisera och genomföra arbetet med övrig personal i 
skolan så att eleverna får tillfällen att arbeta ämnesövergripande. 
 
Av kursplanen framgår att utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet 
sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem. Ett sätt att tolka detta är 
att matematikens uttrycksformer finns överallt omkring oss. Meningsfulla och relevanta 
situationer finner man alltså inte bara under lektionerna i matematik, utan matematik är ett 
redskap som eleverna måste kunna behärska för att fatta välgrundande beslut i vardagslivets 
många valsituationer. Eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag 
för att vidga sitt matematiska tänkande (Ahlberg mfl, 2003). 
 
Undervisningen i matematik ska inte bara bedrivas i en fiktiv miljö som under traditionella 
matematiklektioner, utan ska lämpligen ske i sådana miljöer där matematik ingår på ett 
naturligt sätt. Det skulle lämpligen kunna göras i samband med andra ämnen, där eleverna kan 
se nyttan med matematiken (Ahlberg mfl, 2003). Man kan i kursplanen för matematik läsa 
ordagrant att ”matematik har nära samband med andra skolämnen”. Detta ger mycket starka 
skäl för en integrering mellan matematik och andra skolämnen. Även under rubriken 
bedömning i ämnet matematik kan man läsa att bedömningen avser elevens insikter i och 
känsla för matematikens värde och begränsningar som verktyg och hjälpmedel i andra 
skolämnen,…(Kursplanen för matematik, 2000). Det finns däremot inga direktiv hur en 
samverkan bör eller måste se ut mellan matematik och andra skolämnen men det är heller inte 
meningen med den nuvarande läroplanen Lpo 94 och kursplanen. I läroplanen kan det istället 
stå; isolerad fakta och begrepp ses inte som kunskaper i Lpo 94. Det innebär inte att fakta och 
begrepp är oviktigt, utan ska ses som delar av helheten, vilket definieras som kunskap. 
Kunskaper ska balanseras och integreras i olika former (Lpo 94).   
 
Vilken matematik ska då eleverna kunna i år fem? Av de mål som finns i kursplanen för 
elever i år fem framgår att eleverna bland annat skall ha en grundläggande rumsuppfattning. 
Eleverna ska även kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, 



 7 

massor och tider samt kunna använda ritningar och kartor (Kursplanen för matematik, 2000). 
Dessa mål skulle kunna nås genom en integration med ämnet geografi då kartor, ritningar, 
mätningar med mera berör ämnet geografi på ett naturligt sätt. Hur långt kan det vara runt 
jorden? Hur stora är världens länder, hav och var ligger de i förhållande till elevernas 
verklighet? Dessa frågor kan med fördel studeras genom olika kartor men även utifrån en 
jordglob. När eleverna arbetar med sådana frågor tränar de sin rumsuppfattning då de måste 
kunna beskriva var i rummet de befinner sig i förhållande till den globala världen. Andra mål 
som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att kunna avläsa och tolka data 
givna i tabeller och diagram, något som även det berör ämnet geografi (Kursplanen för 
matematik, 2000). Ett exempel är att geografiska fakta ofta presenters i form av olika tabeller 
och diagram som nederbördsmätningar, temperatur, population och klimatförändringar. 
Kartböcker är ett sådant typiskt material som innehåller tabeller och diagram och för att 
eleverna skall kunna tillgodogöra sig den informationen behöver de kunna avläsa och tolka 
sådana data. Fördelen med att arbeta med tabeller och diagram i exempelvis elevernas 
kartböcker är att de direkt ser och förstår nyttan med att kunna avläsa och tolka sådan 
information. Det blir på så vis en mer ”naturlig” matematik (Löwing & Kilborn, 2002).  
 

3.1.3 Kursplanen i geografi som utgångspunkt för projektet  
För att kunna klargöra om det mellan kursplanerna finns beröringspunkter och skäl att 
integrera matematik med geografi får man titta närmare på kursplanen i geografi (Kursplanen 
för geografi, 2000). Även i den kan man finna att undervisningen i geografi kräver en 
samverkan med andra ämnen. Detta för att eleverna skall förstå komplexa problemområden 
och för att ge eleverna en helhetssyn av ämnet. Centrala begrepp och fakta ska vävas in i ett 
större sammanhang, enligt kursplanen. Vilka begrepp och fakta syftas till? Det går att urskilja 
begrepp som landskap, plats, läge och utbredning, för att nämna några. Detta är begrepp som 
är nära sammankopplade med matematiken och återfinns även i kursplanen för matematik. 
Man kan i kursplanen för geografi läsa att ämnet stärker elevernas rumsuppfattning, vilket 
även går att läsa i kursplanen för matematik. För att eleverna skall kunna förstå begreppen 
finns olika hjälpmedel föreskrivna i kursplanen för geografi som eleverna skall bli förtrogna 
med, som exempelvis kartor. Vidare kan man under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet 
av det femte skolåret läsa att eleverna skall förstå vad en karta är och hur den används, vara 
förtrogen med globen och känna till olika platsers och områdens lägen i förhållande till 
varandra samt kunna uppskatta avstånd (Kursplanen för geografi, 2000). Att eleverna skall 
kunna förstå vad en karta är och hur den används leder naturligt in på matematikens område, 
där ”skala” är en del av förståelsen vid användandet av en karta. Det finns många tydliga 
kopplingar mellan de två ämnena och här har redovisats några exempel på hur lärare kan tolka 
och analysera kursplanen.  
 
När man studerar kursplanerna för matematik och geografi kan man tydligt se att det går att 
finna kopplingar mellan dem. Det finns alltså skäl till att integrera dessa två ämnen och det 
finns naturliga beröringspunkter. Kursplanernas utformning med mål- och 
innehållsbeskrivningar innebär att det finns många olika sätt att integrera ämnena och ändå nå 
samma mål. Det ger läraren en stor frihet men även ett stort ansvar. Granskningen visar att det 
finns fördelar med att integrera vissa delar med varandra där delar sammanfogas och blir en 
del av helheten. Men ämnena ska inte integreras med varandra bara för att de ska integreras, 
utan en integrering behöver vara noga genomtänkt (Carlgren & Marton, 2000). Frågan blir då 
hur en lyckad integrering kan se ut. För att svara på frågan får man titta på vad tidigare 
forskning säger.  
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3.2 Forskning om ämnesintegration och matematikundervisning 

I denna del presenteras forskning som är relevant för undersökningens frågeställningar. Det är 
litteratur som handlar om ämnesintegration, för att besvara första frågeställningen i arbetet: 
Vad är och varför ska man arbeta med ämnesintegration? Vidare behandlas litteratur som rör 
hur elever idag upplever ämnet matematik. Det är litteratur som är relevant för andra 
frågeställningen: Hur upplever dagens elever ämnet matematik? Därefter berörs en 
undersökning som handlar om elever i år åtta som får en uppgift att läsa av en portotabell. 
Vissa elever fick uppgiften under en matematiklektion medan andra elever fick uppgiften 
under en samhällkunskapslektion Studien är främst relevant för den tredje frågeställningen i 
arbetet: Kan vissa mål i kursplanerna lättare uppnås om en integrering mellan matematik och 
geografi sker i form av ett projektarbete?  

 

3.2.1 Om ämnesintegration  
 

• Vad är och varför ska man arbeta med ämnesintegrerad undervisning? 
 
Vad menar man när man pratar om integration? För att få svar på det kan man slå upp ordet i 
Svenska akademins ordlista över svenska språket och där finna att integrera betyder ”förena 
eller sammanföra till en helhet” (Norstedts, 1999).   
 
Forskare som Andersson (2003) och Lindholm (1985) förespråkar en integrering. 
Anledningen till att man överhuvudtaget pratar om att integrera olika ämnen med varandra är 
att undervisningens huvudsyfte är att hjälpa eleven att finna en helhetssyn av olika aktuella 
frågor. Helhetssynen är att upptäcka att delarna och helheterna påverkar varandra, vilket 
eleverna måste få en chans att se. Enligt Andersson (2003) och Lindholm (1985) kan 
integrationsbegreppet förklaras med att människan sammanfogar skilda fragment till en 
helhetsbild. Men integrationsbegreppet är komplext menar de, och det medför att man inte 
exakt kan säga vad en integration är. Dessutom kan en integration se olika ut beroende på hur 
ett specifikt tillfälle ser ut. I skolan behöver man genomföra en integrerad undervisning så att 
eleverna får en chans att upptäcka helheterna. Men ämnesgränser behöver inte suddas ut för 
det, utan det handlar om att variera undervisningen. Den integrerade undervisningen kan 
komplettera den vanliga undervisningen anser Andersson (2003), eftersom alla arbetssätt inte 
alltid passar för alla elever. 
 
Även Carlgren och Marton (2002) vill poängtera att det inte går att fastslå hur undervisningen 
i skolan ska bedrivas. Man kan inte entydigt slå fast att en arbetsmetod är bättre än en annan. 
 
I en studie som handlar om varför, varför inte integrerar NO- lärare ämnena i grundskolan 
beskrivs 25 verksamma lärares syn på ämnesintegration. Lärarna anser att med en integrering 
så skapar de förståelse och samband för hur skolämnena och begrepp hänger ihop, istället för 
att se skolämnena som separata delar. Alla 25 lärarna anser att skolämnena hör ihop och att de 
påverkar varandra på ett sätt som gör det svårt att sära ämnena åt. Av de 25 lärarna 
integrerade 20 sin undervisning på ett eller annat sätt. Motivet är enligt lärarna att eleverna får 
en fördjupad eller bättre förståelse och dessutom leder det till ökat engagemang och intresse 
från elevernas sida (Abrahamsson & Adolfsson, 2005). 
 
Löwing och Kilborn (2002) argumenterar för en ämnessamverkan i skolan. De bygger sina 
argument på dels Lpo 94 och dels kursplanerna som de anser kräver att undervisningen i 



 9 

matematik och andra ämnen ska samordnas så att eleven får möjlighet att uppfatta större 
kunskapsområden som en helhet. Den kunskap som krävs inom olika sektorer av dagens 
samhälle ryms sällan inom ett enda skolämne och skolorna skall in i det längsta försöka 
skildra verkligheten. Som det ser ut idag ser matematiklärarna sitt ämne som renodlat och fast 
och det är sällsynt att en samverkan mellan matematik och andra ämnen sker. Löwing och 
Kilborn (2002) anser att matematiklärarna istället borde bygga upp enkla matematiska 
modeller som är så funktionella att de kan användas i andra ämnen. De menar att eleverna ska 
få chansen att tillämpa och pröva sina matematiska kunskaper i en realistisk miljö, där den 
sorten av matematiska problem hör hemma. Ett exempel som de nämner är att eleverna 
tillämpar geometriska begrepp bättre i slöjdämnena. Det innebär att eleverna ser nyttan med 
matematiken.  
 
Burns (1998) menar att matematikens praktiska användning är att tänka och resonera omkring 
problem eller situationer som behöver matematiken som redskap eller verktyg. Hon menar att 
skolmatematiken lägger stor vikt vid rutinlösningar och mindre vikt vid att sätta in 
matematiken i naturliga sammanhang, där den ges mening. Matematiken behöver sättas in i 
aktiviteter där eleverna får lära sig använda den genom att tänka, resonera och lösa problem. 
 
Löthman (1992) har i sin avhandling Om matematikundervisningen tagit upp och behandlat 
forskning som visar att eleverna inte ser något samband mellan skolmatematiken och 
verkligheten. På matematiklektionerna räknar man och uppgifterna ska vara snabblösta och 
om de tar mer än tio minuter att lösa så ger eleverna upp. Det är viktigt för eleverna att ligga 
långt fram i boken, vilket innebär att eleverna löser uppgifterna fort utan att reflektera över 
vad de gjort. Det leder ofta till att uppgifterna sällan löses på mer än ett sätt. Uppgifterna ses 
som konstruerade och tillrättalagda för att passa bokens lösning. De är således inte gjorda för 
att leda till ett matematiskt resonemang. Detta kan kopplas ihop med den forskning som visar 
att matematiken skall utgå från andra ämnen och miljöer utanför skolan, för att den skall bli 
verklighetsförankrad. Den ”traditionella” matematikundervisningen där eleverna räknar i sin 
matematikbok år efter år skulle kunna bli bättre genom förändring där nya infallsvinklar 
tillåts. Det har visat sig att det traditionella upplägget av innehåll och arbetsmetoder inom 
skolmatematiken har blivit ett hinder för elevernas inlärning. Elever som klarar av 
matematiska problem utanför skolan kan inte lösa en liknande uppgift i skolan. En lärare som 
ingick i Löthmans undersökning menade att skillnaderna i elevernas vardagskunskaper och 
skolkunskaper i matematik inte berodde på bristande matematikkunskaper utan på brister i 
ämnen tillhörande grundläggande samhällskunskaper. Vidare menade läraren menade vidare 
att bättre samarbete mellan olika ämnen skulle troligen avhjälpa detta.  
 
Kroeker och Ramic (2002) har studerat ämnesintegrering mellan NO ämnen och SO ämnen. 
Undersökningen bygger på lärare som använder sig av tematisk undervisning som ett sätt att 
skapa helhet och sammanhang för eleverna. Lärarna menar att det är viktigt att integrera NO 
ämnen och SO ämnen med varandra, då strävan för eleverna är att se det nära samband som 
finns mellan ämnena. Men precis som i Löthmans undersökning finns vissa faktorer som 
försvårar integration. På vem bekostnad ska integreringen ske? Det har visat sig att lärare 
inom respektive område har svårt att möta varandra och samarbeta. Problemet bottnar i att det 
på skolor finns kulturer där lärare värderar sitt ämne högre än andra ämnen. Kroeker och 
Ramic (2002) visar att en integration mellan NO ämnen och SO ämnen skulle vara ett mycket 
lämpligt sätt att för skolan och lärarna kunna möta verkligheten. Lärarna i undersökningen 
menar att undervisningen skall vara så lik verkligheten som möjligt för eleverna och för det 
behövs det att alla lärare har samma synsätt och att man fokuserar på den helhetssyn 
integreringen skall ge. 
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För att befrämja elevernas kunskapsutveckling i önskvärd riktning understryker Ahlberg 
(1995) att det är nödvändigt att från början lägga stor vikt vid val av innehåll och arbetssätt. 
Matematikundervisningen bör utgå från elevernas erfarenhet, vilket har tydliggjorts i 
läroplanens ”mål att stäva mot”. Om lärare i grundskolan utgår från elevernas erfarenheter i 
undervisningen blir barnens aktiviteter meningsfulla genom att barnet lär sig förstå motivet 
eller avsikten med dem. Att räkna blir meningsfullt för alla elever när de förstår räkningens 
funktion och inte enbart har uppfattningen att man ska räkna för att lära sig eller för att man 
måste lösa matematikproblem i skolan. Lek, fantasi och skapande verksamhet spelar en stor 
roll för elevernas lärande. Därför bör eleverna få tillfälle att upptäcka matematik och möta 
matematiska begrepp i ett naturligt sammanhang. Läraren har ett stort ansvar att skapa 
situationer som synliggör matematiken i dess olika sammanhang. Det kan med fördel göras 
inom ramen för temaarbeten och projektarbeten.  

 

3.2.2 Elevers syn på matematik  
 

• Hur upplever dagens elever ämnet matematik?  
 
Det finns idag många undersökningar som visar att elever i stor utsträckning har negativa 
erfarenheter av matematik då den upplevs som meningslös och svår att förstå (Löwing & 
Kilborn, 2003; Ahlberg mfl, 2003). Begrepp, metoder och modeller från matematiken 
används i såväl vardags- och yrkesliv som i samhällelig och vetenskaplig verksamhet. Men 
det viktigaste är att matematikkunnande ska bidra till självförtroende, kompetens och reella 
möjligheter att påverka och delta i vårt samhälle (Skolverket, 2003). Enligt Lpo 94 är det en 
demokratisk rättighet och eleverna behöver matematikkunskaper till att lösa vardagsproblem, 
kunna förstå och granska information med mera (Lpo 94). Hur kan man då undvika negativa 
erfarenheter och känslor av misslyckande när det gäller matematik, frågar man sig 
(Skolverket, 2003). Tittar man på forskningen kan den peka på vissa saker som gör att 
matematiken känns lustfylld och rolig. Den i särklass viktigaste faktorn för lärande som 
eleverna själva anger är läraren. Lärarens engagemang och förmåga till att inspirera och 
kunna förklara matematik för eleverna är viktigt (Ahlberg, 2003; Skolverket, 2003). 
 
I Matematik ett kommunikationsämne anger Ahlström (2004) olika former av arbetssätt som 
läraren kan använda sig av i undervisningen för att göra den lustfylld. Exempel är utforskande 
och undersökande verksamhet, som eleverna möter när de arbetar med problemlösning. Med 
problemlösning menar Ahlström (2004) att eleverna får arbeta med ett verkligt problem, det 
vill säga en situation där proceduren för att lösa problem inte är uppenbar. Det som gör 
problemlösning till roligt och lustfyllt är att det finns många olika strategier att välja bland, 
som till exempel rita bilder, göra listor, skriva ekvationer eller dramatisera. Detta till skillnad 
från den traditionella undervisningen i läroboken som ofta bara ger en strategi för att göra 
beräkningarna. Även om problemlösning är svårt för många barn så får man inte glömma att 
barn är problemlösare av naturen och barnen tycker ofta det är kul att arbeta på ett 
utforskande och undersökande sätt i matematik (Ahlström, 2004). 
 
Även Skolverket (2003) menar att de har gjort iakttagelser som blivit särskilt tydliga när det 
gäller glädjen inför ämnet. Det handlar om situationer i undervisningen som utmanar 
eleverna, där det finns utrymme för både känsla, tanke, upptäckarglädje, engagemang och 
aktivitet hos både elever och lärare. Det handlar främst om situationer där variation i innehåll 
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och arbetsformer finns, som till exempel enskilt arbete men även i olika former av grupper, 
gemensamma reflektioner över hur man kan lösa matematiska uppgifter. Det man även har 
kunnat se är att elever som tappat sin motivation för ämnet matematik gjort det på grund av 
allt för stor omfattning individuell och enskild undervisning som karaktäriserar den 
traditionella matematikundervisningen. Läroboken styr idag undervisningen och utan tvekan 
har det varit en bidragande orsak till att lusten att lära matematik avtagit (Skolverket, 2003).  
 
Skolans matematikundervisning skall möta barnens uppfattningar om vad matematik är, vad 
den kan användas till och hur man lär. Det måste finnas en mening med det barnen gör och 
när det gäller ämnet matematik är det i många fall inte glädjen att lära matematik som saknas, 
utan lusten att lära sig något som man inte förstår eller ser nyttan med. För att anknyta till 
barns kunskaper och erfarenheter och för att ge möjligheter att se matematikens värde behöver 
man söka aktiviteter utanför läroböcker och stenciler. Att arbeta mer projektorganiserat i 
skolorna är ett exempel på det, och det är enligt forskning något som eleverna tycker är kul. 
Elevernas motivation ökar då de ser vad matematik kan användas till (Ahlberg mfl, 2003; 
Skolverket, 2003). 
 
För att stimulera barns intresse och upptäckarglädje för matematik är det enligt Malmer 
(1990) viktigt att behålla helhetssynen på elevernas utveckling och låta matematiken ta stöd 
av och stödja andra ämnen. Malmer menar att med ett analytiskt synsätt kan matematiken 
lättare bli integrerad som en del i den process hon kallar omvärldsorientering. Hon menar 
vidare att man i arbetet strävar efter att i interaktion med eleverna arbeta utifrån den helhet 
som verkligheten är, där ämnen som matematik, bild, slöjd, no, teknik och svenska 
tillsammans är ”byggklossar”. Ämnesuppdelningen är en konstruktion och inte alltid naturlig, 
speciellt inte för barn. Malmer skriver att matematikbegrepp och beräkningar behandlas där 
de naturligt kommer in. Det synsätt Malmer förespråkar är att läraren väljer aktiviteter, 
situationer och uppgifter så att de bäst svarar mot matematikens syfte, mål, idéer och natur. 
Även Löwing och Kilborn (2002) menar att det i de flesta ämnen krävs kunskapstillskott från 
ett eller flera andra ämnen för att till fullo kunna tillgodogöra sig undervisningen. Författarna 
ger exempel på när en integration med matematik är lämplig. Ett exempel är i de 
samhällsorienterande ämnena i samband med granskning av siffermaterial, tolkning av 
tabeller och diagram och för att förstå och använda enkla statistiska modeller. När man arbetar 
integrerat i undervisningen synliggörs matematiken och eleverna kan se nyttan med den. Det  
kan få eleverna att bli intresserade och motiverade av att arbeta med matematiska uppgifter. 
 
En annan viktig aspekt som framhävs av Ahlstöm (2004) för att stimulera och motivera 
eleverna inför ämnet matematik är att det behöver finnas utrymme för kommunikation mot 
bakgrund av elevernas tankar, där eleverna kan vara aktiva i gemensamma samtal och där de 
kan diskutera och värdera olika lösningsförslag, som till exempel olika former av 
grupparbeten. Den enskilda tysta räkningen och gemensamma genomgångar av uppgifter 
dominerar lektionerna. Eleverna får god tid till att räkna, men inte tillfälle att analysera och 
lösa problem, argumentera för sina lösningar eller befästa begrepp. Det missgynnar elever 
som har svårt att lösa uppgifter på egen hand, men även elever som kan och vill lösa mer 
komplexa problem. Viktigt i sammanhanget för att öka lusten för ämnet är att eleverna 
utvecklar tilltro till det egna tänkandet, kunnandet och lärandet i och om matematik.  
 
I olika undersökningar har det framkommit att elevernas engagemang och intresse för 
matematik ökar om man varierar undervisningen, såväl innehåll som arbetsformer. Den 
traditionella matematikundervisningen, som är den dominerande, fungerar inte särskilt 
tillfredställande för eleverna. Det behöver finnas mera utrymme för samtal och reflektion 
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mellan elever och lärare om olika sätt att tänka och lösa matematiska problem. Lärare bör 
skapa olika autentiska situationer där delar av matematiken kopplas samman med andra 
skolämnen (Skolverket, 2003; Carlgren & Marton, 2002).  
 

3.2.3 Kursplanemål  
 

• Kan vissa mål i kursplanerna lättare uppnås om en integrering mellan matematik och 
geografi sker ?  

 
Roger Säljö och Jan Wyndhamn (1993) har genom en studie i skolan bland åttonde klasser 
påvisat att elever löser matematiska problem olika beroende på om eleverna fått uppgifterna 
under matematiklektionerna eller under samhällslektionerna. Uppgiften som användes i 
studien gick ut på att eleverna skulle ta reda på vad det skulle kosta att skicka ett eller flera 
brev med en viss vikt inom Sverige. För att lösa uppgiften fick eleverna en portotabell. 
Hur löste då eleverna uppgiften? De visade sig vid analysen av resultaten att eleverna använt 
sig av huvudsakligen två strategier för att lösa uppgiften. Vissa elever i år åtta (50%) hade 
använt sig av portotabellen för att klara uppgiften medan övriga elever i år åtta hade gjort 
matematiska beräkningar (50%). Intressant för studien var att se under vilka situationer de 
olika strategierna användes. Av de elever som fick uppgiften under matematiklektionen var 
det mindre än hälften av eleverna som löste uppgiften genom att läsa av portotabellen, medan 
drygt två tredjedelar av eleverna som fick uppgiften på samhällskunskapen löste den så. 
Resultatet tolkas som att beroende på under vilken lektion som uppgiften gavs så använde 
eleverna olika strategier för att lösa den. Säljö och Wyndhamn skriver att eleverna hade en 
tendens att se uppgiften som matematisk till sin natur om den gavs på en matematiklektion. 
Medan om den gavs i ett sammanhang där matematiska beräkningar inte är det första eleverna 
tänker på, som i detta fall i samhällkunskap, så tenderade eleverna i högre grad att bortse från 
matematiska beräkningar och istället läste de av portotabellen som det var meningen att de 
skulle göra. Intressant i studien var även att det visade sig att de elever som använt sig av 
metoden med avläsning var också de elever som fick fram korrekta svar, om uppgiften gavs 
på samhällskunskapen. Om uppgiften gavs på matematiklektionen var det färre av dem som 
använt ”rätt metod”, som gav det korrekta svaret på uppgiften.  
 
Studien visar alltså på att det gavs fler korrekta svar på uppgiften under 
samhällskunskapslektionen än under matematiklektionen. Säljö och Wyndhamn lägger fram 
förslaget att det ibland skulle kunna vara önskvärt att inte presentera den matematiska teorin 
förrän eleverna upptäckt att de faktiskt har ett behov av den. Matematik bör inte läras för 
matematiklektionernas skull, utan för att den kan utnyttjas i andra sammanhang. Behovet av 
att få se nyttan med matematiken är alltså stor och behöver få upplevas av eleverna själva. 
Inom andra områden i skolan som till exempel fysik används matematiken som ett tydligt 
redskap under lektionerna och eleverna ser då att det finns ett behov av matematiska 
kunskaper och färdigheter. Elevernas behov av matematik behöver få upplevas innan man 
börjar läsa fysik på gymnasiet. Det krävs att man tar in matematiken även i andra ämnen där 
den hör hemma. Samhällskunskap är ett av de ämnen där det skulle vara möjligt att integrera 
matematik och samtidigt kunna visa situationer där eleverna behöver lära sig ett visst 
matematiskt verktyg. Då skulle man även lättare kunna motivera och inspirera eleverna till att 
inhämta nya matematiska kunskaper. Matematiken skulle rimligen kunna upplevas roligare 
och man skulle slippa frågor som ”varför ska vi kunna det här” ( Säljö &Wyndham, 1993) ? 
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3.3 Sammanfattning av litteraturstudier  

Nedan presenteras de viktigaste resultaten som framkommit i litteraturstudien,  i form av en 
punktlista.  
 

• Läroplanen och kursplanernas mål - och resultatstyrning leder till att kommunerna har 
fått ökad frihet att själva fatta beslut rörande skolplaner och att organisera den egna 
verksamheten i skolan. Det innebär att läraren kan bestämma om undervisningen ska 
struktureras ämnesmässigt eller ämnesintegrerat, tematiskt eller i projekt. 

• En samverkan mellan ämnena i skolan kan ses som nödvändig för att eleverna ska få 
en allsidig och meningsfull kunskapsutveckling som Lpo 94 har som mål och riktlinje. 

• Det finns indikationer, i både kursplanen för matematik och geografi, på att en 
integrering mellan ämnena är att föredra. Matematik har ett nära samband med andra 
ämnen, likaså geografi. Forskning visar att det finns naturliga beröringspunkter mellan 
matematik och geografi. 

• I skolan behöver man genomföra en integrerad undervisning så att eleverna får en 
chans att upptäcka helheterna. Eleverna ska få en förståelse och se samband för hur 
skolämnen och begrepp hänger ihop, istället för att se skolämnena som separata delar.  

• Matematikens praktiska användning är att tänka och resonera omkring problem eller 
situationer som behöver matematiken som redskap eller verktyg. Matematiken ska 
sättas in i naturliga sammanhang, där den ges mening.  

• Den ”traditionella matematikundervisningen” där eleverna räknar i sin matematikbok 
har visat sig vara en mindre bra arbetsmetod. Eleverna ser inte något samband mellan 
skolmatematik och verklighet. Dessutom ser eleverna ingen nytta med det de gör 
vilket leder till att lusten och glädjen att lära sig matematik försvinner hos många 
elever.  

• Matematikundervisningen skulle kunna bli bättre om nya infallsvinklar tillåts. Läraren 
behöver söka aktiviteter utanför läroböcker och stenciler. Ett exempel är att arbeta 
med ämnesintegration i projektform, där lek, fantasi och skapande verksamhet och 
matematiska resonemang är naturliga inslag, vilket skulle vara ett lämpligt sätt för 
skolan att möta verkligheten.  

• Att lärare inte integrerar matematik med andra ämnen har visat sig bland annat bero på 
att de värderar sitt ämne högre än andra ämnen. Det finns en spänning mellan SO 
ämnen och NO ämnena. Samarbetsproblem, och på vems bekostnad ska en integrering 
ske?, är faktorer som hindrar dessa lärare att integrera.  

• I en studie som gjorts bland åttonde klasser har man påvisat att elever löser 
matematiska problem olika beroende på om eleverna fått uppgifterna under 
matematiklektionerna eller under samhällskunskapslektionerna. Uppgiften handlade 
om att läsa av en portotabell. Det som är intressant för studien är att de elever som fick 
uppgiften under matematiklektionen försökte lösa den med matematiska beräkningar, 
medan de elever som fick uppgiften under samhällskunskapen försökte lösa den 
genom att läsa av portotabellen, vilket var meningen att de skulle göra. Det som även 
är intressant kring detta är att det var fler elever som gav det korrekta svaret på 
uppgiften som använt ”rätt metod”, än de elever som räknat på den under 
matematiklektionerna.  
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4 Projektet  

4.1 Vad kännetecknar ett projektarbete?  

Det som karaktäriserar den traditionella matematikundervisningen i skolan är den enskilda 
tysta räkningen i läroboken. Men när man arbetar med temaarbeten eller projektarbeten som 
karaktäriseras av ämnesövergripande eller integrerad undervisning, där målet är att skapa 
helhet och sammanhang genom att balansera olika kunskapsformer för eleverna, så är man 
naturligt inne på andra former av arbetssätt och arbetsformer än den ”traditionella” 
undervisningen (Ahlström mfl, 2004). Det finns flera definitioner av projektarbeten och en av 
dem är enligt Skrøvset och Lund (2000):  
 
”Vi definierar projektarbete som ett pedagogiskt arbetsmönster där elever eller studenter – i 
samarbete med lärare och/eller andra – utforskar och behandlar ett eller flera problem i 
relation till de samhällsförhållanden och den verklighet som de ingår i. Detta innebär att 
arbetet ska ge fördjupade upplevelser och insikter, ett bredare perspektiv, att problemet ska 
angripas och belysas från olika synvinklar oberoende av traditionella ämnesgränser och att 
val av teorier, metoder och redskap styrs utifrån de utvalda problemen. Lärarens roll är inte 
bara att förmedla kunskaper, utan lärarna ska också i solidaritet med eleverna fungera som 
initiativtagare, inspiratör, gränssättare, handledare och konsulter. Arbetet ska utmynna i en 
konkret produkt, som kan vara en muntlig eller skriftlig rapport, eller förmedlas genom andra 
medier eller handlingar” ( Skrøvset & Lund, 2000 s. 32).  
 
Skrøvset och Lund vill poängtera att det är bra att ha en definition i bakhuvudet, men att det är 
sällan eller aldrig som ett projekt genomförs exakt enligt denna definition. Det är principerna 
som är det viktiga att förhålla sig till. Vilka är då principerna i ett projektarbete, frågar sig 
Ahlström (2004). Vid projektarbeten eller temaarbeten ligger fokus på olika former av 
kommunikation mellan eleverna i sig men även mellan elev och lärare. Eleverna erövrar ny 
kunskap genom att i aktivt samspråk upptäcka och undersöka, påstå och fråga, anta och ställa 
hypoteser och tillsammans finna och söka lösningar. Det är ett arbetssätt som bygger på 
problemorientering. Med problemorientering menar Ahlström att man inte ska utgå från ett 
ämne eller ett specifikt lärostoff, utan istället från de problem som föreligger här och nu. När 
man behandlar ett problem ska man införliva de olika ämnenas kunskaper, metoder och 
teorier i den omfattning som är relevant för just problemställningen. Problemställningarna kan 
till exempel vara knutna till ett aktuellt tema där flera ämnen ingår i temat. Den enskilda 
lärarens kännedom om kursplanen, liksom hans eller hennes förmåga att utnyttja sina ämnen i 
det aktuella temat, bör vara avgörande för vilka ämnen som ska ingå i projektet. Poängen med 
projektarbeten är även att problemställningen ska upplevas viktig för eleverna, vilket är 
förutsättningen för den motivation som genomförandet av projektet kräver.  
 
Vid projektarbeten talas det ofta om deltagarstyrning, vilket handlar om att eleverna får vara 
med och bestämma och påverka projektets delar. Främst handlar det om att i den mån det går 
försöka möta och ta till vara på elevernas önskemål och intressen. Det kan handla om att 
ändra eller lägga till vissa delar i projektets gång. Det betyder att lärarrollen får en 
sammansatt karaktär. Läraren ska för det första vara den som på förhand sätter klara ramar för 
projektet, exempelvis hur lång tid det ska ta, vilka ämnen som ska vara med, vilka 
huvudområden man ska hålla sig inom, hur intensivt projekt ska fortlöpa. Om barnen är yngre 
rekommenderas att projektet ska intensifieras under en kortare period på ca 3-4 veckor, där 
intensivare perioder i projektet varvas med ”vanlig undervisning” (Skrøvset & Lund, 2000). 



 15 

Vidare pratas det om läraren som handledare vid projektarbeten. Med detta menas att läraren 
måste kunna analysera situationer för att på så vis komma fram till vilken slags handledning 
situationen kräver.    
 
En fråga som alltid dyker upp när det gäller projektarbeten, är om eleverna måste arbeta i 
grupp. Det finns visserligen inget i själva principen som säger att projektarbete måste bedrivas 
i grupp, men traditionellt sätt har det bedrivits på det viset. Att skolan betonar grupprojekt 
beror på att man vill befrämja samarbete och sociala färdigheter. Att arbeta i grupp mot ett 
gemensamt mål är ett bra sätt att utveckla sådana färdigheter. Förutom att arbeta i grupper när 
det gäller projekt, är det vanligt att arbeta ämnesövergripande med projektuppgifter som 
utförs individuellt. Det ena utesluter inte det andra. Det som är väsentligt för att 
projektarbeten ska lyckas är ändå att grupperna fungerar och drar jämnt eftersom det är denna 
arbetsform som används mest och fungerar inte grupperna blir således även innehållet 
meningslöst i projektet. Hur får man då grupper att fungera lyckosamt? Enligt Nilsson (1993) 
är det de enskilda deltagarna i gruppen som helhet som kommer att avgöra hur det kommer att 
bli. Men detta går att påverka om läraren har kunskaper, erfarenheter och en vilja att göra 
något. Som lärare kan man inte förutse om gruppen kommer att fungera eller inte, men det 
finns fällor att undvika. Till exempel bör inte grupperna bestå av enbart ämnesmässigt 
”svaga” elever, då dessa elever ofta saknar en ”motor”. Nilsson (1993) pekar på att det finns 
olika typer av grupper. En skolklass eller en arbetsgrupp är exempel på formella grupper, 
vilket innebär att gruppen har en tydlig koppling till mål och uppgift och ringa betoning på 
”sociala” skeenden i gruppen, som klimat och personliga relationer. Dessa grupper har även 
ett bestämt uttalat syfte, formulerade regler och en opersonlig karaktär. Ledarskapet är 
formellt vilket innebär att det finns en eller flera ledare. Informella grupper som till exempel 
ett kompisgäng präglas mer av relationsbehov och mindre av de uppgifter gruppen har att 
utföra. De informella grupperna är i regel mer spontant bildade utifrån samhörighet eller 
gemensamt intresse. Rollerna i gruppen bestäms inte av föreskrifter eller regler utan av 
underförstådda normer. Ledarskapet är även outtalat och mer skiftande. Men det är även i den 
lilla gruppen som den största delen av den sociala kontrollen utövas, och det är där 
socialisationen sker, det vill säga hur man får individerna att lägga band på sina egna behov 
och istället anpassa sig efter andra. Det är i den lilla gruppens sammanhang som människor 
lär sig värderingar, sociala färdigheter och förhållningssätt. Det är i grupper som det går att 
experimentera med roller och identiteter, det är där man blir bekräftad. Allt detta med 
formella och informella gruppers karaktärer samt individernas behov i gruppen är något som 
blir viktiga faktorer att räkna med och ta hänsyn till när man ska studera gruppers inlärning 
menar Nilsson.  
 
Vid projektarbeten i skolan bör informella grupper undvikas eftersom det är lätt hänt att 
eleverna pratar om saker som inte har med projektet att göra och att de känner varandra för 
väl, att de ofta har samma erfarenheter, vilket gör att gruppen kan bli något idéfattig. Det 
bästa är att försöka blanda grupperna så mycket som möjligt och stimulera mångfald 
(Skrøvset & Lund, 2000). Det är även gruppens mål (uppgiften) som driver den att arbeta som 
en enhet och graden av effektivitet och sammanhållning i gruppen är beroende av att eleverna 
är överens om dels målen för gruppens arbete och samvaro och dels de viktigaste vägarna för 
att uppnå dessa mål. Men man bör vara medveten om att alla mål i gruppen inte är lika även 
om det kan låta så när gruppmedlemmarna pratar och agerar. Detta kan vara en källa till 
konflikter, oenighet och kommunikationsstörningar. Om gruppen inte drar jämnt och det blir 
konflikt mellan egna mål och gruppens mål kommer de personliga målen oftast att segra och 
det leder till att gruppen inte kommer att fungera särskilt väl (Nilsson, 1993). Skrøvset och 
Lund (2000) poängterar att det är en mycket svår uppgift att sätta samman grupper. Det är 
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många faktorer som spelar in för att en grupp ska fungera. De grupper som enligt författarnas 
erfarenhet fungerar bra i projektarbete kännetecknas av en klar målorientering och består av 
tre-fem elever, där eleverna har förmågan att lyssna på andra samtidigt som de kan arbeta 
självständigt. Klimatet i gruppen kännetecknas ofta av en vilja att samarbeta, att få med 
varandra i arbetet och att uppnå gemensamma mål. Nilsson (1993) menar att det alltid finns 
ett visst beroende mellan individerna i gruppen och om beroendet är positivt mellan 
individerna så skapar det ett bra samspel som gynnar ett stödjande och accepterande klimat i 
gruppen. Det i sin tur gör att eleverna delar med sig av kunskaper och åsikter, men även att 
eleverna ser varandra som resurser och formar en öppen kommunikation. Sammansättningen 
blir bäst om den styrs utifrån elevernas intressen och utifrån att de enskilda eleverna kan 
motivera varandra. Nilsson (1993) understryker att motivation är en mycket viktig faktor att ta 
hänsyn till i grupper. Han anser vidare att både inre och yttre drivkrafter är viktiga då det är 
svårt att lära sig något annars och det som man ändå tillägnar sig försvinner snabbt. En lärare 
kan påverka motivationen genom att ge eleverna ansvar, bekräftelse med mera. Ett negativt 
beroende skapar däremot ett samspel som i stor utsträckning tenderar att gå ut på 
konfrontation, ogillande, misstänksamhet samt att man tar för sig på andras bekostnad. Det 
kommer i sin tur att leda till en sluten kommunikation och ett slutet klimat, vilket för med sig 
lågt engagemang, ringa tolerans, föga tilltro till gruppens resurser och liten motivation för att 
satsa på gruppens mål. En samarbetsinriktad grupp löser problem både snabbare och bättre, de 
kan analysera problem och uppgifter på ett bättre sätt och det finns överlag en större öppenhet 
i gruppen. Skrøvset och Lund (2000) menar att det är genom arbetet med varje enskild grupp 
som läraren lär känna den enskilde elevens möjligheter att delta i en arbetsgemenskap, och det 
är denna kunskap som läraren ska utnyttja när den sedan sätter samman grupper. 
 
Eftersom projektarbeten till stor del bedrivs i grupper blir bedömningsunderlaget extra 
intressant. Vad är det som ska bedömas i ett projektarbete och hur går bedömningen till? Den 
traditionella undervisningen avslutas i regel med ett skriftligt prov för att ta reda på vad 
eleverna lärt sig. Vid projektarbeten är det emellertid ingen större vits med att använda denna 
form av prov som redskap för utvärdering. Prov fångar inte in de breda mål som ligger till 
grund för projekt, då fokus ligger på ett bredare spektrum av målsättningar. Det viktiga i 
sammanhanget är att läraren har ett brett underlag för bedömningar av elevernas arbete. För 
att ge eleverna en så rättvis behandling som möjligt är det vanligt att läraren använder sig av 
dagböcker, observationer, samtal och själva produkten som de viktigaste 
informationskällorna. Vid observationer kan läraren bedöma hur gruppen arbetar, om eleverna 
diskuterar sinsemellan och så vidare. Vidare kan läraren använda sig av ett så kallat 
bedömningssamtal som är en form av avslutande diskussion av gruppens resultat. Det är en 
formaliserad muntlig ”hearing”, där läraren/handledaren ställer frågor och 
gruppmedlemmarna svarar. En del anser att detta liknar en gruppintervju medan andra hävdar 
att det mer liknar en muntlig examinationsform. Med hjälp av ett bedömningssamtal kan 
läraren ”kontrollera” elevernas kunskaper och göra en rättvis behandling av enskilda elever 
inom en grupp (Skrøvset & Lund, 2000).        
 

4.2 Planering av projektet 

4.2.1 Val av informanter och etiska aspekter 
När det gäller val av informanter och skola är det ingen slump att undersökningen gjorts på en 
särskild mellanstadieskola. Det beror på att jag känner informanternas klasslärare. 
Klassläraren har kunnat avsätta den tid som jag behövt för att genomföra projektet. Jag har 
under tiden som projektet genomförts varit tydlig med att det ska användas till en 



 17 

undersökning, och att eleverna inte kommer att kunna spåras. För att skydda informanternas 
identitet har jag valt att inte skriva deras riktiga namn i denna studie, utan endast beskrivit 
dem utifrån ”eleverna”. Det som inte har tydliggjorts i samband med undersökningen är delar 
av undersökningens syfte. Eleverna har inte fått veta att matematik har varit en stor del i 
projektet. Någon integrering mellan geografi och matematik har det inte varit tal om. 
Anledningen till det var att flertalet elever, dock inte alla tycker det är tråkigt med matematik. 
Denna information kommer från klassläraren som känner sina elever väl. Om jag hade 
berättat för eleverna att projektet handlade om matematik tillsammans med geografi skulle 
undersökningen kunnat bli meningslös. Därför har projektet kallats enbart geografiprojektet. 
Det kan tyckas etiskt fel att undanhålla information för informanterna, men Bryman (2002) 
talar om en situationsbetingad etik som innebär att forskaren från fall till fall måste avgöra hur 
mycket information respondenterna behöver få. Jag valde att dölja vissa delar av sanningen 
för att få svar på de frågor som var av intresse för undersökningen. Det finns fyra viktiga 
etiska principer som en forskare behöver ta hänsyn till. Dessa är (Bryman, 2000): 
  
Det får inte förekomma någon skada för deltagarnas del, varken fysisk eller psykisk. 
 
Det får inte förekomma någon brist på samtycke från deltagarnas sida. 
 
Forskaren får inte inkräkta på privatlivet. 
 
Det får inte förekomma någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller undanhållande 
av viktig information  
 
Eftersom eleverna inte är myndiga ansvarar föräldrarna för barnet, vilket betydde att de måste 
godkänna att deras barn deltog i studien. Jag bad klassläraren att skriva ett veckobrev till 
föräldrarna. Det stod att jag var lärarstudent, och skulle vara i klassen i fem veckor. Det stod 
även att jag skulle hålla i vissa lektioner som tillhörde geografiprojektet och att barnen skulle 
få fylla i en enkät. Några barn skulle även få bli intervjuade om de själva ville det. Om 
föräldrarna inte godtog detta skulle de så snabbt som möjligt höra av sig till klassläraren och 
han i sin tur skulle informera mig. Föräldrarna hörde aldrig av sig till klassläraren.   
 
I projektet har samtliga 26 elever i klassen deltagit genom att vara närvarande i skolan och 
under lektionerna som ingått i projektet. Något enstaka fall av frånvaro på grund av sjukdom 
och semester har förekommit. Eleverna har även svarat på två enkäter. På den ena enkäten har 
det varit ett bortfall på 3 elever, på den andra enkäten har det varit ett bortfall på 1 elev. 
Vidare har 6 elever deltagit i en intervju med mig. Dessa sex elever har varit av båda könen. 
Fyra av dessa elever frågade mig om de kunde få bli intervjuade, vilket gick bra då dessa fyra 
var intressanta för undersökningen. Två elever valde jag ut till intervju efter att de svarat ja till 
det. Detta berodde på att jag funnit dessa två elever som intressanta informanter på grund av 
hur de svarat på den tidigare ifyllda enkäten. Förutom att enkäten bidrog med viktig 
information till undersökningen gav den ett underlag för att välja ut elever till intervju. 
Elevernas olika svar på enkäten gjorde det möjligt att finna elever som jag ansåg var 
intressanta för undersökningen. När eleverna intervjuades började jag med att tacka dem för 
att de ställt upp för intervju. Jag berättade för dem att de när som helst kunde avbryta vårt 
samtal om något inte kändes bra, att det eleverna berättade stannade hos mig, att när jag 
använt mig klart av intervjuerna så kommer de att förstöras. Detta gäller även för enkäterna 
som också kommer att förstöras efter att de analyserats färdigt.    
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Jag har valt att endast nämna att jag gjort forskningen på en mellanstadieskola, då skolan i sig 
inte är av intresse för undersökningen. Vidare kallar jag elevernas lärare för klassläraren när 
denne förekommer och en närmare beskrivning av honom behövs inte heller för 
undersökningen.  
 

4.2.2 Innehåll och arbetsformer  
I samråd med klassläraren har projektets delar vuxit fram. Innehållet i projektet har utformats 
dels innan och under projektets gång. Min tanke var redan från första början då jag bestämde 
träff med klassläraren att jag ville genomföra ett projektarbete, där en integrering mellan 
matematik och något annat ämne skulle förekomma. Det berodde på att klassläraren i ett 
tidigare skeende berättat för mig att eleverna inte var särskilt förtjusta att arbeta med 
traditionell matematik som eleverna var vana vid. Därav ansåg jag att ett projektarbete skulle 
kunna gå och genomföra i denna klass. Eleverna skulle få möta matematiken genom andra 
uttrycksformer och metoder. Både jag och klassläraren tyckte att ett projektarbete med 
innehållet av matematik skulle bli intressant och att det skulle kunna fungera på ett 
tillfredställande sätt för eleverna. Eleverna skulle även under den aktuella tiden som jag 
gjorde min undersökning i klassen börja arbeta med olika länders geografi i Europa, vilket jag 
och klassläraren ansåg oss kunna dra nytta av. Efter en granskning av kursplanerna i 
matematik och geografi, fann vi att det skulle kunna gå att integrera dessa två ämnen med 
varandra. Eftersom jag hade tillgång till en årskurs femma var det naturligt att man tittade på 
strävansmål och de mål eleverna skall ha uppnått i slutet av år fem i kursplanerna. På så vis 
blev det även lättare att se vilken kunskap eleverna skulle tillgodogöra sig i år fem.  
 
Frågan var bara hur och under vilka former en integrering mellan geografi och matematik 
skulle gå till när man visste vilken kunskap eleverna skulle få med sig enligt kursplanerna. 
För att inte komplicera projektet mer än nödvändigt bestämdes att elevernas geografibok, 
Boken om Europa (Europaboken) som är en lärobok i ämnet skulle få ligga till grund för 
projektet, genom att utgå från den vid planeringen av integrationen med matematik. 
Anledningen till det var att projektets bas skulle vara att läsa om två länders geografi i Europa 
och utifrån vilken fakta geografiboken tog upp så planerades olika integrationsuppgifter med 
matematik. De två länder som valdes och som eleverna skulle få läsa om var Storbritannien 
och Italien. Genom att använda läroboken i geografi och med kursplanerna i ”ryggen” fick jag 
en rad uppslag över vad för sorts matematik som passade in vid integrationen, till exempel 
tabeller och skala passade naturligt in tillsammans med geografibokens upplägg och är även 
nära sammankopplat med geografiämnet. Kopplingen mellan matematik och geografi var inte 
svår att finna. 
 
Alla uppgifter i projektet som eleverna har arbetat med har varit en egenproduktion. Vissa 
uppgifter i projekt hade planerats i förväg innan det startade, eftersom det krävde mycket tid 
och engagemang för att de skulle bli välgenomtänkta i undervisningen. Inte bara innehållet 
skulle planeras noga, utan även olika sorters arbetsformer. De arbetsformer som användes för 
projektet var grupparbeten, pararbete och enskilt arbete. Arbetsformerna planerades efter 
innehållets utformning. Först innehåll sedan arbetsform.  
 
Under projektets gång skulle kopplingen finnas till de två länderna, Storbritannien och Italien. 
Vissa uppgifter planerades i förväg, andra ändrades, kom till och tog borts under projektets 
gång. Ett exempel på det var när eleverna under en lektion skulle läsa om Italien och 
Romartiden, där det var planerat uppgifter i förväg, som eleverna skulle arbeta med. Men det 
visade sig att eleverna hade ett stort engagemang och intresse för den tiden och därför valde 
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jag att plocka med romerska siffror som ett delmoment i integreringen, för att vidga 
perspektivet på Romartiden ytterligare, vilket inte var tänkt från början. Nästan hela tiden 
ändrades och anpassades undervisningen i projektet efter elevernas förutsättningar och behov. 
Det handlade ofta om att anpassa undervisningen efter elevernas intresse och önskemål vad 
gällande innehåll och arbetsformer i den mån det gick och att kursplanerna gav stöd åt det.  
 
Vid planeringen av integrationsuppgifterna användes kursplanerna i geografi och matematik, 
läroboken i geografi Europaboken och elevernas kartbok Atlas samt elevernas matematikbok 
Alma. Böckerna fungerade som underlag för projektet och från dem fick jag uppslag om hur 
man kunde kombinera och sätta ihop olika uppgifter som matchade geografibokens upplägg 
och innehåll. Kartboken innehöll många bra tabeller och diagram och därav kom den att 
användas mycket i projektet. Den innehåller både matematik och geografi och sammanlänkar 
de båda ämnena. 
 
Elevernas lärobok i matematik Alma användes som underlag till att planera uppgifterna. 
Genom den kunde jag se vad eleverna skulle tillgodogöra sig under året, om de bara skulle ha 
räknat i boken, och på så vis gav den en trygghet i planerandet av uppgifterna. Boken 
användes aldrig av eleverna själva i projektet. Förutom geografiboken, kartboken och 
elevernas matematikbok fick jag idéer och feedback från annat håll till uppgifterna såsom från 
klassläraren, media, och lånade böcker.  
 
Om man tittar på de förutsättningar och hänsynstaganden som funnits för att förverkliga 
projektet så har de varit utmärkta. Alla förutsättningar har funnits genom att klassen har varit 
tillgänglig under fem veckor, föräldrarna har godkänt att deras barn deltagit i projektet och 
dessutom har jag fått den tid som behövts. Det har möjliggjort att jag kunnat arbeta i behaglig 
takt utan att behöva stressa på eleverna att bli klara med uppgifterna. Det har gjort att jag även 
har kunnat individanpassa undervisningen, då det inte har varit problem att ta bort, göra om 
eller lägga till uppgifter för varje enskild elev.  
 

4.2.3 Tidsramen  
Det har för projektets del funnits vissa ramar att hålla sig inom. Den yttre ramen för projektets 
tid har varit fem veckor. Tiden var begränsad och gick inte att ändra på, vilket innebar att efter 
fem veckor skulle projektet vara avslutat. Själva projektet beräknades i snitt ta runt 6-7 
lektioner i anspråk per vecka. Men det var i förväg mycket svårt att beräkna hur mycket tid 
varje uppgift skulle ta. Vissa uppgifter planerades ta två timmar att genomföra, andra flera 
timmar, medan andra inte gick att tidsbestämma. Men arbetstiden i veckorna har inte varit 
något problem utan jag har fått den tid jag behövt för att genomföra projektet med eleverna. 
 

4.3 Metod 
För att få svar på arbetets frågeställningar har litteratur, observationer, intervjuer samt enkäter 
använts. Observationerna har skett kontinuerligt i samband med tillhörande uppgifter i 
projektet. Förutom observationer så har intervjuer genomförts i slutet av projektet. Eleverna 
har intervjuats två och två under sista veckan av projektet. Totalt har 6 elever intervjuats. 
Även två enkäter har genomförts i slutet av projektet. Den ena enkäten besvarades av 23 
elever medan den andra enkäten besvarades av 25 elever i klassen. Slutligen har litteratur som 
berört projektets frågeställningar använts som teoretisk grund. Genom att koppla ihop 
litteratur med observationer, intervjuer och enkäter har jag besvarat undersökningens 
frågeställningar i arbetet.   
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4.3.1 Etnografi som metod 
I undersökningen har jag använt mig av Kullbergs (1996) etnografiska metod. Det är utifrån 
Kullbergs beskrivningar som jag fått kännedom om hur en etnografisk metod kan används och 
hur den kan genomföras. Eftersom arbetet till stor del grundar sig på observationer är det 
lämpligt att presentera den etnografiska metoden mera ingående. Det ger läsaren en god 
förståelse för forskningsansatsen som använts i projektet. 
 
I Etnografi i klassrummet introducerar Kullberg (1996) etnografin som forskningsansats och 
forskningsmetod. Den riktar sig främst till lärare. Etnografisk forskning som metod i 
Kullbergs bok innebär att läraren bedriver undervisning samtidigt som denne är forskare. Det 
görs genom att forskaren är en del i undersökningen som ansvarig och deltagande lärare och 
försöker utifrån ett systematiskt sätt både bedriva undervisning och förstå informanternas 
handlingar, tankar och utsagor. Informanterna är de som studeras av forskaren på fältet, vilket 
i Kullbergs bok är elever i skolan. Forskaren utgör själv ett instrument i forskningsstudien och 
den kunskap forskaren har ses som ett led i relationen mellan systematiserad reflekterad och 
vardaglig oreflekterad kunskap. 
 
En etnografisk studie som forskningsmetod kännetecknas av att forskaren försöker förstå 
fenomen i omvärlden genom att observera och iaktta undersökningspersonerna. Det är 
informanternas synsätt som är det viktiga i undersökningen och det handlar om att forskaren 
ska kunna se vad som ligger bakom de handlingar, utsagor och tankar informanterna har, och 
därefter kunna tolka dem. Det är genom informanternas ögon som forskningen skall tolkas 
och förstås (Kullberg, 1996). 
 
Metoden används när forskaren vill studera informanterna under en längre tid och miljö. 
Vidare kännetecknas en etnografisk studie av att forskaren gör formella och informella 
intervjuer, men även av artefakter och skilda dokument av och om fältet och dess informanter. 
Dataproduktionen karaktäriseras av närhet, mångfald och flexibilitet. Data skall inte bara 
samlas in spontant utan det handlar i stor utsträckning om att forskaren gör det systematiskt 
och noggrant. Kullberg (1996) menar att det kan ske på olika sätt, men i huvudsak använder 
sig forskaren av fältnotiser i form av loggbok eller dagbok samt av ljudbandspelare för att 
kunna transkribera intervjuerna. För att forskningen skall kunna ske på ett systematiskt sätt 
bör forskaren ha utgångsteorier klara. Det handlar om att veta vad som skall studeras och 
noteras under studiens gång.  
 
I undersökningen har grupper iakttagits under en kortare tid genom deltagande observation, 
intervjuer och enkäter. Jag hade innan undersökningen satte igång studerat Kullberg (1996) 
om hur man på bästa sätt skulle genomföra en etnografisk studie. Jag hade även läst 
undersökningar som liknade mitt projekt där deltagande etnografi använts som metod. Även 
Bryman (2002) om samhällsvetenskapliga metoder har legat till grund för mitt observerande, 
vilket i stort sett är ganska lik den metod Kullberg beskriver. Projektet varade i fem veckor 
och det var under lektionerna som berörde projektet som själva iakttagelserna gjordes.  
 
Under projektets gång har jag analyserat och tolkat den etnografiska studien utifrån en 
dagbok. I dagboken som var i form av ett A4 block, har mina reflektioner nedtecknats över 
hur eleverna arbetat med integrationsuppgifterna, då utifrån informanternas synsätt. 
Reflektionerna har skett efter varje lektionspass och under vissa lektioner, där tillfälle gavs. I 
den skrevs både tankar, utsagor och frågor som observerats. I arbetet har jag kallat det för 
egna reflektioner.  
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I samband med olika forskningsmetoder talas det om validitet, det vill säga hur pass pålitlig 
undersökningen är. Det absolut säkraste sättet att visa på att undersökningen är giltig och 
tillförlitlig är att låta informanterna få ta del av studiens tolkningar och resultat och reagera på 
dessa. Det är även vanligt i etnografiska studier att forskaren befinner sig på fältet under en 
längre period och studerar ett fenomen. På så vis kan det som upptäcks under dessa 
deltagande observationer observeras om och om igen då liknande situationer inträffar 
(Kullberg, 1996). I min undersökning fick eleverna ta del av studiens tolkningar och resultat 
genom att de fick svara på enkäter och intervjuer, där innehållet handlade om sådant som jag 
observerat och ville ha svar på. Därmed fick jag vid analysfasen av enkäter och intervjuer 
reda på om jag tolkat eleverna och situationerna rätt. När jag observerade eleverna under 
studiens gång och blev osäker på om jag tolkat en situation rätt, frågade jag även eleverna om 
det jag tolkat stämde med deras synsätt. Vid de tillfällen där jag inte kunde fråga eleverna om 
det jag sätt, så observerade jag även om och om igen olika liknande situationer och beteenden 
hos eleverna. På så vis kunde jag veta att jag tolkat informanterna rätt och säkerhetsställa 
undersökningen pålitlighet.    
 
Vid observationstillfällena var jag tvungen att vara flexibel i min roll som lärare och som 
observatör, för att kunna dels handleda eleverna i arbetet och dels observera dem. Det krävdes 
även en viss närhet till eleverna för att få svar på frågeställningarna, vilket gav sig naturligt i 
rollen som lärare. 
 
I rollen som deltagande observatör tvingades jag till att hålla alla mina sinnen öppna. Jag var 
tvungen att ha ögon i nacken och öron öppna för att maximalt kunna höra och se det som var 
vitigt för undersökningen. 

4.3.2 Deltagande observation och informell intervju  
Den vanligaste intervjun i etnografiska studier är det samtal som spontant växer fram under 
datainsamlingsprocessen. Intervjuaren följer informanterna i frågandet på ett så naturligt sätt 
som det är möjligt. Frågorna i dessa löpande etnografiska samtal formas av situationer och 
händelser och förekommer således ständigt. Dessa intervjuer kallas för informella intervjuer 
och skedde hela tiden i min undersökning så fort tillfälle gavs (Kullberg, 1996).  

4.3.3 Formell intervju – djupintervju  
I en etnografisk studie bör även forskaren genomföra någon form av en djupintervju i sin 
undersökning (Kullberg, 1996; Bryman, 2002). En sådan intervju innebär att forskaren följer 
upp den informella intervjun och det direkta observerandet. Intervjuerna planeras efter hand 
som studien fortgår, då forskaren har ett behov av att få veta mera. Intervjuerna är därmed 
mera strukturerade till sin form, vilket innebär att forskaren mer eller mindre har förberett 
intervjufrågor. Det finns ytterligare en anledning till att djupintervjuer är att föredra i en 
etnografisk studie, nämligen att den ger forskaren ett tillfälle att få bekräftelse på att 
observerandet tolkats rätt. Syftet med en djupintervju är att lära sig se omvärlden genom den 
person som intervjuas (Kullberg, 1996). För att forskaren ska minnas och få med alla detaljer 
som informanterna berättar om i intervjun brukar man föredra att spela in och transkribera 
samtalet. Miljön där intervjuerna ska hållas är enligt Kullberg viktigt att tänka på. Det ska 
vara en miljö där forskaren och informanterna kan sitta i stillhet och prata, utan att bli störda 
av omgivningen. 
 
Vid djupintervjuer kan forskaren använda sig av olika slags intervjuscheman. Det som är 
viktigt är att frågorna är ”öppna” vilket innebär att informanterna har en stor frihet att svara 
som de vill. Dessutom ger det forskaren en större frihet att kunna spinna vidare på de svar 
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som informanten ger. Det kräver stor uppmärksamhet från forskarens sida att kunna fånga upp 
det viktiga i samtalet (Kullberg, 1996). Det finns enligt Bryman (2002) två olika slags 
djupintervjuer som en forskare i regel använder sig av. Dessa två benämns som ostrukturerad 
eller semistrukturerad intervju. Vid båda dessa intervjuer vill intervjuaren ha så fylliga och 
detaljerade svar som möjligt. Inför mina djupintervjuer använde jag mig av den 
semistrukturerade, vilket innebär att jag hade en intervjuguide med frågor och teman som jag 
ville beröra. Den semistrukturerade intervjuns fördel är enligt Bryman (2002) att intervjuaren 
kan förbereda sig mer inför samtalet med informanterna. Genom nedskrivna frågorna kan 
intervjuaren kontrollera språket i frågorna och på så vis utforma dem på rätt sätt så att 
intervjuaren och informanterna förstår varandra. Genom att i förväg ha nedskrivna frågor kan 
intervjuaren lättare undvika ledande frågor, vilket är att föredra menar Bryman. Eftersom jag 
intervjuade barn ansåg jag att den semistrukturerade intervjun lämpade sig för 
undersökningen, då den är mer styrd än den ostrukturerade intervjun, genom sina i förväg 
utformade frågor. Det jag lade märkte till under observerandet var att barnen vid 
intervjutillfället hade en förmåga att glida ifrån ämnet ibland och börja prata om annat, vilket 
jag ville undvika och därav valdes semistrukturerade intervjuer.   
 
Den ostrukturerade intervjun karaktäriseras av att intervjuaren endast använder ett så kallad 
PM vid intervjuandet. Det innebär att det finns flera teman som intervjuaren vill beröra, 
genom en punktlista. Det är även vanligt att intervjuaren ställer endast en fråga som denne 
sedan följer upp med följdfrågor när vissa intressanta teman berörs. Denna intervju liknar mer 
ett samtal och kräver mer av både intervjuaren och informanterna än vad den 
semistrukturerade intervjun gör som jag beskrivit ovan (Bryman, 2002). Därav valdes den 
bort.  
 
Djupintervjuerna skedde i slutet av undersökningen, då följdes både observationer och samtal 
upp. Intervjuerna fortlöpte under en hel förmiddag utan avbrott och skedde i skolans bibliotek 
som låg avskärmat från övriga rum. Där skedde intervjuerna i stillhet och ingen kunde störa 
oss. Intervjuerna som genomfördes transkriberades i enlighet med informanterna samtycke. I 
efterhand skedde analysen av intervjuerna. Det var en tidsödande process men väl värt det. 
Det är enligt Bryman (2002) en fördel att transkribera, då det underlättar en noggrann analys 
av vad informanterna har sagt och de intuitiva och halvt omedvetna tolkningar som sagt kan 
kontrolleras. Det är med andra ord det bästa och säkraste sättet att göra sina informanter, 
intervju och undersökning rättvis.  
 
I undersökningen intervjuades 6 elever av samtliga 26 i klassen. Bryman (2002) talar om olika 
urvalsprocesser vid kvalitativa undersökningar. Kvalitativa forskare är ofta klara över att de 
använt bekvämlighets- eller tillfällighetsurval som handlar om att tillgängligheten är 
begränsad på fältet. I mitt fall begränsades urvalet till 26 personer. Grunden för urvalet av de 
6 utvalda eleverna var en tidigare genomförd enkät som eleverna fyllt i. Genom enkätens 
utfall fann jag intressanta elever. Dessa elever hade svarat mycket olika varandra och på så vis 
fick jag ett urval med stor spriding, vilket jag ansåg vara bra då undersökningen ska 
representera alla elever. Förutom enkäten som grund för urvalet var det även så att eleverna 
spontant själva uttryckte att de gärna ville bli intervjuade.  
 
Inför intervjuerna var jag tveksam på om informanterna skulle intervjuas en och en eller i 
grupp. I samråd med klassläraren valde jag att intervjua eleverna två och två. Vilka två elever 
som intervjuades ihop var slumpmässigt av mig ihopsatta. Att eleverna intervjuades två och 
två berodde på att eleverna skulle känna sig mer trygga tillsammans med en klasskompis. De 
kunde tillsammans resonera och hjälpa varandra vid intervjuandet och därmed vara mera 
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”öppna” och våga berätta. Det jag upplevde vid intervjuerna var att eleverna var ”öppna” och 
ivriga i sitt berättande. Det fanns inga tecken på obekvämhet från elevernas sida vare sig 
under eller innan intervjun. Tvärtom så ville alla i klassen bli intervjuade.    
Frågorna som ställdes under intervjun var uppföljningsfrågor av den enkät eleverna svarat på 
tidigare i undersökningen. När det gäller enkäten och uppföljningsfrågorna på den ställde jag 
sådana frågor som rörde varför eleverna svarat som de gjort. Jag ville komma åt 
informanternas upplevelse och känslor bakom svaren. Det medförde att frågorna utformades 
såsom Hur känner du…, Hur upplever du… , Du beskriver att du är dålig…, vill du utveckla 
det…, och så vidare.  
 

4.3.4 Enkät som metod  
Vad som kännetecknar en ”enkät” är enligt Bryman (2002) att informanterna på egen hand 
besvarar ett batteri av vanligtvis slutna frågor. Med slutna frågor menas att informanterna 
endast behöver ringa in det eller de svarsalternativ som passar in för respektive fråga.  
Vid en strukturerad intervju som jag beskrivit i föregående stycke finns en intervjuare 
närvarande som ställer frågorna, vilket det inte finns när man använder en enkät. Enkäter och 
strukturerade intervjuer är i flera avseenden likartade som forskningsinstrument inom 
samhällsforskningen, men i och med att det inte finns någon intervjuare som formulerar 
frågorna vid en enkät, måste instrumentet vara speciellt lätt att förstå och framförallt vara lätt 
att besvara. Därför tenderar enkäter i jämförelse med strukturerade intervjuer att: 
 

• ha färre öppna frågor, eftersom det brukar vara lättare att besvara slutna frågor. 
• ha en utformning som är lätt att förstå och följa för att man ska kunna minimera risken 

för att informanten inte lyckas följa filterfrågor eller glömmer bort att besvara en fråga 
(Bryman, 2002). 

 
Enkät nummer 1 
Jag har i undersökningen valt att förutom den etnografiska studien och intervjuerna ha med 
två enkäter. Anledningen till att jag valt även enkäter som metod i undersökningen är att 
frågornas karaktär är av sådant slag där slutna frågor och fasta svarsalternativ lämpar sig. 
Frågorna i den första enkäten handlade om hur eleverna upplevt det arbetsmaterial vi använt i 
projektet, olika former av arbetsmetoder, om eleverna upplever att de är bra på matematik 
respektive geografi samt hur de upplever arbetsklimatet i klassrummet.  
Jag har även haft med några frågor som var av en ”öppen” karaktär där eleverna kunde få 
fylla i frågorna med hela meningar. Frågorna som jag ville få besvarade var av olika slag. Det 
var dels åsiktsfrågor, attitydfrågor, personliga faktafrågor, vilka är av det slaget att det inte 
går att matcha samma svarsalternativ för varje fråga (Bryman, 2002). Därav ansåg jag att 
”öppna frågor” var det enda alternativet och ”öppna frågor” lämnar också utrymme för 
ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner, vilket är intressant i en etnografisk 
undersökning där elevernas redogörelser är det viktiga.  
 
Fördelen med enkäter är att kodningen av dem går betydligt mycket snabbare än vid 
intervjuer som ska transkriberas. Dessutom finns det andra fördelar med enkäter, till exempel 
att de kan rikta sig till många människor samtidigt (Bryman, 2002). I undersökningen ville jag 
att samtliga elever skulle få komma till tals, vilket lämpligen kunde göras smidigast i en 
enkät. Enkäterna har besvarats vid två skilda tillfällen. Den första enkäten det vill säga enkät 
nummer 1 besvarades under den sista veckan av projektet, men innan jag genomförde 
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intervjuerna. Syftet med det var att få så mycket konkret information som möjligt, men även 
att använda enkäten som ett verktyg för att välja ut lämpliga informanter till intervjuerna. 
 
Enkäten bestod av 8 slutna frågor där eleverna endast fick ringa in ett alternativ som passade 
in. Svarsalternativen var vertikalt utformande och eleverna hade 5 alternativ att välja på. 
Dessa var: 
 

• Mycket bra 
• Bra 
• Varken bra eller dåligt 
• Dåligt 
• Mycket dåligt 

 
Vidare bestod enkäten 10 stycken ”öppna” frågor som eleverna skulle fylla i med hela 
meningar.  
 
En tydlig presentation av enkäten är mycket viktigt enligt Bryman (2002) och till detta hör 
utformningen av svarsalternativen, som bör vara vertikalt utformande och för målgruppen 
lätta att förstå. Det finns även andra saker man bör tänka på vid utformningen av en enkät, så 
som att det ska vara luftigt mellan frågorna, för att minska risken för att någon fråga blir 
överhoppad. En tydlig presentation är viktigt, dels av syftet med enkäten och dels hur den ska 
besvaras. Detta var något som jag tog till mig från Bryman och applicerade på enkäten. I 
enkäten hade jag tydligt skrivit och talat om för eleverna att de endast fick ringa in ett 
svarsalternativ på varje fråga och att de skulle fylla i de ”öppna” frågorna så gott de kunde 
med hela meningar. Vidare gick jag igenom att eleverna skulle skiva sina namn på enkäten, 
innan de började fylla i den. Sedan gick jag igenom sida för sida i enkäten, där jag resonerade 
och visade på olika exempel hur eleverna kunde fylla i enkäten. Jag fanns under tiden 
eleverna fyllde i enkäten tillgänglig i klassrummet för att kunna hjälpa eleverna om det 
uppstod oklarheter. Trots genomgången av enkäten och min fulla närvaro i klassrummet fanns 
det elever som misslyckades med uppgiften och ringade in flera svarsalternativ samt inte 
skrev namn på enkäten. Eftersom eleverna lämnade enkäten direkt till mig i handen kunde jag 
efteråt snabbt bläddra igenom sidorna i enkäten och upptäcka sådana fel och därmed be 
eleverna rätta till dem.   
 
Enkät nummer 2 
Efter den första enkäten och efter intervjuerna gjordes ytterligare en enkät med eleverna. 
Enkäten genomfördes av den anledning att jag ville få svar på ytterligare viktiga frågor som 
uppstått under de sista dagarna av projektet. Det var frågor gällande attityder så kallade 
attitydfrågor. Enkätens frågor utformades genom att presentera dem i påståendeform. För att 
matcha den formen av frågor med svarsalternativ använde jag mig av fyra svarsalternativ, där 
eleverna skulle ta ställning till hur mycket de håller med eller tar avstånd från dessa 
påståenden. Ett sådant påslående kallas ofta för ”item” och inte för ”fråga” eftersom 
informanterna egentligen inte ställs inför en fråga utan ett påstående. I regel brukar man 
använda fem svarsalternativ eller markeringar när det gäller hur mycket man håller med om 
eller tar avstånd från påståendet i frågan. I enkäten använde jag endast fyra markeringar, för 
att undvika skeva svarstendenser och för att få ett klart positivt eller negativt svar. Ju fler 
markeringar man använder i svarsalternativen desto tätare frekvens i svarsalternativen, vilket 
kan leda till att vissa informanter har svårt att skilja på svarsalternativen. För att undvika det 
kan man ha färre svarsalternativ och därmed tydligare frekvens mellan alternativen i svaren 
(Bryman, 2002). Jag undvek att ha ett mittenalternativ för att tvinga eleverna att ta ställning, 
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positivt eller negativt. De svarsalternativ jag hade i enkäten som eleverna skulle förhålla sig 
till var dessa: 
 

• Stämmer mycket bra 
• Stämmer ganska bra 
• Stämmer dåligt 
• Stämmer mycket dåligt 

 
Vid analysfasen upptäcktes att enkäten var felkonstruerad. Istället för ”stämmer ganska 
dåligt” som det skulle ha stått stod det ”stämmer dåligt”. Detta kan ha påverkat hur eleverna 
valde att fylla i enkäten. I metoddiskussionen i detta arbete granskar jag detta fenomen 
närmare. 
 
I enkäten fanns 11 frågor som 25 elever besvarade. Efter den sista frågan i slutet av enkäten 
hade jag en ”öppen” fråga med: vad är matematik för dig? Eleverna kunde på så vis med egna 
ord få uttrycka sig vad matematik är för dem. Efter den frågan fanns ytterligare en annan typ 
av fråga, där eleverna skulle ringa in om de helst jobbade i grupp, par eller enskilt. De övriga 
påståendena i enkäten handlade som sagt om olika attityder till matematik och geografi. De 
skulle ta ställning till i vilken utsträckning respektive ämne är viktigt, kul, svårt, men även i 
vilken grad eleverna anser sig fått komma till tals och hur övriga elever lyssnat på dem i det 
grupparbete eleverna skulle arbeta med. Eleverna fick även ta ställning till i vilken 
utsträckning de ansåg att samtliga uppgifter i projektet varit för svåra. Även lärarrollen i 
projektet studerades genom ett påstående där eleverna fick ta ställning till i vilken 
utsträckning det är okey att fråga läraren när eleven inte förstår lärarens förklaring. Precis som 
i föregående enkät presenterade jag enkätens utformning för eleverna och hur de skulle fylla i 
den. Även denna gång fanns jag närvarande i klassrummet om eleverna behövde hjälp med 
något som var oklart. Men det behövdes inte utan eleverna klarade av att fylla i enkäten på 
egen hand.  
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4.3.5 Översikt över datainsamling  
För att ge läsaren en överblick över vilka datainsamlingsmetoder som ingått i arbetet, 
presenteras nedan ett flödesschema över metoderna. Litteraturstudier och observationer har 
pågått kontinuerligt under projektets gång, medan enkäter och intervjuer genomfördes i slutet 
av projektet.  

  
 
 
Figur 1. Flödesschema över datainsamlingsmetoder.  
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4.3.6 Analys av insamlade data  
 
Intervjuer 
När intervjuerna och enkäterna hade genomförts började själva kodningen och analysarbetet 
av dem. När det gäller intervjuerna transkriberades dem, vilket visade sig ta mycket tid i 
anspråk. För att inte förlora några nyanser i elevernas svar gjordes transkriberingen ordagrant 
efter vad eleverna sagt under intervjuerna och därefter gjordes en sammanfattning över vad 
eleverna sagt. 
 
Enkät nummer 1 
Resultatet från enkät 1 har kodats och redovisas enligt följande. Slutna frågor redovisas med 
svarsfrekvens för respektive kategori, och svaren på de öppna frågorna redovisas ordagrant. 
Därefter dras övergripande slutsatser.  
 
Enkät nummer 2 
Resultatet från enkät 2 har kodats och redovisats enligt följande. Slutna frågor redovisas med 
svarsfrekvens för respektive kategori. För att få ett ”klassvärde” på hur frågorna besvarats har 
jag givit varje svarskategori ett värde. En fråga kan antingen besvaras positivt eller negativt 
och eftersom varje fråga har fyra svarsalternativ har det mest positiva svaret givits värdet fyra 
och svarsalternativ därefter tre, två och ett. För varje fråga räknas sedan ett medelvärde fram. 
Ett värde över 2 innebär att eleverna svarat positivt på frågan. Observera att positivt svar för 
vissa frågor blir omvänt, det vill säga stämmer dåligt eller stämmer mycket dåligt. De öppna 
frågorna redovisas ordagrant. Därefter dras övergripande slutsatser.  

 

4.4 Genomförande av projektet  
I denna del kommer projektet att redovisas. Först sker en beskrivning av hur jag valt att lägga 
upp projektet, de arbetsformer och det innehåll som ingått. 
 
Integrationsuppgifterna i projektet har fått ett eget namn som passar ihop med vad uppgiften 
handlar om. De är kopplade till två länder, Storbritannien och Italien. I varje uppgift redovisas 
först ett syfte, därefter beskrivs innehållet i uppgiften och arbetsformerna. De arbetsformer 
som har använts är grupparbete, pararbete och enskilt arbete.  
 
Efter varje uppgift finns ett stycke som kallas för Egna reflektioner. Här redovisas min 
tolkning och analys av observationer som skett i samband med undervisningen.   
 

4.5 Uppgifterna i projektet 

För att ge en överblick över vilka uppgifter som funnits med i projektet presenteras nedan ett 
organisationsschema, med uppgifternas namn, samt vilka kunskaper inom geografi och 
matematik som eleverna arbetat med, samt vilken arbetsform som har använts. 
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Figur 2. Organisationsschema  
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4.5.1 Storbritannien  
 
1. Introduktion  
Syftet med uppgiften var att eleverna skulle träna sig på djupläsning. Djupläsning anses vara 
en bra arbetsmetod när eleverna ska komma ihåg så mycket som möjligt från texten. Det gör 
eleverna när de skriver stödord och återberättar det för en kompis. Syftet var även att få 
kunskap om Storbritannien, både av natur och kultur (Kursplanen för geografi, 2000 ).    
 
Denna lektion var startpunkten för integreringen mellan matematik och geografi. Projektet 
började med en presentation över vad det var som eleverna skulle arbeta med under fem 
veckor. Jag berättade för eleverna att de skulle få läsa om två olika länders geografi. Dessa två 
länder var Storbritannien och Italien. Själva innehållet i projektet fick eleverna inte veta, då 
det i förväg inte var bestämt exakt vad det var som skulle ingå. Redan från början kallades 
detta projekt för Geografiprojektet på grund av att eleverna inte skulle få reda på att det var en 
integrering mellan matematik och geografi, vilket var poängen med hela undersökningen.  
 
Efter introduktionen startade projektet. Lektionen började med ett ”öppet samtal” i 
klassrummet där eleverna kunde berätta för varandra om de visste något om Storbritannien. 
Det visade sig att många elever visste mycket om Storbritannien. En elev började berätta om 
sin pappa som var född där och att farmor och farfar bodde där. Då började en annan elev att 
berätta om sin morfar och mormor som kom från något annat land i Europa. Det märktes att vi 
höll på att glida ifrån ämnet och därför valde jag att gå in och bryta och börja prata mer 
ingående om Storbritannien igen. Detta gjordes utifrån en ”storkarta” i klassrummet och från 
den beskrevs Storbritanniens geografi. Jag berättade för eleverna att Storbritannien består av 
fyra delar; England, Skottland, Wales och Nordirland. Utifrån ”storkartan” tittade vi 
tillsammans på floder, berg och annat som fanns på den. 
 
När den korta introduktionen var över fick eleverna själva börja arbeta. Det var sedan tidigare 
bestämt att eleverna skulle börja arbeta i sina geografiböcker. Eleverna fick läsa ett stycke i 
Europaboken som handlade om Storbritannien. Stycket om Storbritannien var ungefär fyra 
sidor långt, och var och en av eleverna skulle läsa det tyst för sig själv. Under tiden som 
eleverna läste skulle de skriva stödord på texten. Stödorden skrev eleverna in i sin skrivbok 
som de fått av mig i början av lektionen. Dessa skulle eleverna sedan använda för att 
återberätta texten för sin bänkkamrat. Texten handlade om Storbritanniens naturgeografi med 
floder, berg och klimat och så vidare. Den handlade även Storbritanniens kulturgeografi. 
Eleverna fick läsa om kolonierna och följderna av det, men även om fotboll, cricket och golf 
som började där och som spred sig över världen. Eleverna fick även läsa lite kort om 
industrialismen som började i England, vilket var början till massproduktionen i fabriker. De 
fick även läsa ett kort stycke om stora brittiska popgrupper såsom Beatles, Rolling Stones och 
hur musiken påverkade hela den tidens sätt att leva. Under lektionen gick jag och klassläraren 
runt i klassrummet och hjälpte de elever som ville ha hjälp. Det eleverna ville ha hjälp med 
var oftast att komma på bra stödord till texten. 
 
Jag hade i början av lektionen berättat för eleverna att de skulle läsa texten noga för att det 
skulle löna sig i nästkommande uppgift. Det eleverna inte visste var att jag hade planerat en 
frågetävling på texten om Storbritannien, något som jag fått kännedom av klassläraren att 
eleverna gillade. Denna lektion var en smygstart på projektet och var egentligen inte någon 
integrering mellan geografi och matematik.  
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Egna reflektioner 
Denna lektion fungerade bra. Eleverna arbetade entusiastiskt med uppgiften. Eleverna hade 
tidigare arbetat med djupläsning, vilket medförde att de visste vilka stödord de skulle skriva 
och hur de skulle skriva dem för att bäst komma ihåg texten, när de sedan skulle återberätta 
den för sina kamrater. Det fanns några få elever i klassen som tyckte det var svårt att komma 
igång med uppgiften. De var osäkra på vilka stödord de skulle använda. Elevernas resultat 
blev således olika. Vissa elever skrev nästan hela meningar medan andra skrev ett stödord per 
faktamening. Många elever tyckte även att det var spännande att läsa texten. Det märktes 
främst på deras frågor till mig på texten och att de gärna ville berätta saker om Storbritannien. 
Eleverna ville även diskutera olika delar i texten med mig. De var förundrade över att 
fotbollen och golfen ”föddes” i England. Innehållet i uppgiften förutsatte självständigt arbete 
vilket fungerade utmärkt. Det var tyst och lugnt i klassrummet vilket gav ett harmoniskt 
arbetsklimat för eleverna. Eleverna blev klara med uppgiften och alla eleverna hann 
återberätta uppgiften för sin klasskamrat.  
 
 
2. Frågetävling  
Syftet med uppgiften var att eleverna skulle få komma i kontakt med diagram och tabeller i 
form av en integrering mellan geografi och matematik. Det skulle ske med hjälp av en 
frågetävling, där frågorna skulle vara av geografisk karaktär och där matematiken skulle 
komma in i form av en tabell och ett diagram som skulle växa fram på svarta tavlan under 
tävlingens gång. Idén med att använda tabellen och diagrammet i frågetävlingen var att 
eleverna skulle komma i kontakt med tabeller och diagram på för dem ett roligt sätt, men även 
för att se vad en tabell och ett diagram är för något och hur dessa används. Uppgiften skulle 
ses som en introduktion till temat tabeller och diagram i fortsättningen Dessutom blev 
frågetävlingen en slags repetition och återkoppling av det eleverna läst om i föregående 
uppgift.   
 
Denna uppgift följde upp den föregående lektionens uppgift. Det var i förväg bestämt att vi 
skulle ha en frågetävling som handlade om Storbritannien. Frågetävlingen byggde på den text 
som eleverna läst om i Europaboken. Eleverna skulle bli indelade i grupper, vilket inte var 
helt enkelt. Eleverna fick reda på att grupperna lottats slumpmässigt, men egentligen var 
grupperna väl genomtänkta. Forskning har visat att det är svårt att få grupper att fungera och 
att det är gruppens sammansättning med de enskilda individerna som avgör om den kommer 
att fungera eller inte (Nilsson, 1993). Av den anledningen tyckte både jag och klassläraren att 
det var viktigt att gruppsammansättningen noga planerades. Grupperna skulle bli så jämna 
som möjligt och ha en jämn fördelning mellan tjejer och killar. Anledningen till att jag och 
klassläraren sade att grupperna hade lottats ihop, berodde på att det annars kunde bli ”heta” 
diskussioner. Eleverna tyckte nämligen att gruppsammansättningar ofta kunde bli orättvist 
ihopsatta om läraren fick bestämma grupperna. När jag så berättade för eleverna om de 6 
olika grupperna med 4 i varje blev det inga protester. Kanske var det för att eleverna trodde 
att grupperna lottats! Det fanns ytterligare en tanke med gruppsammansättningen nämligen 
den att grupperna skulle användas till nästa uppgift i projektet, då eleverna skulle börja med 
ett större grupparbete.  
 
Efter gruppindelningen berättade jag för eleverna om frågetävlingen. Jag berättade att 
tävlingen skulle handla om Storbritannien som eleverna läste om i föregående uppgift. Vissa 
elever jublade av glädje och det syntes att frågetävlingar var något som eleverna gillade. 
Några andra elever blev mera konfunderade och sade att de inte kunde något om 



 31 

Storbritannien. Reaktionerna blev således olika. När eleverna hade lugnat ned sig och blev 
tysta fick eleverna veta vart grupperna skulle sitta och att de skulle ha en sekreterare som 
skrev ned svaren på frågorna. 
 
Under tiden som eleverna satte sig i grupperna förberedde jag frågetävlingen med att rita en 
tabell med två kolumner på tavlan. I den ena kolumnen skrev jag in, lag 1, lag 2 och så vidare 
vertikalt. I den andra kolumnen skulle lagens poäng skivas in. Bredvid tabellen ritade jag ett 
diagram. I diagrammet markerade jag ut de 6 olika lagen och jag markerade även ut poäng 
upp till 20, med 1 poäng mellan intervallen. Jag berättade för eleverna att i tabellen skulle jag 
skriva in hur mycket poäng varje lag fick genom att markera detta med streck. Jag valde under 
frågetävlingens gång att gå igenom varje rätt svar på fråga efter fråga. På så vis såg eleverna 
hur jag efterhand fyllde i tabellen med ytterligare streckpoäng. Därefter började jag rita upp 
en stapel i diagrammet för varje poäng lagen fick. Eleverna kunde under tiden som 
frågetävlingen fortgick se lagens poäng i tabellen öka samtidigt som stapeln i diagrammet 
växte för varje lag i takt med utgivna poäng.  
 
Sammanlagt fanns 10 frågor av geografisk karaktär med i tävlingen och vissa frågor kunde ge 
från 0- 3 poäng, medan andra frågor bara kunde ha ett svar vilket då gav 1 poäng. När 
tävlingen var slut kunde eleverna konstatera utifrån tabellen och diagrammet vilket lag som 
vunnit. Sedan ställdes frågor till eleverna som handlade om hur eleverna kunde läsa av ett 
diagram. Det var frågor som: hur många poäng fick lagen, hur många mer poäng fick 
vinnaren än förloraren osv. Eleverna fick räcka upp handen och svara på frågorna. Det 
berättades för eleverna att en tabell och ett stapeldiagram är en bild som gör det lätt för 
läsaren att jämföra sifferuppgifter och att ett diagram ger en mängd information.  
 
Egna reflektioner  
Lektionen fyllde sitt syfte på ett bra sätt. Eleverna tyckte den här uppgiften var rolig, vilket 
var ett av syftet med integrationsuppgiften. Det märktes främst genom att alla elever var 
engagerade i grupperna. Det viskades och eleverna diskuterade länge de olika svaren. När 
eleverna genast kunde en fråga syntes ett nöjt flin på många av elevernas läppar. En del elever 
sade även rakt ut ”jag kan, jag kan, jag vet svaret”.  
 
Valet av en frågetävling som arbetsmetod för att uppnå syftet fanns det fördelar med, då 
eleverna i klassen verkade gilla tävlingsmomentet, trots att det fanns tveksamheter till det 
innan starten av uppgiften från vissa elever. Men när väl tävlingen var igång så tyckte alla 
elever det var kul. Det som även upptäcktes under lektionen var att det var mycket viktigt för 
många elever att vinna tävlingen. Det visade sig genom att eleverna var noga med att 
kontrollera poängställningen hos de olika lagen och att det gavs rättvisa poäng till varje grupp. 
Vid ett tillfälle blev det fel, då en grupp fick fel poäng utdelade och då var eleverna snabba att 
poängterade det och ändra på det. Det har under utbildningen på lärarprogrammet under 
seminarier tagits upp och diskuterats huruvida det är bra eller dåligt att låta eleverna tävla om 
allt de gör i skolan. Det har konstaterats av många lärarstudenter att tävlingsmoment i 
undervisningen inte är så lyckat då eleverna jämför sig med varandra. Men ibland kan det 
faktiskt finnas en viss poäng med tävlingsmoment i undervisningen, som i detta fall, då 
tävlandet bidrog till ett stort engagemang från elevernas sida. Det i sin tur medförde att 
eleverna tog till sig innehållet på ett, för dem, roligt sätt utan att egentligen reflektera över att 
de faktiskt lärt sig viktiga saker. 
 
 
 



 32 

3. Grupparbete  
Syftet med gruppuppgifterna i grupparbetet var att eleverna skulle förstå vad en karta är och 
hur den kan användas samt att kunna uppskatta och mäta längder. Förutom detta skulle 
eleverna kunna avläsa och tolka data i de tabeller som fanns i kartboken. Detta skulle 
eleverna göra utifrån geografisk fakta som handlade om Storbritannien (Kursplaner för 
matematik och geografi, 2000). Dessutom var syftet att eleverna skulle få träna sig att 
samarbeta och lösa uppgifter tillsammans. 
 
Uppgifterna i grupparbetet hade utformats utifrån kursplanerna för geografi och matematik. 
Dessa var grunden i arbetet, innan jag gick vidare till att söka efter mera konkret material. Jag 
tittade i matematiboken Alma och även i Europaboken, för att där finna uppslag till 
integrationsuppgifter. Men till största delen tittade jag i kartboken Atlas för att få idéer till bra 
integreringsuppgifter. Både i kartboken och i Europaboken fanns det olika slags tabeller som 
kunde användas i integreringen, vilket gjorde att jag kände att eleverna på ett naturligt sätt 
skulle kunna uppnå vissa strävansmål och mål som finns i kursplanerna för respektive ämne.  
 
Lektionen startades upp med en presentation av ett grupparbete som eleverna skulle få arbeta 
med under några kommande lektioner. Eleverna fick veta att grupperna var de samma som vid 
frågetävlingen. Det blev inga protester denna gång heller. Vidare berättade jag för eleverna 
om innehållet i uppgifterna, som skulle handla om Storbritannien och att eleverna behövde 
sina Europa böcker, sina skrivböcker de fått av mig, varsin linjal och varsina kartböcker för 
att kunna arbeta med uppgifterna. Varje elev skulle skriva svaren på gruppuppgifterna i sin 
skrivbok. I Europaboken kunde eleverna finna fakta som var relevant för uppgifterna. I 
kartboken fanns många bra tabeller som användes i uppgifterna, där eleverna tränade sig på 
att tolka och läsa av tabeller. Ett exempel på en uppgift i arbetet var att eleverna utifrån en 
tabell i kartboken skulle tolka hur mycket nederbörd det kommer i Storbritannien. Det var 
frågor som: Vart i Storbritannien det regnar mest under januari månad? Hur mycket regnar 
det då? Hur mycket regnar det som minst i Storbritannien? 
 
Sedan fanns det även med andra tabeller som handlade om Storbritannien, till exempel 
mätningar av havsdjup runt Storbritannien, mätningar av medeltemperatur. Linjalen användes 
till att träna sig på skala där eleverna i olika uppgifter fick mäta avstånd i kartboken, för att 
sedan omvandla det till verkligheten och tvärtom. Ett exempel på det var när eleverna i en 
uppgift skulle mäta fågelvägen mellan London och Edinburgh och sedan skriva svaret i 
kilometer. För att klara det var gruppen tvungen att först lägga linjalen i kartboken och ta reda 
på avståndet i boken för att sedan omvandla det med hjälp av skalan i kartboken till 
verkligheten i kilometer.  
 
Eleverna skulle i varje grupp, innan grupparbetet började, enas om en ledare som skulle vara 
ansvarig för att gruppen fungerade. Förutom det skulle även gruppens medlemmar enas om ett 
namn på gruppen. Innan eleverna fick börja arbeta skulle detta vara klart. De allra flesta 
grupperna lottade sin gruppledare, då nästan alla ville vara det. Namnen på grupperna var 
lättare att bestämma än vad gruppledaren var. En av grupperna hette exempelvis Smurfarna. 
Anledningen till att eleverna skulle välja en gruppledare och ett namn inför grupparbetet var 
att eleverna skulle ta uppgiften på allvar och känna att de hade ett gemensamt ansvar för att 
klara av den. Dessutom var tanken från min sida att små detaljer som till exempel val av ett 
gruppnamn och gruppledare skulle medföra att eleverna tyckte det blev roligt att arbeta med 
uppgifterna och på så vis bli mera engagerade i den. Forskning har visat på att faktorer som 
exempelvis ansvar leder till en högre motivation, vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till när 
man vill att grupperna ska fungera (Nilsson, 1993).  
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Innan eleverna fick börja arbeta med uppgiften, hade jag även bestämt vart grupperna skulle 
sitta och arbeta. Grupperna fördelades ut i klassrummet, biblioteket och i matsalen. Detta för 
att de skulle kunna diskutera högt med varandra i grupperna, utan att störa varandra. 
 
Min bedömning var att gruppuppgifterna som jag gjort var ganska svåra att lösa enskilt för 
varje elev. Det var anledningen till att jag valde grupparbete som arbetsform, då jag ansåg att 
ju fler ”tänkande hjärnor” desto bättre. Jag hade ingen direkt genomgång med eleverna innan 
de satte igång och arbetade. Jag bedömde att eleverna tillsammans i gruppen kunde lösa 
uppgifterna med hjälp av de instruktioner de fått. Jag hade skrivit ut sidnummer där eleverna 
kunde hitta informationen för att lösa varje uppgift. Jag hade även talat om och skrivit ned på 
pappret att längst bak i häftet fanns det värdefull information att finna, om eleverna körde fast 
på någon uppgift. Den informationen handlade om kartor, bland annat om skala, men även om 
längdenheter och omvandling av dem. Om eleverna ändå inte förstod uppgifterna, gick jag 
runt tillsammans med klassläraren för att hjälpa dem.  
 
Grupparbetet var omfattande för en årskurs femma, vilket medförde att eleverna behövde 
mellan tre till fyra lektioner för att bli klara med arbetet. Några grupper blev klara efter två 
lektioner medan andra grupper behövde fyra lektioner. Jag hade sedan tidigare bestämt att inte 
stressa på eleverna utan att de i lugn och ro skulle få arbeta klart med uppgifterna och att 
eleverna skulle få den tid de behövde för att bli klara. De grupper som blev klara tidigt med 
uppgiften fick arbeta med namngeografi, för att vänta in de andra grupperna. Det innebar att 
eleverna hade en karta framför sig där det fanns siffror numrerade från ett till trettio.Dessa 
siffror motsvarade en flod, en stad, ett berg med mera, som eleverna skulle finna namnet på 
genom att använda kartboken. De elever som blev klara med namngeografin fick läsa ett 
avsnitt i Europaboken. Det avsnittet handlade om fenomenet ebb och flod kring Engelska 
kanalen.   
 
Egna reflektioner  
Jag anser att grupparbetet inte fungerade särskilt bra. Detta berodde på att eleverna inte 
klarade av att arbeta i grupper. Det var något som jag märkte när jag gick runt och tittade på 
eleverna när de arbetade. Detta var en missbedömmning från min sida, då jag i efterhand 
insåg att jag skulle ha gått igenom mer grundligt hur eleverna skulle göra för att det skulle 
fungera att arbeta i grupperna. Det skulle även ha varit bra att berätta för gruppledaren mera 
specifikt vad det var för något som ledaren skulle ansvara för, som till exempel att alla i 
gruppen skulle förstå vad de gjorde och att alla i gruppen skulle vara delaktiga i 
diskussionerna kring uppgifterna. Men för mig var det självklart att grupparbetet innebar att 
eleverna skulle förstå att de skulle diskutera uppgifterna med varandra i gruppen, samt att 
eleverna skulle vara överens om hur uppgifterna skulle lösas. Det var viktigt att alla kände sig 
delaktiga i arbetet och att alla jobbade med uppgifterna tillsammans. Det var därför jag ansåg 
att grupparbetet som arbetsform skulle passa uppgiften.  
 
Det jag iakttog var att många elever arbetade var och en för sig med uppgifterna utan att 
diskutera med övriga gruppmedlemmar. Andra elever gled bara med och skrev av lösningarna 
på uppgifterna. Sedan fanns det även elever som valde att smita undan och göra allt annat än 
att fokusera sig på gruppuppgifterna. Detta var inte schysst mot de andra i 
gruppmedlemmarna i gruppen. Orsaken till detta var att det i nästan varje grupp fanns någon 
eller några elever som hade svårt för att förstå uppgifterna och därmed hänga med i 
gruppdiskussionerna. Slutsatsen av det var att uppgifterna var för svåra för några elever, trots 
mina försök att förklara dessa för dem. Även om dessa elever bara var några stycken så räckte 



 34 

det för att hindra de andra eleverna i gruppen att arbeta effektivt med uppgifterna. De elever 
som inte fungerade särskilt väl i gruppen, hade inte fungerat så bra i föregående lektioner 
heller. Dessa elever hade haft svårt för att förstå genomgångar, de hade behövt mycket hjälp 
för att klara av uppgifterna och framförallt hade de svårt för att koncentrera sig under 
lektionerna. 
 
Det fanns även andra faktorer som gjorde att grupparbetet inte fungerade eller att det 
fungerade, nämligen den att det i några grupper var de ”duktiga” eleverna som tog över 
ledarrollen och visade de andra eleverna i gruppen hur de skulle tänka och lösa uppgifterna. I 
vissa grupper accepterades detta av gruppmedlemmarna och eleverna fann det naturligt att 
den duktigaste individen ledde gruppen och förklarade för de andra i gruppen. Men i andra 
grupper ledde samma situation till att gruppen splittrades, vilket resulterade i att bara några få 
elever arbetade med uppgiften. Forskning visar på att detta ändå är ett naturligt fenomen som 
kan uppstå i grupper. När gruppen har en tydlig koppling till mål och uppgift och har ringa 
betoning på ”sociala skeenden” i gruppen som exempelvis klimat och personliga relationer så 
är det lättare för gruppen att fokusera på det gruppen ska utföra och därmed fungerar en sådan 
grupp bra. Men det finns även grupper där enskilda gruppmedlemmarna har svårt att lägga 
band på sina egna behov och intressen istället för att se till hela gruppens målsättning. I en 
sådan grupp är eleverna inte överens om målen för gruppens arbete och samvaro och dels de 
viktigaste vägarna för uppnå dessa mål. Dessa grupper fungerar aldrig bra (Nilsson, 1993). 
Detta kan förklara varför vissa grupper fungerade bättre och andra sämre. 
 
Att vissa grupper arbetade bättre kunde även hänga ihop med att eleverna gärna tävlade med 
varandra. Detta var något som jag förstod då eleverna frågade mig om de låg först eller sist i 
jämförelse med de andra grupperna. Vissa elever i de olika grupperna ville gärna ligga före de 
andra grupperna. Det var viktigt för många elever att bli först färdig med uppgiften. De 
grupper som tävlade med andra grupper var också i detta sammanhang de grupper som 
arbetade bättre än de som inte gjorde det. I detta fall kunde tävlingen ses som positivt, då 
eleverna bestämt sig för att samarbeta och lösa uppgifterna. Det jag såg hos dessa grupper var 
att gruppen tog ledaren på allvar och att ledaren i sin tur försökte hålla ihop gruppen och leda 
dem i arbetet. En grupp hade en ledare som hela tiden läste frågorna högt för de övriga 
gruppmedlemmarna. En annan grupp bytte ledare då de ansåg att denne inte passade för 
uppgiften. Det visade ändå på att flertalet elever tog uppgiften på allvar och att de ville att 
gruppen skulle fungera. Elevernas resultat på uppgifterna i dessa grupper var även mycket bra 
då de hade svarat rätt på nästan alla uppgifter. 
 
Överlag var det alldeles för många elever som inte klarade av momentet att arbeta i grupp och 
därmed inte klarade uppgifterna. Dessa elever gick miste om viktig kunskap. Vissa grupper 
behövde även mer hjälp än andra. En del grupper hade även svårt att läsa instruktioner, till 
exempel satt en grupp länge och letade efter svaret till en fråga i fel bok, trots att jag tydligt 
hade skrivit ut sidnummer där de skulle hitta svaret på frågan. 
 
Så här i efterhand skulle eleverna ha fått mer ”kött på benen” inför grupparbetet, både när det 
gäller hur man arbetar i grupp och hur man läser instruktioner. Eleverna skulle även ha fått 
mera kunskaper rörande skala, som eleverna upplevde som svårt. Jag skulle ha gått igenom 
vad man menar med skala och hur det används. Jag tyckte annars att eleverna klarade av 
momenten med tabeller och även de moment som innebar att göra om en längdenhet till en 
annan, som till exempel från centimeter till mil. Det var mycket svårt för mig att veta vilka 
förkunskaper varje individ hade när jag planerade uppgifterna.  
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Jag var innan grupparbetet startade medveten om att eleverna inte hade speciellt många 
erfarenheter av att arbeta i grupp, men jag ville ändå testa det, då jag trodde att varje individ 
hade mycket att vinna på det. Det finns forskning som handlar om huruvida elever arbetar 
bättre i grupp än var för sig. Den frågan går inte att generalisera utan det handlar snarare om 
när eller under vilka betingelser grupper fungerar bra och hur man bär sig åt för att få dem att 
fungera på ett bra sätt. När det gäller om grupper presterar bättre än enskilda individer så 
behöver man först ta ställning till vilken typ av uppgift det handlar om. Vid uppgifter eller 
problem där det finns ett rätt eller fel svar eller där man måste välja ett av flera alternativ, som 
till exempel vid matematikproblem så är grupper bättre. Men de tar längre tid på sig och 
gruppen är sällan bättre än den duktigaste individen (Nilsson, 1993).   
 
För att inte hela grupparbetet skulle kännas meningslöst och att de elever som inte förstått 
skulle få ta igen förlorad kunskap, bestämde jag mig för att gå igenom uppgifterna väldigt 
noggrant, när alla grupper blev klara med arbetet. Jag valde att gå igenom de rätta svaren till 
uppgifterna med varje grupp var och en för sig. På så vis kunde jag i efterhand förklara svåra 
uppgifter genom att visa dem hur man skulle tänka. Jag testade även på måfå en del elever för 
att se om de hade hängt med på mina förklaringar. Eleverna rättade även till de fel som de 
gjort. De flesta grupperna hade alla rätt på uppgifterna vilket var bra, men många elever hade 
som sagt bara skrivit av de ”duktiga” elevernas svar. Min förhoppning var att eleverna i 
efterhand kunde förstå och tillgodogöra sig viktig kunskap.  

 

4.5.2 Italien  
 
1. Introduktion  
Själva syftet med uppgiften var att eleverna skulle få bekanta sig med ytterligare ett 
europeiskt land – Italien - det utifrån Europaboken. Dessutom fanns i Europaboken en liten 
karta över Italien, där det är utsatt berg, vulkaner, floder, städer, fabriker, kända byggnader 
med mera. Kartan ska användas för att diskutera begreppet landskap, både natur och kultur 
landskap. I sammanhanget ska det romerska kulturarvet lyftas fram, då det präglar landet 
och världen idag. Syftet har även varit att eleverna ska ha förstått innebörden av begreppet 
”väder och klimat” samt ha kännedom om hur dessa kan variera mellan olika områden. Även 
att kunna förstå hur man använder skalstocken på kartan i Europaboken har varit viktigt för 
att kunna beskriva hur landets ser ut utifrån begreppen längd och bredd.  
 
När alla elever hade blivit färdiga med grupparbetet om Storbritannien var det bestämt att 
eleverna skulle börja läsa om ett annat land i Europa. Detta land var Italien. Italien valdes på 
grund av att det skulle bli en bra kontrast till Storbritannien. Kontrast när det gäller geografin, 
som exempelvis klimat, berg, men även när det gäller mat och kultur. Men det fanns även 
vissa gemensamma saker mellan länderna som jag ansåg eleverna kunde finna intressant att 
läsa om. Båda länderna har en ”stark” fotbollskultur, vilket borde fängsla och beröra de flesta 
eleverna i klassen som är fotbollstokig. Tanken var att jag under lektionerna skulle använda 
elevernas tidigare kunskaper om Storbritannien för att kunna jämföra det med det Italien.  
 
Lektionen började med en introduktion av Italien utifrån Europaboken. På första sidan fanns 
en detaljerad karta över landet, som eleverna först själva fick titta på en stund. Därefter tittade 
vi tillsamman på kartan och jag ställde frågor till eleverna. Frågorna var i en viss mån styrda 
men det var av sånt slag att man kunde spinna vidare på dem, beroende på hur eleverna 
svarade. Jag försökte hela tiden ha en ”öppen” dialog med eleverna, där frågorna var av sådan 
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karaktär att eleverna var tvungna att titta på kartan för att kunna svara på frågorna. Exempel 
på frågor som ställdes och diskuterade med eleverna var: 
 
Vilka vulkaner finns i Italien och vart ligger de? 
Vilka kända byggnader finns i Italien? 
Hur ser landskapet ut? 
Var berg och floder finns i Italien? 
Vart ligger Italien och vilka hav omger dess land? 
Vad lever folket i Italien av, fiske, jordbruk ? 
Ungefär hur långt är landet från norr till söder? 
Hur ser landet ut, beskriv för mig? 
Vart är landet som bredast, hur brett är det där?  
 
När vi diskuterat klart Italien utifrån kartan, skulle eleverna läsa ett stycke som behandlade 
Italien i Europaboken. Eleverna skulle i helklass läsa stycket högt för sina klasskamrater. 
Vilka som fick läsa skedde slumpmässigt. Vid olika tillfällen stannade jag läsningen för att 
förtydliga och förklara vissa saker i texten, bland annat genom att jämföra saker med 
Storbritannien, vilket gick bra då upplägget i stort sett var det samma för varje land i boken. 
På så vis fick eleverna även en repetition av vad de läst om tidigare. Texten om Italien 
handlade om sådant som man förknippar landet med, som till exempel italiensk mat, då pasta 
och pizza. Eleverna kunde även läsa om att glassen kom från Italien, vilket intresserade och 
väckte uppseende från elevernas sida. Vidare fick eleverna läsa om fotboll, drycker, då förstås 
vin, maffian, Romarriket men även om landets klimat, landskap, industrier och olika språk.  
 
Under lektionen skedde olika beröringspunkter där vi diskuterade italiensk fotboll jämfört 
med fotbollen i Storbritannien. Utifrån fotbollens förutsättningar diskuterades de olika 
ländernas klimat och väder, som mynnade ut i att det borde vara skönare att spela fotboll i 
Italien. Eftersom eleverna redan läst om Storbritannien och visste att landet hade ett milt 
klimat som möjliggjorde att man kunde spela fotboll där året runt, kunde jag spinna vidare på 
ämnet och prata om fotbollen i Italien och dess varma klimat. Även hur landskapet ser ut och 
var fotbollslagen fanns diskuterades. Att den svenska kända fotbollsspelaren Zlatan spelar i 
Juventus som är hemmahörande i den italienska staden Turin. Vidare pratade jag om att Turin 
ligger i norra Italien och att det där finns många industrier och fabriker. En sådan 
beröringspunkt väckte genast elevernas intresse.  
 
Nästa samtalsämne under lektionen handlade om Romarriket. Inför det stycket hade jag 
förberett ett overheadmaterial som eleverna skulle få se. Det var bilder i form av kartor som 
visade Romarrikets expansion under flera århundraden fram tills dess fall. Utifrån kartorna 
beskrev jag hur riket förändrats och ställde frågor till eleverna som innefattade begrepp som 
utbredning, läge, plats, bredd, längd med mera. Eleverna fick besvara frågorna utifrån dessa 
begrepp och tränade på så vis sin rumsuppfattning. När jag visade kartorna pratade jag 
samtidigt om staden Rom. Jag pratade om vilket folkslag som först var romare, och om 
gladiatorer och gladiatorspel. Det var något som jag märkte att eleverna blev fängslade av, då 
de frågade och undrade mycket om den tiden. Vi pratade också om hur längesedan det var 
som Romarriket existerade. Det var då som jag märkte att eleverna hade stora svårigheter med 
tidsbegreppet, vilket inte var bra eftersom texten i boken orienterar sig utifrån ett 
tidsperspektiv. Ett exempel på detta var när eleverna läste högt ur Europaboken: för mer än 
2000 år sedan var Rom huvudstad i ett mäktigt rike som kallades Romarriket…. När vi sedan 
diskuterade hur långt tillbaka i tiden detta var sade en elev att det var väl under Hitlers tid. 
Min första tanke som slog mig då var att den eleven inte visste när Hitler levde och verkade, 
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vilket var för endast 60 år sedan. Men så var inte fallet utan eleven visste när Hitler hade levt, 
då han sade till mig att hans farfar hade varit med under andra världskriget. Jag frågade då hur 
gammal hans farfar var och eleven svarade att han nog var 76 år gammal. Det var inte bara 
denna elev som hade svårt för att förstå tidsbegreppet, vilket märktes under diskussionen med 
eleverna om det hela. Utifrån detta resonemang var det bra att vid nästa lektionstillfälle arbeta 
med tidsbegreppet på något vis.  
 
Efter högläsningen fick eleverna arbeta med ett stencilmaterial. Materialet var hämtat ur en 
bok som heter Mina första faktaböcker och som handlar om berömda platser i världen. 
Platserna beskrivs med hjälp av en viss sorts ”matematik” där eleverna kan läsa om till 
exempel Colosseum, då utifrån hur stor byggnaden var, det vill säga ytmässigt, hur många 
människor som rymdes där samtidigt, det vill säga 48 000. Materialet innehöll även bilder på 
de berömda platserna. Förutom Colosseum fanns det även text och bilder på gladiatorspel. Till 
varje bild fanns ett kort stycke text som beskrev vad det var som hände på bilden. Det kunde 
stå: här strider en modig gladiator mot ett vilt lejon…..Materialet fungerade bra i 
sammanhanget då Europaboken endast nämnde lite kort vad Romarriket var för något. Det 
eleverna skulle göra med materialet var att klippa ut de bilder som fanns till varje text, till 
exempel Colosseum och därefter klistra in det i sin skrivbok. Alla elever arbetade var och en 
för sig själv. Till varje bild skulle de även skriva en liten text som förklarade det som hände 
på bilden och under vilken tid detta ägde rum. Tanken med att klippa, klistra och skriva var att 
eleverna framöver skulle få fördjupa sig i Romarrikets tidsepok, men dessförinnan få kunskap 
om Romartiden.  
  
Egna reflektioner  
Uppgiften arbetade eleverna med under en hel förmiddag. Det jag iakttog var att eleverna fann 
uppgiften som intressant vilket märktes då eleverna visade ett stort engagemang för innehållet 
i uppgiften. Det jag speciellt lade märke till var deras intresse för Romartiden, vilket 
fungerade som en beröringspunkt. När jag pratade om Romartiden satt alla eleverna tysta och 
lyssnade, vilket var ganska ovanligt i klassen. Vid andra tillfällen under projektets gång hade 
det varit svårt för många elever att vara helt tysta vid genomgångar. Det fanns alltid en eller 
ett par elever som stört lektionen genom att småprata.  
 
Att det var tyst under lektionen och att elevernas blickar riktades mot mig samt att eleverna 
ställde många frågor till mig om Romartiden visade på ett starkt engagemang och intresse från 
elevernas sida. Exempel på frågor som eleverna ställde var: vilka var det som var gladiatorer? 
Vilka vapen hade man under den tiden? Kunde man dö i gladiatorspelen? Någon elev hade 
även sätt en Hollywood film som hette Gladiator och som utspelar sig under Romartiden. 
Eleven berättade då lite kort om den filmen för de övriga eleverna i klassen.  
 
En annan uppgift som eleverna arbetat med och som upplevdes som rolig var uppgiften där 
eleverna klippte och klistrade in bilder från Romartiden i sin skrivbok. Många elever lade ned 
stor tid på själva utformningen, de klippte ut bilderna snyggt, färglade dem och textade 
snyggt. Den uppgiften fick eleverna arbeta med var och en, vilket fungerade bra. Eleverna var 
sedan tidigare vana vid att arbeta enskilt eller i par vilket medförde att de till största delen 
klarade av uppgiften på egen hand. Det var vid enstaka tillfällen som några elever frågade mig 
om jag kunde hjälpa dem med att komma på vad de skulle skriva till varje bild i sin skrivbok. 
Men eleverna var mer eller mindre självgående i denna uppgift. 
 
Det som däremot bekymrade mig var att eleverna inte förstod ”tidsbegreppet” i uppgiften om 
Romartiden, trots mina försök att förklara det på olika sätt. Det var mycket viktigt att eleverna 
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skulle förstå hur långt tillbaka i tiden Romarriket var, då det var en central del i 
integreringsuppgiften. Det tordes att fundera över hur jag skulle lösa det på ett bra sätt. 
 
Uppgiften med alla dess delmoment anser jag har fungerat bra. Det gick till exempel väldigt 
bra att föra en diskussion med eleverna i helklass. Det man dock var tvungen att tänka på var 
att det krävdes en viss flexibilitet för att kunna spinna vidare på sådant som eleverna fann 
intressant. Det medförde att eleverna tyckte det var en rolig uppgift. Dessutom visade det sig 
vara mycket bra att planera olika uppgifter utifrån sådana saker som eleverna var intresserade 
av. I detta fall syftar jag på elevernas intresse för fotboll vilket utnyttjades i undervisningen 
för att få eleverna att reflektera över Italiens klimat och väderförhållanden jämfört med 
Storbritanniens, som de läst om tidigare i projektet. Eleverna hade även tillägnat viktig 
kunskap genom uppgiften. Det antagandet bygger på elevernas engagemang och intresse för 
uppgiften, som var stor.  
 
 
2. Tidslinjen  
Syftet med tidslinjen som uppgift var att eleverna skulle få ökad förståelse för hur man kan 
förstå tiden som begrepp. I detta fall utifrån när olika tidsepoker i Italiens historia har ägt 
rum. Genom att först och främst utgå och markera in på tidslinjen vart vi är idag (2005) och 
när eleverna själva föddes (1994) och därefter placera in händelser i historien på linjen, 
kommer eleverna att kunna ha sig själv och nutiden som en referenspunkt för att förstå och se 
när händelser inträffat.  
 
Uppgiften i projektet behandlade tidsbegreppet, vilket eleverna hade svårt för att förstå. 
Svårigheten för eleverna var i föregående uppgift att få ett perspektiv på hur lång tid tillbaka i 
tiden Romarriket var. Hur skulle man då få eleverna att förstå tidsbegreppet? Efter att ha 
frågat och rådslagit med klassläraren om vad han tyckte, kom vi fram till att eleverna skulle få 
arbeta med en tidslinje, för att få ökad förståelse för tiden som ett begrepp.  
 
Eftersom tidslinjen skulle sträcka sig långt tillbaka i tiden, fram tills idag använde jag mig av 
ett A3 papper som är större än vanlig A4 papper, för att få en bra utformning på linjen. 1 
centimeter på linjen motsvarade hundra år, och då hade jag maximerat och använt hela 
papprets bredd. Egentligen hade det varit bättre att varje markering på linjen hade motsvarat 
50 år, men då skulle jag ha fått använda mig av ett ännu större papper än A3, och det hade 
blivit ganska otympligt för eleverna att handskas med.  
 
När utformningen av tidslinjen var klar, skrev jag ned olika påståenden på ett annat papper. 
Dessa påståenden fick eleverna av mig samtidigt som de fick tidslinjen. Därefter fick eleverna 
var och en eller i bänkpar markera in påståendena på linjen, genom att dra en pil till det 
aktuella året som påståendet beskrev. Eleverna fick både skriva in fakta på linjen och måla en 
bild till varje påstående. Det som var svårt med uppgiften var att det endast var ett fåtal 
påståenden och år utsatta på linjen. Dessa var år 0 och 500 f. Kr och 500 e Kr samt år 2005. 
Detta gjordes för att eleverna skulle ha referenspunkter och kunna orientera sig på linjen. 
Eleverna skulle alltså själva lista ut att det mellan varje markering på linjen var 100 år. 
Påståendena som fanns med i uppgiften handlade om Italiens historia och geografi. Det fanns 
ett stort tidsspann mellan de olika påståendena. Tanken med ”tidsspannet” var att eleverna 
skulle få en överblick över olika tidsepoker, och samtidigt kunna förstå hur långt tillbaka i 
tiden händelser inträffat. Med hjälp av olika referenspunkter kring sig själva skulle eleverna 
till exempel skriva och rita in när de själva föddes, vilket kan vara pedagogiskt då eleverna 
har sig själva som referenspunkter vid förståelsen av tidsbegreppet.  



 39 

 
Exempel på påståenden som eleverna skulle markera in var:  
 
Colosseum byggdes för 1900 år sedan 
För 50 år sedan arbetade hälften av alla italienare med fiske och jordbruk 
Romariket börjar 300 f. Kr  
1940 går Italien in i andra världskriget på Nazitysklands sida 
 
Det sista påståendet ovan hade jag med på grund av att en elev i ett tidigare sammanhang inte 
hade förstått när Andra världskriget ägde rum. Förhoppningen var att den eleven och övriga 
elever i klassen skulle kunna se och förstå med hjälp av tidslinjen att det inte var så länge 
sedan som kriget utbröt och att Romartiden var betydligt mycket längre tillbaka i tiden. 
 
Egna reflektioner 
Uppgiften har varit mycket nyttig och samtidigt rolig för många elever i klassen. Men den har 
även upplevts som svår för vissa elever, vilket främst har visat sig genom att många elever 
behövt mycket hjälp. Mer än hälften av eleverna behövde mer eller mindre hjälp med 
uppgiften. Det var svårt för eleverna att ”tänka rätt” kring uppgiften och komma igång. 
Eleverna var bland annat osäkra varifrån på tidslinjen som de skulle börja räkna. En del elever 
utgick nästan hela tiden från år 0 och räknade då både framåt och bakåt, medan andra elever 
hela tiden räknade bakåt från år 2005. En del elever kunde heller inte lista ut eller förstå att 
det var 100 år mellan varje markering, vilket gjorde det svårt för dem att dels komma igång 
med uppgiften och dels klara av dess delmoment. Även om många elever hade det svårt att 
komma i gång i början, så blev det bättre efter ett tag, då eleverna började hitta rätt i sitt 
tänkande kring uppgiften. Men det fanns elever som inte förstod alls, vilket visade sig i att de 
hela tiden behövde hjälp för att komma framåt. Trots att jag försökte förklara på många olika 
sätt hur eleverna kunde tänka för att markera in rätt påstående på linjen satt några elever hela 
tiden och kliade sig i huvudet. Reflektionerna över detta var att det berodde på att det i 
uppgiften fanns en viss abstraktionsgrad nämligen tid som några elever hade svårt för. Att 
förstå tidsbegreppet tar tid och hör ihop med en viss form av mognad. Ju fler erfarenheter och 
referenspunkter eleverna får med sig med stigande ålder desto lättare har de för att förstå tiden 
som ett begrepp. Men det var även många elever i klassen som faktiskt klarade uppgiften helt 
själv eller tillsammans med sin bänkkompis, och det var roligt att få se många olika strategier 
som eleverna använde sig av för att lösa uppgiften.  
 
Det som var svårt att veta var om uppgiften hade bidragit till ökad förståelse för tiden som ett 
begrepp, men eleverna fick en bra helhetssyn över när olika kulturer existerade och hur lång 
tid 100 år egentligen är. När jag och eleverna i fortsättningen pratade om Romarriket visste 
eleverna när det var. För att kolla upp om eleverna förstått uppgiften samlade jag in de 
tidslinjer som jag ansåg behövde tittas närmare på. 
 
Jag iakttog även att eleverna tyckte det var roligt att arbeta med tidslinjen. Det som gjorde att 
uppgiften blev rolig var att eleverna fick teckna en bild till varje påstående på linjen. Eleverna 
lade ned ett stort engagemang på att göra fina tidslinjer, speciellt tjejerna i klassen. Dessutom 
fungerade det utmärkt när eleverna arbetade i par eller enskilt. Eleverna arbetade på hela tiden 
och fick mycket gjort. Det mesta var också rätt gjort vilket är viktigt att poängtera.  
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3. Kartor, tabeller och diagram  
Syftet med uppgiften var att eleverna skulle förstå vad en karta är och hur den kan användas 
samt att kunna uppskatta och mäta längder. Förutom detta skulle eleverna kunna avläsa och 
tolka data i de tabeller och diagram som fanns i uppgiften (Kursplaner för matematik och 
geografi, 2000). Dessutom skulle eleverna själva få testa att göra ett eget stapeldiagram, för 
att på så vis fullt ut kunna förstå när och hur man använder ett sådant diagram. 
 
Uppgiften var en fördjupning och repetitionsuppgift som handlade om Italien. Uppgiftens 
innehåll och utformning liknade den uppgift som eleverna arbetat med i grupparbetet om 
Storbritannien. Skillnaden denna gång var att uppgiften handlade om Italien och att eleverna 
fick arbeta enskilt eller i par med den. 
 
Uppgiften gick ut på att eleverna med hjälp av Europaboken och kartboken Atlas skulle 
besvara de frågor som fanns i uppgiften. Uppgifterna handlade om att kunna hitta hav, floder, 
vulkaner, angränsande länder, samt att kunna beskriva klimatet i landet. Dessutom skulle 
eleverna utifrån kartboken kunna läsa av tabeller som rörde landets temperaturer, men även 
kunna använda olika skalor i kartboken för att ta reda på avstånd i verkligheten. Det som var 
nytt i uppgiften var att eleverna skulle testa att göra ett eget stapeldiagram över Italiens två 
höga vulkaner Etna och Vesuvius. Eleverna hade tidigare under projektet kommit i kontakt 
med hur och varför man gör ett stapeldiagram och därmed ansåg jag att det inte behövdes 
någon ytterligare genomgång för att eleverna skulle klara av att göra ett stapeldiagram. Svaren 
på uppgifterna och stapeldiagrammet skulle eleverna skriva ned i sina skrivböcker. När alla 
elever var klara med uppgiften hade jag en kort genomgång där eleverna själva fick rätta sina 
svar.  
 
Egna reflektioner 
Uppgiften flöt på väldigt bra. Anledningen till det var att eleverna i klassen arbetade 
självständig med uppgiften utan att behövda så mycket hjälp från mig. Det berodde på att 
frågorna var lika de som fanns i grupparbetet om Storbritannien, vilket gjorde att eleverna 
kände igen sig, och på så vis lättare kunde lösa uppgifterna. De flesta eleverna arbetade i par 
med uppgiften, vilket jag ansåg fungerade bättre än att arbeta i ”större” grupper. Några 
arbetade enskilt, det var valfritt. När alla elever var klara med uppgiften hade jag en kort 
genomgång framme vid ”svarta tavlan”, då eleverna fick rätta sina egna svar och där jag 
testade om eleverna tillägnat sig den kunskap som det var meningen att de skulle göra. Utifrån 
de iakttagelser som gjorts under uppgiftens gång och vid rättandet av den, visade det sig att 
det inte hade varit några bekymmer för eleverna att klara av uppgiften. Eleverna hade inte 
heller några undringar eller frågor till mig. Uppgiften upplevdes som lätt för eleverna vilket 
även kan ha berott på att den innehållsmässig och strukturmässigt liknade den om 
Storbritannien. Det visade sig att eleverna hade fått en viss vana att kunna tolka tabeller och 
diagram samt behärska en karta med skala. 
 
Själva arbetsformen där eleverna arbetade i par fungerade bra, men man bör vara medveten 
om att det i pararbete kan vara så att vissa elever flyter med och skriver av andra elever som 
av olika andledningar svarar snabbare på frågorna. Men mina iakttagelser var ändå att 
eleverna samarbetade med varandra. De elever som arbetade enskilt arbetade också bra och 
jag såg att de förstod och löste uppgifterna rätt.  
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4. Stapeldiagram över städer  
Syftet med uppgiften var att eleverna skulle träna sig att läsa av och tolka data i ett 
stapeldiagram (Kursplanen för matematik 2000). Stapeldiagrammet har använts som ett 
redskap för att eleverna skulle lära sig några av Italiens största städer. På så vis kan man 
integrera geografiska kunskaper med matematik. Dessutom har syftet varit att eleverna ska 
förstå vad en karta är och hur den kan användas (Kursplanen för geografi 2000). Kartan har 
använts till att för eleverna se vart Italiens stora städer låg och vilka industrier som fanns 
där. Dessutom fick eleverna träna sig på att föra ett logiskt resonemang då de skulle förstå 
sambandet mellan stora städer, arbete och folkmängd (Kursplanen för geografi och 
matematik, 2000).  
 
Uppgiften handlade om att eleverna skulle träna sig på att läsa av ett stapeldiagram över stora 
städer i Italien och att de skulle förstå varför det bor så många människor där som det gör i 
stora städer. Stapeldiagrammet var utformat med fyra staplar över invånarantalet i Rom, 
Milano, Neapel och Turin. Dessutom fanns sidoinformation bredvid stapeldiagrammet, där 
det stod att Italien hade totalt 58 miljoner invånare. Den informationen var väsentlig för 
eleverna att få veta, för att klara uppgifterna. Uppgiften bestod vidare av 8 olika frågor som 
eleverna skulle besvara genom att titta och jämföra staplar i diagrammet. Svaren skrev 
eleverna in i sin skrivbok.  
 
Nedan kommer några exempel på frågor som fanns i uppgiften : 
Hur många invånare har Turin? 
Hur många fler invånare har Neapel än Turin? 
Hur många av Italiens invånare bor inte i Rom, Milano, Neapel eller Turin? 
 
Den sista frågan i uppgiften gick ut på att eleverna skulle titta i Europaboken på kartan över 
Italien, för att kunna svara på frågorna som rörde vart städerna låg, varför de låg där och 
vilka industrier som fanns där. Tanken med det var att eleverna skulle försöka komma fram 
till sambandet mellan arbete, stora städer och befolkning.  
 
Egna reflektioner 
Observationer som skedde under tiden som eleverna arbetade med uppgiften visade att 
uppgiften varken var för svår eller för lätt för eleverna. Många elever klarade av att arbeta 
med uppgiften utan lärarhandledning, vilket indikerar på att eleverna fann uppgiften som mer 
eller mindre lätt. Den enda gången som jag märkte att det blev lite svårt för eleverna var den 
sista frågan i uppgiften, där eleverna skulle resonera sig fram till ett svar. Eleverna ville gärna 
hitta färdiga svar i Europaboken utan att behöva tänka så mycket. Om svaren inte fanns i 
boken blev det genast problem. Att läsa av stapeldiagrammet var inga som helst problem för 
eleverna. Däremot skulle eleverna behöva få mer träning i att kunna föra och använda logiska 
resonemang i undervisningen, utifrån sådana fakta som fanns presenterat i Europaboken. 
 
Uppgiften fick eleverna arbeta med antingen enskilt eller i par, vilket jag observerat som den 
bästa arbetsformen för denna klass. Det fungerade bra när eleverna arbetade enskilt eller i par. 
Det jag främst syftar på är arbetsklimatet, där det var en lagom ljudnivå i klassrummet och 
dessutom arbetade eleverna flitigt med uppgiften. För att följa upp elevernas resultat samlades 
skrivboken in, och jag tittade på elevernas svar för att se om de förstått uppgiften, vilket de 
hade gjort.  
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5. Det romerska talsystemet   
Syftet med uppgiften var att eleverna skulle förstå att det romerska talsystemet har spelat och 
spelar en viktig roll i vår kultur och i vår verksamhet. Eleverna ska ha fått kännedom om 
historiska sammanhang där begrepp och metoder inom matematiken utvecklats och använts. I 
detta fall handlar det om det romerska kulturarvet med talsystemet som format landet och 
som fortfarande har en viss betydelse i vårt samhälle (Kursplanen för matematik och 
geografi, 2000) 
 
Uppgiften handlade om det romerska talsystemet. Eftersom eleverna inte tidigare hade arbetat 
med romerska siffersymboler ansåg jag att det behövdes en mer noggrann genomgång av 
detta, då det kunde vara lite klurigt för eleverna att förstå det. Under genomgången förklarade 
jag vilka symboler det var som romarna använde sig av, och hur reglerna för dessa symboler 
kom till och användes. Dessutom visade jag att dessa symboler fanns kvar än idag och 
fortfarande används i samhället, som till exempel på kyrkor, gravstenar, vissa hus, klockor. 
Eleverna fick även göra några uppgifter på prov framme vid ”svarta tavlan” för att testa om de 
hängt med under genomgången. Eftersom eleverna arbetat med Romarriket under tidigare 
lektioner fann jag denna uppgift som intressant och den skulle förmodligen upplevas som 
rolig för eleverna att arbeta med. Dessutom skulle den bidra till ytterligare ett perspektiv på 
den romerska kulturen. 
 
Innehållet i uppgiften handlade om att eleverna skulle skriva med romerska siffersymboler när 
de var födda, dagens datum, året med mera. De fick även träna sig på att koda av olika 
romerska tal till vårt talsystem. De flesta av eleverna valde att arbeta i små grupper om två till 
tre stycken.  
 
Egna reflektioner 
Att arbeta med romerska siffersymboler var verkligen något helt nytt för de flesta eleverna i 
klassen. Några elever hade sett romerska siffersymboler vid något enstaka tillfälle, men det 
var ingen av eleverna som visste varifrån symbolerna kom eller hur de skulle läsas av. Jag 
märkte under genomgången av uppgiften att eleverna verkade mycket intresserade av 
symbolerna och även att det till en början var svårt för eleverna att förstå det hela. Det visade 
sig främst genom att eleverna frågade mycket vid genomgången. När jag så testade eleverna 
för att se om de förstått genomgången var det många händer som flög upp och ville svara på 
frågorna, vilket indikerade på att de hade förstått genomgången och att de tyckte det var 
roligt. Över lag anser jag att eleverna har visat ett stort intresse för Romartiden och dess 
delmoment. 
 
När eleverna väl började arbeta med uppgifterna, märktes att flertalet av eleverna tyckte det 
var roligt att arbeta med symbolerna. Det var inte svårt att se när eleverna tyckte något var 
roligt respektive tråkigt. Ett exempel på det var några pojkar i klassen som arbetade 
tillsammans med uppgiften och som såg sig själva som detektiver i uppgiften och symbolerna 
som ett okodat språk som skulle lösas av dem.  
 
Flertalet av eleverna i klassen arbetade i smågrupper med varandra vilket berodde på att 
uppgifterna var lite kluriga och att eleverna på så vis gick ihop med kompisar för att klara 
uppgifterna. Sedan skulle eleverna även testa vissa uppgifter på sina kamrater vilket medförde 
att de valde att arbeta i mindre grupper. Dessutom iakttog jag att eleverna förstod 
genomgången, vilket medförde att de genast ville börja arbeta med uppgiften. En elev kom 
fram till mig och sade att han skulle ta hem uppgiften för att testa den på sin mamma och se 
om hon kunde tolka romerska siffersymboler.  
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4.5.3 Uppdraget 
Syftet med uppgiften var att eleverna i praktiken skulle få använda sig av en karta och på så 
vis förstå kartans fördelar genom att använda den i en verklig situation. Dessutom skulle 
eleverna reflektera över hur deras närmiljö ser ut ur ett geografiskt perspektiv. För att förstå 
andra landskap är det en fördel att studera landskapet närmast eleverna (Kursplanen för 
geografi, 2000). Uppgiften förutsatte även att eleverna tvingades orientera sig i rummet för 
att veta vart på kartan de befann sig. Uppgiften skulle bidraga till att stärka elevernas 
rumsuppfattning. Eleverna skulle även lära sig uppskatta avstånd i verkligheten utifrån 
kartan som hjälpmedel och kunna omvandla längdenheter (Kursplanen för matematik, 2000). 
 
Detta var den sista uppgiften som låg i projektet. Uppgiften var en utomhusuppgift som jag 
valt att kalla för Uppdrag: hämta gruppens kuvert. Uppdraget gick ut på att hitta ett kuvert 
som låg gömt i skolans närhet. Det skulle eleverna göra i olika grupper. Eftersom uppgiften 
ingick i ett utomhustema som skolan hade, innebar det att grupperna var blandade med fyror, 
femmor och sexor, vilket bara var en fördel, då främst sexornas kompetens kunde tas till vara.  
 
För att klara uppdraget var eleverna tvungna att orientera sig efter en karta som följde med 
instruktionen till uppgiften. Kartan var ett flygfoto över skolan och dess omgivningar med 
skalan 1:20 000. På kartan hade jag markerat ut tre möjliga punkter där varje grupps kuvert 
kunde finnas. Det innebar att om gruppens medlemmar var smarta, delade de upp sig och 
sprang till varsin punkt, för att se om just deras grupps kuvert låg där. På kuverten fanns 
gruppens gruppnummer. När de hittat kuvertet skulle de öppna det och då finna en uppgift 
som gruppen skulle lösa, det vill säga själva uppdraget. Uppgiftens innehåll var den samma 
för alla grupper. Uppgiften handlade om att ta reda på avståndet i verkligheten mellan punkt 1 
och punkt 2 på kartan. Eleverna skulle även ta reda på ungefär hur långt det var fågelvägen 
mellan punkt 3 och punkt 2. För att klara frågorna i uppgiften var eleverna tvungna att ta hjälp 
av kartans skalstock, sedan de först mätt med linjal på kartan. Därefter kunde eleverna 
uppskatta avståndet i verkligheten.  
 
När eleverna hade löst uppgiften skulle de komma till mig som var ansvarig för uppgiften och 
för att få tilldelat de poäng som gruppen förtjänat, beroende på hur det gått i uppdraget. Under 
denna dag skulle eleverna samla så mycket poäng som möjligt i sina grupper på olika 
uppgifter. Den grupp som hade mest poäng vann hela tävlingen.  
 
Egna reflektioner  
Uppgiften var rolig för eleverna, vilket märktes på deras otroliga engagemang inför 
uppdraget. Jag iakttog att eleverna tyckte det var spännande att leta efter kuvertet. Det var 
flera grupper som sprang omkring och letade efter breven. Vissa grupper hade inte tänkt på att 
de kunde dela upp sig i gruppen och springa till varsin punkt och därefter sammanstråla för att 
lösa uppgiften. Det medförde att det tog längre tid för dem att hitta just deras brev, om de inte 
hade tur och sprang till rätt punkt direkt. Men det fanns grupper som var mera strategiska och 
delade upp sig och sprang till varsina punkter efter att ha läst instruktionen noga i brevet och 
studerat kartan. Dessa tog sedan med sig uppgiften in i skolan och satte sig där för att lösa 
frågorna som fanns i brevet. Det var kul att få se hur eleverna tänkte och resonerade kring 
uppgiften. En del elever fick så bråttom iväg att de knappt hann läsa klart uppgiften. Det 
liksom spratt i deras ben. 
 
Det som några grupper hade svårt för var att identifiera var på kartan de befann sig och hur de 
skulle hålla i kartan i förhållande till var de befann sig. För att komma till rätta med det fick 
dessa grupper lite ”draghjälp” av mig i form av olika ledtrådar. Ledtrådarna var till exempel 
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att gruppen skulle titta efter byggnader de kände igen på kartan, men även att titta sig omkring 
i omgivningen för att se hur det såg ut. På så vis skulle de kunna orientera sig i rummet och på 
kartan. 
 
Det var många grupper som klarade hela uppgiften, vilket indikerar på att de tillgodogjort sig 
viktig kunskap. Det är dock svårt att säga hur många av eleverna i grupperna som varit 
delaktiga i uppgiften och fullt ut förstått den. Vissa elever flöt bara med de andra, men det är 
risken man får ta när det är grupparbete. Men även om några elever bara hängde på de andra i 
gruppen så innebar det inte att eleverna inte tillgodogjort sig delar av syftet. Genom att bara 
vara med så kan förståelsen komma i efterhand hos vissa elever. 
 
Det som även fungerade denna gång var grupperna, som till skillnad från tidigare 
grupparbeten i projektet inte fungerat särskilt väl. Det berodde på att grupparbetet skedde 
under andra premisser än tidigare. Att det var en tävling och att uppgiften var ett så kallat 
”uppdrag” medförde ett engagemang från alla elever i gruppen, då alla ville vinna tävlingen. 
När det var en uttalad tävling blev eleverna helt enkelt motiverade och engagerade och 
därmed även entusiastiska.  
 
Eftersom ”utomhusdagen” låg precis i slutet av projektet hann jag inte utvärdera uppgiften 
med eleverna. Elevernas synpunkter i form av enkäter och intervjuer och mina iakttagelser är 
det som bidrar till helheten av undersökningen och därför var det synd att eleverna åsikter om 
uppdraget inte kom fram genom intervjuer och enkäter.  

 

5. Resultat av enkäter och intervjuer  
I denna del kommer resultatet från två enkäter och sex intervjuer att redovisas. Enkäterna och 
intervjuerna är tillsammans med observationer och litteratur det som är hela undersökningens 
resultat. Enkäterna presenteras i form av en punklista där en sammanfattning över de 
viktigaste resultaten redovisas. Vill läsaren studera enkäterna noggrannare finns dessa som 
bilagor längst bak i arbetet. När det gäller intervjuerna presenteras de i form av en längre 
sammanfattning. 

 

5.2 Sammanfattning av enkät 1 

Under denna rubrik kommer resultat som anses som viktigast för denna studie att 
sammanfattas. Vilka är de generella tendenserna från enkät nummer 1? 
 

• Alla elever är nöjda med lärarens insatser i projektet. 
• Generellt sett anser eleverna att uppgifterna och arbetsmaterialet har varit 

tillfredställande.   
• Att arbeta i grupp har eleverna uppfattat som positivt, dels för att eleverna i gruppen 

anser sig ha kunnat samarbeta för att lösa uppgifterna och dels för att det skapar nya 
sociala kontakter. Det som framförts som negativ från ett fåtal elever är att 
grupparbete kan skapa konflikter om gruppdynamiken inte stämmer mellan eleverna. 

• Det finns en tendens som visar att eleverna uppfattar arbetsklimatet i klassrummet som 
tillfredställande.  

• Eleverna anser sig vara bra på både matematik och geografi. 
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• Eleverna är eniga om att geografi är ett roligt ämne, men när det gäller matematik är 
klassen splittrad. Om man ska vikta svaren lutar det mer åt att matematik är ett mindre 
omtyckt ämne. Det är ett jobbigt och tråkigt ämne kommenterar flertalet av eleverna.  

• Flertalet av eleverna tycker att uppgifterna i projektet har varit nyttiga och anser att de 
kommer att ha användning av den kunskap de erövrat under projektets gång. Eleverna 
syftar främst på geografisk kunskap mer än matematisk kunskap.  

• Eleverna anser att det funnits matematik med i ”geografiprojektets” olika uppgifter. 
• Geografi är för eleverna geografisk fakta där man läser och arbetar med världen och 

länder.  
• Eleverna tycker inte att uppgifterna har varit för svåra men de antyder att 

svårhetsgraden i delmomenten har skiftat rejält. Svårighetsgraden kan inte knytas till 
enbart matematik eller geografi utan är av en mer komplicerad karaktär.   

 

5.3 Sammanfattning av enkät 2 

Under denna rubrik kommer resultat som anses som viktigast för denna studie att 
sammanfattas. Vilka är de generella tendenserna från enkät nummer 2? 
 

• Alla frågor har besvarats positivt, de har ett medelvärde över två. Det lägsta 
svarsvärdet är 2,64.  

• Eleverna anser att geografi är ett ämne som är roligt.  
• Eleverna tycker att det har varit kul att arbeta med ”geografiprojektet”.  
• Flertalet av eleverna tycker att matematik är ganska lätt.  
• Flertalet av eleverna tycker att geografi är ganska lätt. 
• Eleverna anser att både matematik och geografi är viktig kunskap att få med sig i livet. 

Det är mer viktigt att lära sig geografi än matematik.  
• Eleverna har inte varit rädda för att fråga och ifrågasätta när de inte har förstått 

lärarens genomgångar och förklaringar.  
• Eleverna tycker det är okey men inte mer att arbeta i matematikboken. Det är långt 

ifrån många av eleverna som tycker att det är kul. 
• Uppgifterna i projektet har inte upplevts som för svåra utan snarare på gränsen till för 

lätta.  
• Eleverna tycker att grupparbetet om Storbritannien har fungerat bra och de är nöjda 

med sina insatser. Majoriteten av eleverna känner att de har varit delaktiga i 
grupparbetet Trots det föredrar eleverna att arbeta i par om de får välja arbetsform.  

 
 

5.4 Sammanfattning av intervjuer  
Har ni arbetat på det sätt som vi gjort i geografiprojektet innan? Om du jämför med hur du 
trodde att det skulle bli och hur det blev? Blev det bättre? Sämre? Svårare? Roligare?  
 
Samtliga elever menar att de inte har arbetat på liknade vis tidigare i skolan och kommenterar 
att de läst geografi fast inte på detta vis. Tidigare har eleverna endast läst i sina 
geografiböcker vilket inte har varit särkslit tillfredställande i jämförelse med detta projekt, 
som har innehållt andra uppgifter än bara läsning i faktaboken. Eleverna tycker att det har 
varit roligt att arbeta med geografiprojektet, då uppfigterna har varit roliga. Vilka uppgifter 
som har varit roliga har varierat mellan respondenterna.  
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Tycker du att du lärt dig några nya sätt att lösa uppgifter på under den tid projektet har 
framskridit? Berätta för mig! 
 
Samtliga elever tycker att de har lärt sig nya sätt att lösa uppgifter på genom att använda 
kartboken. Man kan titta i kartboken mer nu. Nu vet man vad fågelvägen betyder sade en elev. 
Eleverna beskriver att de gillat att arbeta med de uppgifter som kartboken har ingått i och de 
anser att de kan använda en karta i framtiden om man ska ut och resa och kunna ta reda på 
avstånd kommenterade eleverna.  
 
Om du inte förstår en förklaring som läraren ger eller från din klasskamrat, vad gör du då? 
Sitter du till exempel tyst och bara låssats som om du förstått, eller frågar du 
läraren/kamraten? Är det pinsamt att svara fel, vad tycker du?  
 
Alla eleverna berättar att det känns okey att svara fel och att det inte är något konstigt med 
det. Eleverna menar att det bara är positivt att göra fel ibland så att man kan få chansen att 
göra om uppgifterna, vilket medför att man i efterhand har greppat det hela.  Det känns heller 
inte konstigt att fråga läraren om man inte förstår något, men hur det går till när man frågar 
läraren skiftar från varje elev. En elev sade att om det är något jätte lite så kan jag fråga 
läraren direkt när de andra i klassen hör på, men annars brukar jag gå fram till läraren efteråt 
när alla andra börjat arbeta. En annan elev beskiver även att han brukar gå fram till läraren 
och fråga, men att han ibland även frågar direkt till läraren vid genomgångar. De andra 
respondenterna menade att de frågade läraren när som helst och hur som helst, de hade inte 
reflekterat över frågan i praktiken. 
 
Hur upplever du arbetsklimatet i klassrummet? Känner du att du kan jobba ostört med 
uppgifter i klassrummet?  
 
När det gäller elevernas syn på arbetsklimatet i klassrummet vill samtliga elever att det ska 
vara tyst och lugnt i klassrummet när de arbetar. Eleverna anser vidare att 
klassrumsatmosfären inte är optimal eftersom det inte alltid går att arbeta i lugn och ro. Det 
som stör respondenterna är att eleverna i klassen pratar och skriker i klassrummet. En elev 
uttryckte sig så här: alla pratar hela tiden, och då kan man inte koncentrera sig. Läraren 
säger till och då är det tyst, sen börjar alla prata igen, även jag ibland. Respondenterna 
namnger även några personer i klassen som alltid stör övriga klasskamrater genom att springa 
runt i klassrummet, gå ut och dricka vatten eller att de snackar.  
 
Att arbeta i grupper som ni nu gjort när vi arbetat med Storbritannien, vad tycker du om det? 
Har det varit svårt?, lätt?, roligt?, fick alla komma till tals?, vilka fördelar och nackdelar ser 
du med att arbeta i grupp?   
 
Att arbeta i grupp har fört med sig både positiva och negativa sidor menar eleverna. Det 
positiva är att eleverna (alla kommer inte från samma grupp) har upplevt gruppen som bra. 
Med detta menar eleverna att alla elever i gruppen har arbetat bra med uppgifterna, det har 
funnits en koncentration på att arbeta med uppgifterna och alla i gruppen har dragit sitt strå till 
stacken. Med detta menade eleverna att om inte en individ i gruppen kom på något så gjorde 
de andra det och det blev mycket enklare menade eleverna. Man får hjälp av varandra att 
lära sig saker sade en elev.  Eleverna anser vidare att det har varit kul att arbeta i grupper. Det 
händer inte så ofta menade eleverna utan bara när man ska göra något tillsammans, vilket 
vissa uppgifter i skolan kräver. Det är mycket roligare att arbeta i grupper än för sig själv sade 
en elev. Den enda gången det blev rörigt för gruppen var när alla elever i gruppen inte var 
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överens om svaret. Eleverna var överens om att det då kunde bli tjafsigt och pratigt i 
grupperna och det kunde hända att några enstaka elever då gick sin väg vilket upplevts som 
tråkigt av övriga gruppmedlemmar. Det kunde vissa stunder finnas en negativ tendens hos 
gruppmedlemmarna beskrev en elev vilket han själv ansåg berodde på gruppens 
sammansättning, då alla inte passade med varandra i gruppen.  
 
Det fanns en respondent som ansåg att gruppen inte alls fungerade på några punkter. Han 
menade att gruppen var ”kass” som han uttryckte det och syftade till ett mycket dåligt 
arbetsklimat vilket berodde på att gruppens medlemmar inte passade ihop. Två 
gruppmedlemmar bråkade hela tiden vilket ledde till mycket onödigt tjafs i gruppen och 
irritationen på gruppmedlemmarna fanns ständigt närvarande, menade han. För att 
exemplifiera sade eleven att en tjej i gruppen hela tiden sade till de andra gruppmedlemmarna 
att vara tysta, fast hon själv pratade lika mycket. Vidare beskrev en annan elev att det bara var 
en elev i gruppen som gjorde det mesta av arbetet, medan de andra eleverna mest larvade sig, 
och hon menade även att killen som uttalat sig om att gruppen var ”kass” var den som mest 
larvade sig. 
 
Hur har du upplevt det material ni arbeta med som till exempel Europaboken och kartboken? 
 
Eleverna tycker att boken har varit bra i undervisningen fast på olika sätt. En elev beskrev att 
det ha varit kul att arbeta med Europaboken på grund av bokens näringsrika innehåll där 
eleven syftade på att man fått veta mycket om olika länder. Det har varit roligt att läsa om vad 
man kan se och göra i ett land beskrev han. En annan elev beskrev att det är kul att läsa i den 
för att den är lättläst. Vidare beskrev en tredje elev att boken har varit bra att arbeta med men 
att alla svar till de uppgifter eleverna arbetat med inte fanns i boken utan ibland fanns svaren i 
kartboken. Ibland var det även svårt att hitta svaren i boken trots att de skulle finnas där. En 
respondent beskrev att den uppgiften som handlade om att först läsa hela texten om 
Storbritannien i boken för att sedan återberätta den genom att skriva stödord var kul men att 
det ibland var svårt att förstå alla svåra ord i texten. De ord som hon syftade på var av 
geografisk karaktär som till exempel kolonialism.  
 
En annan respondent beskrev att han gillade bokens upplägg främst för att det fanns en karta 
över länderna som boken behandlade. Kartan fanns som en introduktion till varje land. 
Kartorna såg ut som vanliga kartor över olika länder brukar göra men på kartan var det även 
utritad kulturella byggnader, djur, fabriker och oljepråmar för att nämna några bilder. Genom 
att bara titta på kartan innan eleverna började läsa texten om landet kunde de utläsa en rad 
information om landet.  
 
När det gäller kartbokens användning i projektet har samtliga av respondenterna beskrivit att 
den har varit roligt att arbeta med. Det var kul att få leta efter information som tillexempel att 
leta efter länder och städer beskrev en elev. En annan elev tyckte att kartboken var roligast att 
arbeta med av alla böcker som använts, eftersom man slapp att läsa massor av text för att hitta 
svaren. I kartboken fann man svaren lätt beskrev han. En annan elev tyckte dock tvärtom och 
beskrev att det var svårt att hitta information i kartboken, som exempelvis tabeller och 
sidnummer. En respondent gillade kartboken eftersom att man genom den kunde lista ut 
fågelvägen. Vidare kunde kartbokens användas som uppslagsverk sade en elev och beskrev att 
om man inte kunde något så tittade man i kartboken och fann svaret. 
 
Hur har ni upplevt de uppgifter vi arbetat med i projektet? Kul, tråkiga, nyttiga? Berätta för 
mig? 
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Respondenterna anser att uppgifterna som ingått i projektet till mesta dels har varit 
tillfredställande fast ur olika synvinklar. Alla eleverna säger att det har varit roligt att arbeta 
med projektets olika uppgifter. En elev beskrev att nästan allt var kul speciellt när vi arbetade 
med romerska siffror medan en annan elev berättade att det inte var kul med romerska siffror 
men att alla andra uppgifter var bra och roliga. En annan elev kommenterade att romerska 
siffror var svårt. Helst plötsligt skulle man ta bort en siffra och ibland plussa på en siffra, men 
sedan efter ett tag gick det ganska bra berättade han. Arbetsbladet om Italien var roligast då 
det är kul att svara på sådana frågor tillade han. En annan elev sade att allt var bra men jobbigt 
och syftade på att han inte hann klart allt eftersom man måste tänka och det är svårt när det är 
lite stökigt i klassrummet påpekade han. Vidare tillade han att romerska siffror var roligt. 
 
Tycker du att geografi är kul och tycker du att du är bra på det?  
 
Samtliga intervjuade elever anser att det har varit kul att arbeta med geografi och de tycker att 
de själva är bra på ämnet. En elev beskrev att det gick väldigt bra med uppgifterna och så var 
det roligt. En annan elev beskrev att det var roligt med geografi och att det därför gick väldigt 
lätt att arbeta med uppgifterna, vilket därmed gjorde att han upplevde sig själv som duktig i 
ämnet. Vidare beskrev de att det är kul med geografi för att det är ett lätt ämne och så är det 
bra att kunna.  
 
Tycker du att matematik är kul och tycker du att du är bra på det? 
 
En elev svarade att hon kunde rätt mycket om matte och att det är roligt med matte. Vidare 
tillade hon att om man tycker något är roligt så kanske man kan mycket mera. Hon upplevde 
sig själv som mycket bra i ämnet. En annan elev beskrev att han tränade mycket i ämnet och 
då blir man bra, men ibland kan man även få hjärnsläpp tillade han. En annan elev tyckte att 
han var rätt så duktig på matematik men att vissa tal var svåra, och att man då fick hjärnsläpp. 
Jag är bättre på geografi tillade han eftersom det gick bra med uppgifterna där och så var det 
roligt. Vissa delar inom matematiken är kul som division kommenterade han. En annan 
respondent beskrev att han inte upplevde sig själv som duktig på matte, men kompisen som 
satt bredvid tillade att han tyckte att han var bra på ämnet. Han upplevde sig själv som bättre i 
geografi än i matematik vilket hade med att göra att det gick bättre att arbeta med uppgifterna 
inom geografin (projektet).  
 

5.5 Sammanställning av resultat  
Genom undersökningen har olika resultat framkommit som svarar på arbetets frågeställningar. 
Här följer en sammanställning av de viktigaste resultaten.  
 

• Vad är och varför ska man arbeta med ämnesintegrerad undervisning?  
Det jag sett är att annorlunda arbetssätt och arbetsmetoder i undervisningen har lett till en hög 
motivation, intresse och engagemang från eleverna att arbeta med uppgifterna. Ett varierat 
innehåll och nya arbetssätt att lösa uppgifter på har eleverna funnit spännande, roligt och 
stimulerande och därför arbetat entusiastiskt med uppgifterna. Men det har också visat sig att 
nya arbetssätt kan vara ett hinder för elevernas ”inlärning”. Är de inte vana vid arbetssättet 
kan det uppstå problem. Därför anser jag att det kan vara värdefullt att bibehålla några 
arbetsmetoder som eleverna känner igen sig i, då det har visat sig att eleverna känner sig 
trygga med arbetsformen och arbetar bättre och mer självständigt.  
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Slutsatsen av detta är att ämnesintegrerad undervisning ger variation och nya erfarenheter i 
hur man lär sig nya kunskaper.  
 

• Hur upplever dagens elever ämnet matematik? 
I undersökningen har det framkommit att eleverna upplever ämnet matematik lite olika.  
Traditionell matematikundervisning tycker dock många elever är tråkig. Några elever har lätt 
för ämnet, de har ett gott självförtroende och de anser sig prestera bra, men som eleverna 
själva uttrycker det, det är alldeles för tråkigt. Det finns andra elever i undersökningen som 
tycker att de själva presterar bra i ämnet matematik, de har ett gott självförtroende när det 
gäller matematik och de har fortfarande en positiv inställning till ämnet. Matematik är roligt 
och lustfyllt för dessa elever. Vare sig eleverna tycker att traditionell matematik är tråkigt 
eller roligt, så har eleverna funnit projektets matematik som rolig och lustfylld och det är ett 
viktigt resultat.  
Eleverna har upplevt den matematik som funnits i projektet som stimulerande och 
meningsfull. Den något negativa synen som eleverna har inför ämnet matematik och som 
framkommit i undersökningen, visar ändå på att det vore önskvärt att, för elevernas skull, 
arbeta annorlunda med matematik. Att våga bryta ”traditionella” mönster och att variera 
matematikundervisningen har man mycket att vinna på, även om man inte helt behöver ersätta 
den ”traditionella” matematikundervisningen med ämnesintegrerad undervisning.  

 
• Kan vissa mål i kursplanerna lättare uppnås om en integrering mellan 

matematik och geografi sker i form av ett projektarbete? 
De mål som har varit viktiga i projektet och som eleverna skulle få med sig, kan delas in i 
kunskapsmässiga och sociala mål. Med kunskapsmässiga mål menar jag kunskaper i geografi 
och matematik och med sociala menas hur eleverna kan arbeta tillsammans med varandra. 
När det gäller de sociala mål som funnits med i projektet anser jag att de kan nås lättare om 
eleverna arbetar integrerat i projektform. Det beror på att själva innehållet lämpar sig för 
denna arbetsform. Det är ett utmärkt sätt att träna sig på sociala färdigheter.  
 
Genom undersökningen har det framkommit att olika kunskapsmässiga mål lättare har 
uppnåtts genom ett varierat innehåll och varierade arbetssätt. Nyckeln ligger i lusten att lära 
och i att tycka det är roligt. Som jag skrev ovan så har eleverna tyckt projektet varit roligt och 
därför har de tagit till sig det ämnesintegrerade innehållet och uppnått de kunskapsmässiga 
målen som varit syftet med uppgifterna.  
 
Jag anser att undersökningen visar på att det finns klara fördelar att arbeta ämnesintegrerat i 
projektform, för att uppnå kunskapsmässiga mål, om läraren vill att eleverna samtidigt ska 
tycka det är roligt att arbeta med uppgifterna. Det är just variationen i såväl innehåll som 
arbetssätt och att matematiken känns meningsfull för eleverna som är det viktiga för eleverna, 
om de själva ska känna det meningsfullt att tillgodogöra sig kunskaper.  
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6. Avslutande diskussion  
Det avslutande kapitlet av arbetet är uppdelat i två delar: resultat- och metoddiskussion. I den 
första delen knyts de viktigaste resultaten från den empiriska studien ihop. Dessa har varit 
observationer, enkäter, intervjuer och litteratur. Tillsammans ger de en helhetssyn av detta 
arbete. Resultatdiskussionen utgår från arbetets frågeställningar och syfte. I den andra delen 
diskuterar och kritiseras de metoder som jag använt. Jag lyfter fram fördelar och nackdelar 
med metoderna och relaterar det till hur dessa har påverkat resultaten i arbetet. 
 

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Styrdokumenten som utgångspunkt  
Det finns forskning i arbetet som visar på att ämnesintegrerad undervisning i skolan är något 
positivt och att det många gånger är att föredra framför rent ämnesmässigt strukturerad 
undervisning. I arbetet har det framkommit att den ”öppna” läroplanen ger stöd för 
ämnesmässig och ämnesintegrerat undervisning, samt tematisk eller i projekt. Det vikiga i 
sammanhanget vare sig lärare vill arbeta traditionellt eller ämnesintegrerat är ambitionen att 
utgå från elevernas bästa. Men eftersom läroplanen är ett styrdokument som lärare ska 
förhålla sig till, är det för arbetets skull nödvändigt att påvisa att det finns stöd i den för ett 
arbetssätt i form av en integrering i ett projektarbete av detta slag.  
 
Projektet genomfördes i en årskurs femma och har handlat om en integrering, där 
utgångspunkten har varit att matematik och geografi kan integreras med varandra. 
Argumenten för en integrering var till exempel att det i kursplanen för matematik står: 
utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett 
livslångt lärande. Matematiken har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar 
erfarenhet från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matematiska kunnande 
(Kursplanen för matematik, 2000). Det har jag och andra forskare tolkat som att matematiken 
finns som ett naturligt inslag i andra ämnen och att matematiken på många vis skulle kunna 
synliggöras med hjälp av andra ämnen i skolan, där den sorten av matematik hör hemma. För 
att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 
aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer (Kursplaner 
för matematik och geografi, 2000; Ahlberg mfl, 2003). Detta är något som kännetecknar ett 
projektarbete som karaktäriseras av integrerad undervisning. Målet är att skapa helhet och 
sammanhang genom att balansera olika kunskapsformer för eleverna. Då är man naturligt inne 
på andra former av arbetssätt än den traditionella undervisningen.  
 
Tittar man vidare på vad kursplanen i geografi berättar, så står det däri att undervisningen i 
ämnet matematik kräver en samverkan med andra ämnen, som enligt forskare beror på att 
eleverna behöver förstå komplexa problemområden och för att de ska få en helhetssyn av 
ämnet. Det innebär ofta att läraren arbetar ämnesöverskridande för att kunna ge eleverna den 
helhet som krävs (Andersson, 2003; Lindholm, 1985). 
 
Vilken helhetssyn är det som skolan pratar om? När det gäller ämnet geografi finns det i 
kursplanen en rad centrala begrepp och fakta som ska vävas in i ett större sammanhang. 
Begrepp som landskap, läge, plats, och utbredning är några av dessa som nämns och som 
även kan återfinnas i kursplanen för matematik. För att eleverna skall kunna förstå dessa 
begrepp finns olika hjälpmedel föreskrivna i kursplanen för ämnet geografi som eleverna skall 
bli förtrogna med, som exempelvis kartor. För att eleverna skall kunna förstå vad en karta är 
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och hur den används är man naturligt inne på matematikens område, där till exempel ”skala” 
är en del av förstålelsen vid användandet av en karta.  
 
Vilken sorts matematik är det som eleverna ska få med sig i år fem? Eleverna ska till exempel 
kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider samt 
kunna använda ritningar och kartor (Kursplanen för matematik, 2000). Dessa mål i 
matematik, om inte alla, så några av dem skulle lämpligen kunna nås genom en integration 
med ämnet geografi då kartor, ritningar, mätningar med mera berör ämnet på ett naturligt sätt. 
Därmed anser jag att eleverna hämtar erfarenheter från omvärlden och får även ett underlag 
för att vidga sitt matematiska kunnande (Kursplaner för matematik och geografi, 2000). 
 
Det fanns ytterligare ett perspektiv på att en integrering var att föredra, nämligen den att det i 
elevernas lärobok i ämnet geografi Europaboken, fanns en karta till varje land som 
behandlades i boken. Kartorna i boken gav massor av viktig information, men som för att 
kunna användas av eleverna krävde en viss sort av ”matematisk” kunskap. Kunskap om hur 
en karta ska avläsas, vilken sorts information den ger. Men även mera rent matematiska 
kunskaper i form av längdenheter, skala. Inte bara styrdokument förutsätter att läraren 
integrerar matematik, utan även vissa läroböcker. Det har detta exempel visat på anser jag, 
eftersom läroboken mer eller mindre tvingar läraren att integrera matematik med geografi, om 
läraren vill att eleverna ska lära sig det som boken förutsätter att eleverna ska göra.  
 
Andra mål i matematik som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret är att 
eleverna ska kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram, något som även det 
berör ämnet geografi, och denna undersökning (Kursplaner för matematik och geografi, 
2000). Ett exempel på det är att geografisk fakta ofta presenters i form av olika tabeller och 
diagram som nederbördsmätningar, temperatur, population och klimatförändringar. 
Kartböcker är ett sådant typiskt material som eleverna har tillgång till och som innehåller 
tabeller och diagram. För att eleverna skall kunna tillgodogöra sig den informationen däri 
behöver de kunna avläsa och tolka sådana data. Fördelen med att arbeta med tabeller och 
diagram i exempelvis elevernas kartböcker är att de direkt ser och förstår nyttan med att 
kunna avläsa och tolka sådan information. Det blir en ”naturlig” matematik (Löwing & 
Kilborn, 2002). Slutsatsen av detta stycke är att det finns många goda skäl att integrera 
ämnena matematik och geografi.  
 

6.1.2 Vikten av att välja rätt arbetsmetod  
Förutom att eleverna ska få en helhetssyn finns det andra orsaker till varför lärare bör arbeta 
ämnesintegrerat, som att eleverna får en fördjupad och bättre förståelse och att eleverna 
visade på ökat engagemang och intresse (Abrahamsson & Adolfsson, 2005). Det är något som 
även jag har sett under mina observationer, men även enkäterna och intervjuernas resultat 
visar på att eleverna har varit mycket engagerade och intresserade under projektets gång. 
Observationerna visar att vissa moment har engagerat eleverna mer än andra. Uppgiften i 
projektet som utformades med hjälp av en frågetävling, vilken namngivits Frågetävlingen, 
och som handlade om frågor om Storbritannien visade sig vara en sådan uppgift, som både 
engagerade och intresserade eleverna. Valet av en ”frågetävling” som arbetsmetod för att 
uppnå syftet, som var att eleverna skulle komma i kontakt med tabeller och diagram på för 
dem ett roligt sätt, medförde att eleverna på ett naturligt sätt blev engagerade och intresserade 
av innehållet. Det har i arbetet visat sig att valet av arbetsmetod för att uppnå syftet med 
uppgifterna har varit betydande för elevernas intresse och engagemang. Därav tog eleverna till 
sig innehållet på ett sätt som för dem upplevdes som roligt och stimulerande, utan att de 
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egentligen behövt reflektera över att de faktiskt tillägnat sig viktig och ny kunskap i geografi 
och matematik. Det som även är intressant i samband kring detta resonemang är att det utifrån 
enkäterna har framkommit att eleverna tycker att de själva är bra på både matematik och 
geografi och att geografi är ett roligt ämne, medan matematik är ett mindre omtyckt ämne. 
Matematik är ett jobbigt och tråkigt ämne har flertalet av eleverna kommenterat. Det medför 
att en integrering av detta slag som till exempel uppgiften Frågetävlingen blev positivt och 
som gjorde att eleverna tyckte att det var kul att arbeta med matematik. Utgångspunkten har 
inför denna undersökning varit att arbeta med matematik utan att eleverna behövt reflektera 
över den, vilket så vart fallet med denna uppgift. Forskning har visat på att den ”traditionella” 
matematikundervisningen där eleverna räknar i sin matematikbok skulle kunna bli bättre 
genom förändring där nya infallsvinklar tillåts. Det har visat sig att det traditionella upplägget 
av innehåll och arbetsmetoder inom skolmatematiken har blivit ett hinder för elevernas 
inlärning. Elever som klarar av matematiska problem utanför skolan kan inte lösa en liknande 
uppgift i skolan (Löthman, 1992). 
 
I arbetet har det framkommit att eleverna har upplevt projektet som roligt tack vare varierande 
uppgifter som skilt sig från den ”traditionella” undervisningen. Nya erfarenheter av att lösa 
uppgifter, har eleverna fått genom att förstå och kunna använda kartboken, där diagram och 
tabeller samt skala har varit en stor del av kartkunskaperna. Flertalet av eleverna har upplevt 
att uppgifterna i projektet har varit nyttiga och att de kommer att få användning av deras 
nyinlärda kunskaper. Även Burns (1998) har kommenterat detta, och hon menar att 
matematikens praktiska användning är att tänka och resonera omkring problem eller 
situationer som behöver matematiken som redskap eller verktyg. Burns menar att 
skolmatematiken lägger stor vikt på rutinlösningar och mindre vikt vid att sätta in 
matematiken i naturliga sammanhang, där den ges mening. Matematiken ska sättas in i 
aktiviteter där eleverna får lära sig använda den genom att tänka, resonera och lösa problem, 
som till exempel i uppgiften Frågetävlingen. 
 
Det har från observationerna framkommit att även andra metoder har slagit väl ut, som till 
exempel pararbete och enskilt arbete. Det beror på att eleverna har varit vana sedan tidigare 
att arbeta antingen i par eller enskilt. När eleverna i projektet fick arbeta i par eller enskilt 
blev det lugnt och harmoniskt i klassrummet och min upplevelse var att eleverna arbetade på 
bra och klarade i stort sett av uppgifterna på egen hand. Från enkät nummer 2 har eleverna 
själva svarat att de helst jobbar i par om de fick välja arbetsform. Från intervjuerna framkom 
det också att eleverna tyckte att det var mycket roligare att arbeta i grupper än för sig själva. I 
stort sett så har eleverna förutom vid genomgångar fått välja om de velat arbeta enskilt eller i 
par, eller i mindre grupper, vilket fungerade smidigt och bra. Från observationerna visade det 
sig vara viktigt att det finns en viss vana och rutin i undervisningen och att man beaktar det 
man sedan tidigare vet fungerar, till exempel att bibehålla sådana arbetsmetoder som eleverna 
känner igen sig i. Det blir speciellt viktigt när eleverna inte är vana att arbeta ämnesintegrerat 
i projektform, eftersom själva ”formen” i sig är helt ny värld för nybörjarelever. En blandning 
av grupp, par och enskilt arbete är att föredra till en början, även om det traditionellt sätt är så 
att projektarbeten bedrivs i grupper (Skrøvset & Lund, 2000). Vid projektarbeten brukar man 
prata om deltagarstyrning, vilket innebär att läraren ska låta eleverna få vara med och 
bestämma under projektets gång, vilket med fördel kan göras genom att låta eleverna få välja 
arbetsformer som de gillar (Skrøvset & Lund, 2000; Ahlberg, 1995). Det har slagit väl ut i 
detta projekt. Eleverna blev stimulerade och motiverade till att arbeta med uppgifterna  
 
För att få en motpol till resonemanget ovan om arbetsformer, är det värdefullt att ta upp och 
diskutera det ”stora” grupparbete om Storbritannien som eleverna arbetade med, men som inte 
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slog ut lika väl som när eleverna arbetade enskilt eller i par. Den största orsaken till det var 
bristande erfarenhet av att grupparbeta. På grund av detta har grupperna påverkats, vad 
gällande deras prestation i arbetet. Eleverna presterade inte enligt de förväntningar som fanns 
på dem. Även om eleverna själva upplevde och beskrev att grupparbetet om Storbritannien 
fungerade utmärkt, vilket grundade sig på att eleverna sällan arbetade i grupp och därmed 
tyckte det var jättekul, så var mina iakttagelser inte samstämmiga med elevernas upplevelser. 
Det är i och för sig inte konstigt att eleverna svarat som de gjort när det gäller hur de själva 
har ansett att det fungerat i grupperna, eftersom de tidigare inte arbetat i ”större” grupper, och 
därmed inte visste hur man gjorde när man grupparbetade och vad som förväntades av de 
enskilda individerna i gruppen. Vid intervjuerna beskrev eleverna att alla i grupperna hade 
varit delaktiga och arbetat med uppgifterna. Men för att en arbetsgruppgrupp ska kunna 
fungera behöver det vara mer än bara roligt att arbeta tillsammans. Men utifrån elevernas 
referensramar var det naturligt för dem att de ansåg att gruppen fungerade bra.  
 
Det som ändå är ett positivt resultat för hela arbetets skull var att eleverna upplevde 
grupparbetat som tillfredsställande, både när det gällde arbetssättet, det vill säga själva 
gruppen som sådan, och även det varierande innehållet. Eleverna har upplevt grupparbetet 
som stimulerande och roligt och det är vikigt att lyfta fram det, eftersom det var eleverna som 
befann sig i projektet och det var eleverna som skulle tillgodogöra sig kunskaper. Därav finns 
det skäl och motiv till varför lärare bör arbeta ämnesintegrerat i ett projekt av detta slag, trots 
att grupparbetet inte blev som jag hade tänkt mig från början. Elevernas ”bild” av 
grupparbetet gör att det ändå inte kändes bortkastat. Det är i sammanhanget viktigt att 
tydliggöra att eleverna hade liten erfarenhet av att grupparbeta, men att innehållet i 
uppgifterna lämpade sig för större gruppdiskussioner. Dessutom var min bedömning den att 
de uppgifter som ingick i grupparbetet var ganska svåra och komplicerade vilket skulle gynna 
denna arbetsform, då eleverna tillsammans kunde klara av uppgifterna. Forskning har visat att 
vid uppgifter eller problem där det finns ett rätt eller fel svar, eller där man måste välja ett av 
flera alternativ som till exempel vid matematikproblem, så är grupper bättre, men de är sällan 
bättre än den duktigaste individen (Nilsson, 1993). Av den anledningen ansåg jag att denna 
arbetsform skulle gynna eleverna eftersom uppgifterna var av den karaktären.  Det har i 
arbetet framkommit att det är mer komplicerat än så när det handlar om grupparbeten. 
Reflektionerna och iakttagelserna som gjorts över det hela var att även om innehållet lämpade 
sig för grupparbete så var själva arbetsformen i sig ett svårt moment för eleverna att hantera. 
Eleverna hade svårt att lägga band på sina egna behov, de hade svårt för att kunna ge och ta, 
att alla skulle vara delaktiga i diskussionerna, att inte en enda elev skulle få styra gruppen, att 
inte bara glida med och skriva av de andra i gruppen med mera. Att få grupperna att fungera 
visade sig vara en svår process. Det finns många faktorer som avgör om en grupp kommer att 
fungera eller inte, men det är enligt Nilsson (1993) viktigt att gruppen är överens om målen 
och hur dessa ska uppnås. Detta skulle jag ha resonerat med eleverna om. Förutom att 
eleverna skulle ha fått mera ”kött på benen” om hur ett grupparbete fungerar mellan de 
enskilda individerna i gruppen, skulle eleverna även ha fått en mer grundlig genomgång rent 
kunskapsmässigt. Främst vad gällande matematiska kunskaper, där uppgifter som rörde 
omvandling med hjälp av skala i kartboken var svårt för eleverna att förstå.  
 
Det som också är viktigt enligt Nilsson (1993) är att grupper behöver inre och yttre 
drivkrafter, vilket höjer motivationen hos individerna. En lärare kan påverka elevernas 
motivation genom att ge dem bekräftelse och ansvar. Det kunde ha gjorts mer än vad som 
gjordes, därmed hade jag kunnat ge eleverna en bättre start. Skrøvset och Lund (2000) menar 
att det är genom arbetet med varje enskild individ som läraren lär känna den enskilde elevens 
möjligheter att delta i en arbetsgemenskap. Det är denna kunskap läraren sedan ska utnyttja 
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när gruppsammansättningen sker. Trots hjälp från klassläraren att sätta samman grupperna, 
blev dessa inte optimala. Det är viktigt att poängtera att det är en mycket svår process att sätta 
samman grupper, och att lärare ute på skolorna som vill arbeta med ämnesintegrering i projekt 
liknande detta, noga behöver tänka igenom arbetsmetoder och vilka förutsättningar som finns 
för att arbeta i grupper.  
 
Det som ändå kännetecknar projektarbeten är olika former av grupparbeten och därav kändes 
det naturligt att testa denna arbetsform i projektet. Jag hade genom forskning tagit del av olika 
faktorer som medförde att grupper fungerade bättre och försökt applicera det på detta 
grupparbete. Det var faktorer som kunde göra att eleverna tog uppgiften på allvar. I projektet 
handlade det om att utse gruppledare för grupperna samt ett namn på gruppen, för att eleverna 
skulle uppleva det som roligt och därmed bli mera motiverade (Skrøvset & Lund, 2000). 
Detta visade sig fungera på vissa grupper som höll ihop gruppen och arbetade samstämmigt 
med fina resultat. Det som även upptäcktes under observationerna var att de grupper som tog 
uppgiften seriöst, även tävlade med de andra grupperna om att ligga först. Faktum var att de 
grupper som tävlade med de andra även presterade bättre och de samarbetade för att lösa 
uppgifterna. De grupper som däremot inte fungerade lika bra var främst de grupper där 
enskilda individer inte kunde lägga band på sina egna behov, och som inte kunde acceptera en 
viss ledare i gruppen. Det visade sig genom att dessa elever avvek från gruppens normer på ett 
eller annat sätt, till exempel genom att de försökte distrahera de andra gruppmedlemmarna. En 
elev beskrev vid intervjun att gruppens sammansättning medförde att det inte fungerade alls i 
den gruppen. Det i sin tur medförde irritation och konflikter. Om det blir konflikt mellan egna 
mål och gruppens mål kommer de personliga målen oftast att segra och gruppen splittras, 
vilket så blev ett faktum hos vissa grupper (Nilsson, 1993; Skrøvset & Lund, 2000). Vid 
intervjuerna framkom det även att de grupper som inte fungerade var de grupper där allmänt 
tjafs och prat förekom. Vidare beskrev eleverna att vissa grupper inte var överens om svaren 
på uppgifterna och att det i sin tur blev en källa till konflikt. Men det skulle även kunna ses ur 
en positiv synvinkel, att eleverna inte var överens om svaren, eftersom det skapade en 
diskussion mellan individerna i gruppen om svaren, vilket jag anser är bra eftersom alla elever 
skulle få komma till tals. Det talar för att eleverna varit engagerade och intresserad i 
grupparbetet.  
 
Gruppens sammansättning är precis som eleven ovan berättade om en viktig faktor att ta 
hänsyn till när läraren försöker bilda bra grupper. Nilsson (1993) menar att lärare bör undvika 
informella grupper (kompisgäng) eftersom det lätt kan hända att eleverna pratar om saker som 
inte har med projektet att göra och att de känner varandra för väl, då de ofta har samma 
erfarenheter, vilket kan medföra att gruppen blir idéfattig. Det bästa är att blanda grupperna så 
mycket som möjligt och stimulera mångfald. När det gällde gruppsammansättningen försökte 
jag i enlighet med Nilssons rekommendationer ovan att sätta samman grupperna med 
ämnesmässigt ”svaga” elever, ämnesmässigt ”starka” elever, för att erhålla en balans i 
gruppen och dessutom få med en ”motor” i varje grupp. Hos vissa grupper var det ledaren 
som tog ansvaret för gruppen och som fungerade som ”motor”, medan det i andra grupper 
kunde vara den rent kunskapsmässigt duktigaste eleven som tog över och blev ”motor”. Det är 
till sist och synes de enskilda deltagarna i gruppen som helhet som kommer att avgöra hur det 
kommer att te sig i gruppen, om den kommer att fungera eller inte. Trots att grupparbetet inte 
blev som det var tänkt från början får man inte glömma bort syftet med grupparbetet, vilket 
var att eleverna skulle tillägna sig viktig kunskap i geografi och matematik, men även träna 
sig på att samarbeta och lösa uppgifter tillsammans. Att befrämja samarbete och sociala 
färdigheter är något man med fördel kan uppnå genom att låta eleverna arbeta i olika 
grupprojekt (Nilsson, 1993; Skrøvset & Lund, 2000). 
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Det som ändå är väsentligt för att projektarbeten ska bli lyckade är att grupperna fungerar och 
drar jämnt eftersom det är denna arbetsform som används mest. Fungerar inte grupperna så 
blir innehållet meningslöst i projektet (Nilsson, 1993). Detta var något som efterhand 
grupparbetet fortskred blev ett mer och mer faktum. Eftersom grupparbetets omfattning 
handlade om många lektioner, var jag tvungen att analysera situationen för att kunna rätta till 
den. För att eleverna inte skulle gå miste om viktig kunskap bestämde jag mig för att gå 
igenom uppgifterna och de rätta svaren noggrant med varje grupp var och en för sig själv, och 
på så vis i efterhand korrigera den kunskap som gått förlorad. Fördelen med det var att 
genomgången fungerade som ett litet kunskapstest utan att eleverna reflekterade över det. 
Skrøvset och Lund (2000) menar att det vid projektarbeten är naturligt att läraren använder 
andra sätt än ett vanligt skriftligt prov för att ta reda på vad eleverna lärt sig. Det kan handla 
om att använda observationer som metod för att ge eleverna en så rättvis behandling som 
möjligt, vilket skedde under grupparbetets gång. Vid observationerna har jag i enlighet 
bedömt hur grupperna arbetar, om eleverna diskuterar sinsemellan och så vidare. Vidare har 
jag använt mig av ett så kallat bedömningssamtal som är en form av avslutande diskussion av 
gruppens resultat. Det är en formaliserad muntlig ”hearing”, där läraren, i detta fall var det 
jag, som ställde frågor och där gruppmedlemmarna svarade. En del anser att detta liknar en 
gruppintervju medan andra hävdar att det mer liknar en muntlig examinationsform. Med hjälp 
av detta bedömningssamtal ”kontrollerades” elevernas kunskaper, och en rättvis behandling 
av enskilda elever inom grupperna kunde göras.  
 

6.1.3 Vikten av att variera innehållet i undervisningen    
Det som också är viktigt att diskutera i arbetet är innehållet i projektet. Från enkäterna och 
intervjuerna visade det sig att generellt sätt har eleverna upplevt uppgifterna samt 
arbetsmaterialet som tillfredställande. Eleverna har olika synpunkter på vad som har varit mer 
eller mindre roligt, vad gällande uppgifterna i projektet. Romerska siffror har fängslat 
eleverna, fast på olika sätt, då alla utom en elev har valt att kommentera den uppgiften. 
Uppgiften har antingen upplevts som rolig och/eller svår av respondenterna. Om man utifrån 
observationerna tittar närmare på uppgiften om det romerska talsystemet, så var mina 
reflektioner över den, att eleverna var mycket intresserade av innehållet i uppgiften, dels för 
att det var något helt nytt för dem och dels för att jag under tidigare lektioner märkt ett stort 
intresse från eleverna sida om Romartiden. Dessutom var innehållet i uppgiften ”lagom” 
klurigt, vilket medförde ett intresse för innehållet. Forskning har visat på att barn gärna 
arbetar på ett utforskande och undersökande sätt. Det kan handla om en situation där 
proceduren för att läsa ett problem inte är uppenbar, där eleverna ställs för utmaningar 
(Ahlström, 2004). Det fanns i uppgiften en rad olika beröringspunkter som tilltalat eleverna, 
som till exempel att den var något klurig. Till skillnad från Frågetävlingen, där själva 
arbetsmetoden var avgörande för att uppgiften skulle bli lyckad, så var det i denna uppgift om 
romartiden mer innehållet som var det viktiga för elevernas intresse och engagemang. För att 
befrämja elevernas kunskapsutveckling i önskvärd riktning understryker Ahlberg (1995) att 
det är nödvändigt att från början lägga stor vikt vid val av innehåll och arbetssätt, vilket även 
denna uppgift har visat. 
 
Andra resultat som arbetet visar på och som kan relateras till innehållet i uppgifterna är att det 
har varit mycket positivt att utgå från elevernas erfarenheter och intresse för att ”fånga upp” 
eleverna att delta i uppgifterna på ett aktivt sätt, och därmed intressera sig för innehållet. Det 
kan man göra genom att finna naturliga beröringspunkter. Ett exempel på det var uppgiften i 
arbetet som kallats för Introduktion och som handlade om Italien, där jag valde att utgå från 
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det jag visste att eleverna tyckte om att diskutera. Sådana beröringspunkter var till exempel 
som när vi under lektionen diskuterade italiensk fotboll jämfört med fotbollen i 
Storbritannien, eftersom eleverna i klassen var fotbollstokiga. Detta för att sedan utifrån 
fotbollens förutsättningar ”glida” in på att diskutera klimat och väder, hur landskapet såg ut 
med mera. Forskningen har visat på att läraren har ett stort ansvar att skapa situationer som 
intresserar eleverna för uppgifterna. Läraren bör utgå från elevernas erfarenheter i 
undervisningen eftersom uppgifterna då blir meningsfulla (Ahlberg, 1995 ; Löwing & 
Kilborn, 2002). Det är även något som just är typiskt för ett projektarbete, att arbeta utifrån 
elevernas intressen (Skrøvset & Lund, 2000). Det är något som jag haft i ”bakhuvudet” när 
projektet genomfördes. Jag har under projektets gång arbetat utifrån elevernas intressen och 
lagt till och ändrat innehållet, samt arbetssätten, för att möta eleverna där de befunnit sig. 
Utifrån enkäterna har det framkommit att eleverna i klassen har varit nöjda med lärarens 
insatser i projektet. Eleverna har inte varit rädda för att fråga och ifrågasätta när de inte har 
förstått mina genomgångar och förklaringar, vilket indikerar på att eleverna ändå har vågat 
säga till om de inte förstått.  
 
Det som även är viktigt för att undervisningen ska kännas lustfylld och rolig och glädje att 
lära sig är när eleverna kan få använda sig av olika strategier när de löser uppgifter. 
Observationerna som gjorts i samband med projektet har visat på olika strategier som eleverna 
använt sig av för att lösa problem på, som när eleverna arbetade med uppgiften som kallats för 
Tidslinjen. Uppgiften handlade om att ”markera ut” olika påståenden på en tidslinje. Syftet 
med det var att eleverna skulle förstå innebörden av tiden som ett begrepp. Från 
observationerna såg jag att vissa elever räknade ”framåt” och utgick från år O för att lättare 
kunna ”markera ut” påståendena, medan andra elever räknade ”bakåt” med utgångspunkt från 
2005. Min uppfattning var att flertalet av eleverna tyckte det var kul att arbeta med 
”Tidslinjen” och det som gjorde det roligt var att eleverna fick teckna en bild till varje 
påstående och att eleverna hittade egna strategier att lösa uppgiften på.  
 
Varför har eleverna upplevt dessa uppgifter som roliga? Utifrån observationer, enkäter och 
intervjuer är det svårt att generalisera ett svar på den frågan, utan undersökningen visar att det 
kan handla om ifrån att läraren har varit bra, att eleverna lärt sig nya kunskaper på ett 
annorlunda vis, eller som en elev beskrev ”det var roligt för man måste tänka, det handlar ju 
om matte och det finns många sätt att skriva ett tal med romerska siffersymboler”. Kanske 
kan det vara en av eleverna som i undersökningen anser att ”traditionell matematik” är tråkigt, 
men som genom projektet fått sådana utmaningar, vilket lett till att lusten ökat inför ämnet. 
 
När det gäller projektets innehåll har ett visst arbetsmaterial funnits med som en grundbas. 
Kartboken och Europaboken har varit en stor del av arbetsmaterialet. Med Europaboken och 
Kartboken som bas har uppgifterna planerats och integrerats. Hur har eleverna upplevt detta 
arbetsmaterial? Utifrån intervjuerna berättade eleverna att Europaboken har fungerat bra i 
undervisningen, då den gett mycket information om olika länder. Eleverna har gillat bokens 
upplägg med bland annat en ”bildkarta” som introduktion till varje land som behandlades i 
boken. Den har även varit lättsam att läsa i, med endast ett fåtal svåra ord. Samtliga 
respondenter har funnit kartboken som tillfredställande i undervisningen. Den har varit rolig 
att arbeta med på grund av att den gett massor av information, utan att eleverna har behövt 
läsa massor av löpande text. Att eleverna har gillat arbetsmaterialet är en bidragande faktor till 
att eleverna tyckt om ämnet geografi och att projektets innehåll har varit tillfredställande. Det 
kan ställas i relation till vad eleverna tycker om att arbeta i matematikboken. Enkäterna visar 
att eleverna tycker att det är okey men inte mer än så att arbeta i matematikboken. Utifrån det 
skulle man kunna förklara varför matematik är ett mindre omtyckt ämne än vad geografi är. 
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För att ge det hela en ytterligare dimension kan man lägga till att eleverna tycker att 
matematik samt geografi är två lätta ämnen. Detta resonemang kan förklara varför eleverna 
tycker att det är mer viktigt att lära sig geografi än matematik, nämligen att det inte är lika 
roligt med matematik som med geografi under de omständigheter som karaktäriserar den 
traditionella undervisningen. Det som även bör läggas till i sammanhanget är att eleverna är 
fullt medvetna om att matematik är ett viktigt ämne för att klara sig i samhället, och på så vis 
anser jag att utifrån ovanstående fakta blir det ännu viktigare att arbeta ämnesintegrerat i ett 
projekt av detta slag. Det svarar på frågan varför man i skolan behöver arbeta med 
ämnesintegration i projektform.  

 

6.1.4 Elevers upplevelser av matematik och geografi   
Från intervjuerna har det visat sig att när det gäller ämnet matematik så talar eleverna mindre 
om huruvida matematik är kul/roligt eller inte, utan snarare talar de mer om huruvida de är 
bra/duktiga på ämnet. Alla elever utom en elev tycker själva att de är bra och duktiga i ämnet, 
vilket hör ihop med ett gott självförtroende och hur eleverna själva tycker att de presterar i 
ämnet. Det i sin tur påverkar elevernas känslor inför ämnet matematik på så vis att det är ett 
roligt eller tråkigt ämne. Hur eleverna ser på sig egen prestation i ämnet hör ihop med 
elevernas självförtroende och det påverkar deras känslor för ämnet matematik, som i detta fall 
är positivt, att det är kul med matematik. Detta resultat är inte lika tydligt när det gäller hur 
eleverna ser på ämnet geografi. Man kan inte lika tydlig se att prestation och självförtroende 
påverkar elevernas känslor på samma sätt, utan i geografin kan eleverna tycka att ämnet är 
kul/roligt, utan att eleven känner samma självförtroende eller att hon eller han är särskilt 
dukig på geografi. Det är ett roligt ämne ändå.  
 
Utifrån enkäterna har eleverna ansett sig själva vara bra på både matematik och geografi. De 
anser också att geografi och matematik är två lätta ämnen. Vidare har det framkommit från 
enkäterna att geografi är roligt, men när det gäller matematik så är klassen mer splittrad och 
det innebär att matematik är ett mindre omtyckt ämne. Det är jobbigt och tråkigt menar 
flertalet av eleverna. Detta resultat har fått mig att fundera över hur det kan komma sig att 
eleverna tycker att matematik inte är särskilt roligt, eftersom det tydligt har visat sig från 
intervjuerna att elevernas egen uppfattning över hur man anser sig prestera och hur elevernas 
självförtroende är, starkt hör ihop med om det är roligt eller inte, och i denna undersökning 
anser sig eleverna vara bra på matematik, vilket torde innebära att eleverna skulle tycka att 
matematik är kul, men det gör de inte. Nu behöver alla elever inte dras över en och samma 
kant, eftersom det inte entydigt är så att alla elever i klassen tycker det är tråkigt. Men jämför 
man det med ämnet geografi som alla elever tycker är roligt, blir det intressant att försöka 
hitta faktorer som förklarar detta fenomen.  
 
Utifrån enkät nummer 1 beskriver eleverna sina känslor inför ämnet matematik och geografi. 
När det handlar om geografi är det till exempel kul att läsa om andra länder, det är kul att leta 
efter fågelvägen, det är roligt att läsa om andra språk. Geografi är helt enkelt ett roligt ämne. 
Men när det gäller ämnet matematik så är det inte samma positiva resultat som för ämnet 
geografi. Matematik är inte lika roligt som geografi. Varför, kan man fråga sig? Det finns 
olika tendenser som synliggjorts i arbetet, beträffande den frågan. En elev beskrev att det är 
kul att lära sig om olika länder, men jag hatar matte, men i geografin så är matte kul.  Det 
visar att eleven har sett en viss sorts matematik i uppgifterna och funnit den däri som rolig. 
Andra elever har också kommenterat ämnet matematik negativt och använt ord som trist och 
tråkigt. Det är däremot inte alla elever som har förklarat varför de känner så. En elev svarade 
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att geografi var roligt bara för att det är så, och att matematik var tråkigt. Elevens kommentar 
var på frågan om matematik var ett roligt ämne, ” Nej! Det är lätt men tråkigt”. Forskning 
visar att elevers inställning till matematik, vare sig den är positiv eller negativ börjar redan i 
mellanstadiet och den största andelen med god tillit till sin egen förmåga i matematik finns i 
grundskolans år fem. Hos vissa elever kan man dock märka att inställningen till 
matematikämnet har börjat bli mer problematisk. Dessa elever betraktar ämnet som det 
tråkigaste ämnet i skolan och bland de mest negativa hör de elever som har lätt för matematik. 
Det är för lite utmaningar och för mycket upprepningar (Skolverket, 2003). Detta förklarar 
resonemanget ovan, och stämmer väl in på flertalet elever i denna undersökning, när det gäller 
att kunna förklara och förstå synen på ämnet matematik. Eleverna har lätt för sig i ämnet, de 
har ett gott självförtroende och de anser sig prestera bra, men som eleverna själva uttrycker 
det, det är alldeles för tråkigt.  
 
Man kan konstatera utifrån undersökningen att det uppstått en negativ tendens hos flertalet 
elever i klassen kring ämnet matematik. Detta är inte alls bra, men som enligt forskningen 
ändå är ett vedertaget fenomen som sker i mellanstadiet (Skolverket, 2003). Elevernas syn på 
ämnet matematik som framkommit anser jag motiverar lärare ute på skolorna till att söka 
andra former att arbeta efter, än enbart traditionella, när det gäller ämnet matematik, som till 
exempel en ämnesintegration i projektform av detta slag. 
 
Men det finns andra elever i klassen som vid en närmare granskning i materialet över 
elevernas känslor inför ämnet matematik visar på en helt annan inställning till ämnet. Det är 
några av dessa elever som deltagit vid intervjuerna och som tycker att de själva presterar bra i 
ämnet matematik, de har ett gott självförtroende när det gäller matematik och de har 
fortfarande en positiv inställning till ämnet matematik. Matematik är roligt och lustfyllt för 
dessa elever. Eleverna har ännu inte tagit skada av den monotona, trista och tysta räkningen i 
läroboken, som Skolverket och andra forskare varnat för, som så ofta sker kring 
mellanstadieålder (Skolverket, 2003; Ahlberg mfl, 2003). För att kunna beskriva hur dessa 
elever känner inför ämnet matematik kan man i sammanfattningen läsa om elever som säger 
”Det är kul med geografi för att man lär sig många nya saker som man inte kunde förut som 
tillexempel när lutande tornet i Pisa byggdes och det är roligt med matematik för en del 
grejor är lite kluriga och då är det kul att lösa det”. Eller som en annan kille i klassen 
svarade, att geografi ”var varken tråkigt eller roligt men att matematik var roligt och lite 
svårt” Dessa elever tycker att fortfarande att ämnet känns meningsfullt och roligt och de 
tycker att det är kul att arbeta i läroboken. Min reflektion över det hela är att man kan se två 
olika ”läger” i klassen, de elever som tröttnat på matematiken, och de elever som fortfarande 
ser matematiken som lustfylld. Hur kan man då göra ute på skolorna för att eleverna ska 
känna samma glädje inför ämnet matematik som några av eleverna i denna undersökning gör?  

6.1.5 Vikten av att synliggöra matematiken  
Det har från resonemanget i ovanstående stycke visat att projektet varit lyckat ur den 
synvinkeln att eleverna ansett det varit kul med de ämnesintegrerade uppgifterna. Eleverna 
var mycket motiverade samt intresserade av att arbeta med uppgifterna. Faktum är att alla 
frågor i enkät nummer två har besvarats positivt utav eleverna, de har ett medelvärde över två. 
Det lägsta svarsvärdet var 2,64, vilket är ett mycket bra resultat för projektet i sig. Forskning 
visar att det är viktigt att ”sätta in” matematiken i dess naturliga sammanhang och synliggöra 
den så att eleverna ser nyttan med matematiken. Det måste finnas en mening med det eleverna 
gör, och när det gäller ämnet matematik är det i många fall inte glädjen att lära sig matematik 
som saknas, utan lusten att lära sig något som man inte förstår eller ser nyttan med 
(Skolverket, 2003; Löwing & Kilborn, 2002). I projektet har tabeller och diagram ingått som 
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en stor del av integrationsuppgifterna. De uppgifter som ingick i grupparbetet om 
Storbritannien handlade bland annat om att eleverna skulle lära sig tolka tabeller och diagram 
utifrån geografiska fakta. Det skedde med hjälp av kartboken, där sådana begrepp naturligt 
kom in. Har då dessa uppgifter upplevts som meningsfulla och nyttiga för eleverna? Från 
enkäterna framkom det att 21 elever av 23 har ansett att uppgifterna har varit nyttiga och 16 
av dem har även svarat att de kommer att ha användning av det som de lärt sig. Övriga 7 
elever svarade att de troligtvis kommer att ha användning av dessa kunskaper. Vilken kunskap 
är det som eleverna syftar till och som de anser sig ha nytta av? Från enkäten har eleverna 
beskrivit att det handlar om sådana kunskaper som är av geografisk kulturell karaktär. 
Eleverna menar att om de ska åka utomland så vet de en hel del om landet, till exempel vart 
olika städer ligger, när olika byggnader kommit till och vart de finns. Eleverna menar således 
att de kommer ha stor användning av sina kunskaper när de beger sig ut i världen och reser 
omkring. Det är dock ingen av eleverna som nämnt att de kommer att ha någon användning av 
den matematiska karaktär som funnits med i uppgifterna. Frågan är om eleverna inte anser att 
de kommer ha någon användning eller nytta av den matematik som de arbetat med i projektet. 
Eller har matematiken känts omeningsfull för eleverna? Vid enkätundersökningen framkom 
det att flertalet elever ansåg att det funnits med matematik i ”geografiprojektet”, vilket 
innebar att eleverna ändå hade reflekterat över att det funnits en viss sorts matematik i 
uppgifterna. Men elevernas svar är skiftande och det är inte entydigt i vilka uppgifter det är 
som eleverna anser att det funnits matematik i, utan eleverna nämner olika uppgifter, allt från 
grupparbetet om Storbritannien till romerska siffror och så ”fågelvägen”. Det har inte en enda 
gång under projektet tagits upp och ifrågasatts av eleverna att det här är ju inte geografi utan 
matematik som vi arbetar med, utan eleverna har utifrån observationerna visat att de trott och 
ansett att de arbetat med geografi, vilket var själva syftet med projektet. Forskning som 
behandlar sambandet mellan skolmatematik och verklighet visar att eleverna anser att på 
matematiklektionerna räknar man och uppgifterna ska även vara snabblösta och om det tar 
mer än tio minuter att lösa så ger eleverna upp. Uppgifterna ska även ha ett svar. Vidare är det 
viktigt för eleverna att ligga långt fram i läroboken, vilket innebär att eleverna löser 
uppgifterna så fort som möjligt utan att reflektera över vad de egentligen gjort 
(Löthman,1992) Utifrån denna forskning om elevernas syn på matematik är det inte konstigt 
att eleverna i denna undersökning inte tänkt på att de arbetat med matematik i projektet.  
 
Mina reflektioner över det hela är att eleverna inte tänkt på att det funnits matematik med i 
uppgifterna, i alla fall inte i den bemärkelsen att det skulle kännas som att projektet handlade 
om matematik, utan det har för eleverna varit en naturlig matematik. För att exemplifiera detta 
resonemang beskrev en elev i enkäten att han ansåg att det funnits matematik med i projektet, 
”men det är ju inte sån matte, inte som boken men ändå”. Burns (1998) framhäver just vikten 
av att använda matematiken som ett redskap eller verktyg i sådana situationer där 
matematiken naturligt kommer in. Genom integrationsuppgifterna i projektet har både 
eleverna förstått och sett ett samband mellan verkligheten och skolmatematiken. Matematiken 
har satts in i sådana situationer där den hör hemma och på så vis har även eleverna fått ett 
bredare kunskapsområde som helhet och de har sett nyttan med den. Matematiken har funnits 
där som ett redskap för att klara av uppgifterna och eleverna har inte reflekterat över den 
förrän frågan om de upplevt att det funnits någon matematik i projektet lyftes. Matematiken 
har heller inte känts omeningsfull, utan snarare tvärtom. 
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6.1.6 Kan vissa mål i kursplanerna lättare uppnås om en integrering 
mellan matematik och geografi sker i form av ett projektarbete?  
För att kunna diskutera ovanstående rubrik behöver man titta på vilka mål det är som eleverna 
ska ha uppnått med projektet. Det som även är intressant kring denna fråga är vad som ska 
bedömas? Den traditionella undervisningen avslutas i regel med ett prov, men när eleverna 
arbetar i projekt som detta, så är det ingen större vits med att använda prov som ett 
evalueringsredskap, eftersom det inte fångar in det breda mål som ligger till grund för 
projektet. Det viktiga i sammanhanget är att läraren har ett brett underlag för bedömningar av 
elevernas arbete, såsom observationer, samtal, hearings med mera, vilket har funnits i 
projektet (Skrøvset & Lund, 2000). Innan resonemanget tar vid om huruvida eleverna lättare 
kan uppnå vissa mål i kursplanerna genom en integrering i form av ett projekt av detta slag, så 
är det viktigt att framhäva hur jag ser på termen kunskap. Det för att kunna belysa vad det är 
som har varit min utgångspunkt och vad det är som jag har velat iaktta och bedöma. Min 
kunskapssyn bygger på föreställningen att om eleverna ser glädjen med det som de ska arbeta 
med och utföra i undervisningssammanhang, så medför det ett större engagemang och 
intresse, och därmed ökar det lusten för att lära och inhämta kunskaper. Detta har jag genom 
observationerna kunnat studera.  
 
De mål som eleverna skall ha uppnått kan delas in i kunskapsmässiga och sociala. Med 
kunskapsmässiga mål menar jag kunskaper i geografi och matematik och med sociala menas 
hur eleverna kan arbeta tillsammans med varandra. Ett exempel på sociala mål var 
grupparbetet om Storbritannien, där syftet bland annat var att träna eleverna på att samarbeta 
för att kunna lösa uppgifter. Ett projektarbete kännetecknas i regel av att eleverna erövrar ny 
kunskap genom att i ett aktivt samspråk upptäcka och undersöka, påstå och fråga, anta och 
ställa hypoteser och tillsammans finna och söka lösningar (Ahlström mfl, 2004). Det finns 
visserligen inget i själva principen som säger att projektarbeten måste bedrivas i grupp, men 
traditionellt har det bedrivits på det sättet. Att skolan betonar grupprojekt beror på att man vill 
befrämja samarbete och sociala färdigheter. Att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål är ett 
bra sätt att utveckla sådana färdigheter (Nilsson, 1993). När det gäller grupparbetet om 
Storbritannien var det vissa grupper som samarbetade bättre än andra grupper och som 
tillsammans i gruppen försökte finna och söka lösningar. Andra grupper behövde anstränga 
sig mer för att klara av det momentet. När det gäller de sociala mål som funnits med i 
projektet anser jag att de kan nås lättare om eleverna arbetar integrerat i projektform. Det 
beror på att själva innehållet lämpar sig för denna arbetsform. Det är ett utmärkt sätt att träna 
sig på sociala färdigheter.  
 
Det fanns även en annan sida av grupparbetet som handlade om att uppnå kunskapsmässiga 
mål. Dessa mål blev på grund av enskilda individers bristande sociala färdigheter något som 
kom i skymundan. Om grupperna hade fungerat bättre, så hade eleverna löst innehållet på ett 
utmärkt sätt och då hade även de kunskapsmässiga målen uppnåtts. Men genom observation 
som metod i arbetet upptäcktes detta fenomen och därmed kunde det rättas till. Detta skedde 
genom en muntlig form av ”hearing”, där eleverna uppnådde de kunskapsmässiga målen i 
efterhand. På så vis kunde jag både hjälpa och kontrollera elevernas kunskaper samt göra en 
rättvis bedömning av enskilda individer inom varje grupp. Vid projektarbeten är det vanligt 
att läraren fungerar som handledare, vilket innebär att läraren måste kunna analysera 
situationer, för att komma fram till vilken slags handledning situationen kräver eleverna 
(Skrøvset & Lund, 2000). Detta skedde hela tiden under tiden jag observerade Det innehåll 
som fanns med i grupparbetet skulle även ha kunnat passa för enskilt arbete, vilket 
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förmodligen skulle ha lett till att de kunskapsmässiga målen lättare hade uppnåtts. Men det 
hade inte fångat det breda mål som låg till grund för denna uppgift. Men på grund av ”rätt” 
handledning vid grupparbetet, som resulterade i en muntlig ”hearing” fick jag som lärare en 
möjlighet att ändra på det. Därmed kunde eleverna uppnå delar av de kunskapsmässiga målen 
som låg till grund för uppgiften.  
 
Ett annat exempel från observationerna som också handlade om ett slags grupparbete, där 
syftet i och för sig inte var att träna sociala färdigheter, men som ändå visade på att eleverna 
kunde samarbeta var Frågetävlingen. Samtliga elevers drivkraft att vinna tävlingen medförde 
en stark sammanhållning och motivation, vilket åstadkom att de kunskapsmässiga målen 
lättare kunde uppnås. De mål som eleverna skulle uppnå handlade om att förstå tabeller och 
diagram samtidigt som eleverna inhämtade geografisk fakta om Storbritannien. Det är också 
något som Nilsson (1993) hävdar, att grupper som fungerar bra kännetecknas av en klar 
målorientering. I detta fall var det samtliga elevers enskilda vilja att i gruppen hjälpa varandra 
för att vinna tävlingen. De kunskapsmässiga mål som frågetävlingen syftade till hade 
förmodligen inte kunnat uppnås med samma intresse och engagemang från elevernas sida 
under en vanlig traditionell matematiklektion, eftersom dessa inslag sällan förekommer och 
avsaknaden av en klar målorientering skulle leda till att eleverna inte tyckte det vore lika kul. 
Det skulle betyda ett minde intresse och engagemang för att inhämta nya kunskaper.  
 
Den utgångspunkt som projekt har haft var att sätta in och lyfta fram matematiken i ett så 
naturligt sammanhang som möjligt och integrera den med geografi där det naturligt passade 
in. Projektformen som sådan har gett förutsättningar för att kunna variera både innehåll och 
arbetssätt. Den har varit ett redskap för att kunna genomföra integreringen. Vidare har 
utgångspunken varit att flertalet elever i klassen haft en negativ inställning till ämnet 
matematik. Det är utifrån dessa förutsättningar och utgångspunkter som resultaten för 
undersökningen ställs mot. Med den vetskapen relaterat till observationer, enkäter och 
intervjuer som visat att eleverna har tyckt om att arbeta med ”geografiprojektet” på alla sätt 
och vis, så vill jag påstå att eleverna lättare kunde uppnå de mål som fanns i kursplanerna 
inom geografi och matematik genom en integration i ett projekt av detta slag. Eleverna har 
under större delen av projektets fem veckor visat ett stort engagemang och intresse samt 
glädje för att lära sig nya kunskaper. För att ge ett exempel på det kan flera uppgifter nämnas 
som det Romerska talsystemet och Tidslinjen. Uppgiften om Tidslinjen upplevdes som svår 
till en början, eftersom eleverna hade svårt att ”tänka rätt” kring den. Men trots det upplevdes 
den även som rolig och det som gjorde att uppgiften blev rolig var att eleverna fick ”rita” 
(teckna en bild) till den samt att eleverna fann egna strategier att lösa den på. Hade inte ”rita” 
momentet funnits med i uppgiften så hade den upplevts av eleverna som bara svår och tråkig, 
och därmed meningslös. Vidare var uppgiften om Det romerska talsystemet en bra uppgift. 
Eleverna ansåg att innehållet var roligt, spännande och klurigt eftersom det var något helt nytt 
och främmande för dem. Eleverna fick till exempel röra sig utomhus, bland annat upp till 
kyrkogården som ligger alldeles bredvid skolan för att titta om de fann några romerska 
siffersymboler, vilket självklart fanns där. Eleverna fick även i uppgiften träna sig på att 
skriva med romerska siffersymboler. Exempelvis när de föddes, telefonnummer hem, dagens 
datum. Det är moment i undervisningen som ligger eleverna nära, och då blir även uppgiften 
meningsfull för dem. Att utgå från elevernas referensramar i undervisningen gör att eleverna 
tycker det är stimulerande att lära sig (Ahlberg, 1995). Dessutom fick eleverna i uppgiften om 
Det romerska talsystemet arbeta i mindre grupper, vilket upplevdes som roligt, eftersom de 
själva valde det. Eleverna löste uppgiften med sina vänner. Dessa två uppgifter var till 
innehållet roliga, spännande, annorlunda, verklighetsnära och även lagom kluriga att arbeta 
med. Även arbetsmetoden var annorlunda. Det är moment som gör att eleverna känner glädje 
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att lära sig som sällan eller aldrig skulle förekomma under en traditionell matematiklektion 
(Skolverket, 2000).  
 
När det gäller frågan om vissa mål i kursplanerna lättare kan uppnås om en integrering mellan 
matematik och geografi sker i form av ett projektarbete av detta slag, så är det svårt att 
generalisera det svaret. Det beror på att det inte gjorts någon annan undersökning i klassen 
som då skulle handla om huruvida eleverna lättare kan uppnå vissa mål i kursplanen för 
matematik och geografi genom att arbeta på ett traditionellt sätt, alltså med matematik och 
geografi i sina läroböcker. Därmed kan jag inte utvärdera och jämföra mina resultat som jag 
fått fram mot något som inte finns. Jag vill därför i detta sammanhang när det gäller om man 
lättare kan uppnå vissa mål i kursplanen för matematik och geografi genom att arbeta 
ämnesintegrerat i ett projekt ha med en undersökning som handlar om detta. Det är 
nödvändigt för att kunna dra slutsatser kring frågan. 
 
I en studie som gjordes av Säljö och Wyndham (1993) bland åttonde klasser har de påvisat att 
elever löser matematiska problem olika beroende på om eleverna fått uppgifterna under 
matematiklektioner eller under samhällskunskapslektioner. Uppgiften handlade om att läsa av 
en portotabell. Det som är intressant för studien är att de elever som fick uppgiften under 
matematiklektionen försökte lösa den med matematiska beräkningar, medan de elever som 
fick uppgiften under samhällskunskapen försökte lösa den genom att läsa av portotabellen, 
vilket var meningen att de skulle göra. Det som även är intressant kring detta för min 
undersökning är att det var fler elever som gav det korrekta svaret på uppgiften som använt 
”rätt metod”, än de elever som räknat på, och ”ställt upp” den under matematiklektionerna. 
Med detta resultat lägger forskarna fram förslaget om att det vore önskvärt att inte presentera 
den matematiska teorin förrän eleverna upptäckt att de faktiskt har ett behov av den, och att 
matematikens behov lämpligen skulle kunna skulle upptäckas i samband med andra ämnen, 
till exempel under samhällskunskapslektionerna. Matematiken upplevs då som roligare och 
läraren slipper frågor som varför ska vi kunna det här! Matematiken sätts in i dess naturliga 
sammanhang, vilket har varit utgångspunkten inför detta arbete. Med denna studie finns det 
belägg och skäl att tro att eleverna lättare kan uppnå de kunskapsmässiga målen som finns i 
kursplanen för respektive ämne om en integrering mellan matematik och geografi sker i ett 
projekt av detta slag.  
 

6.2 Metoddiskussion  

6.2.1 Syftet med arbetet 
Under rubriken diskuteras och kritiseras de metoder som valts för undersökningens del. Jag 
har inför metoddiskussionen ställt mig frågan: Vilka fördelar och nackdelar finns det att 
arbeta ämnesintegrerat i ett projekt av detta slag? Den frågan är väsentlig för att kunna veta 
vad det är som påverkat projektets resultat. Metoderna som använts har varit 
etnografisk/deltagande observation, enkäter, intervjuer samt litteratur. 
 
Syftet med undersökningen var att planera och genomföra ett projektarbete där ämnena 
matematik och geografi integreras. Arbetet skulle sedan utvärderas med avseende på hur 
eleverna upplevt det varit att arbeta med projektet. För att få svar på huvudsyftet valde jag att 
bryta ned det i tre frågeställningar, som tillsammans har legat till grund för att kunna besvara 
frågeställningarna i arbetet. Dessa var: 
 

• Vad är och varför ska man arbeta med ämnesintegrerad undervisning?,  
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• Hur upplever dagens elever ämnet matematik?,  
• Kan vissa mål i kursplanerna lättare uppnås om en integrering mellan matematik och 

geografi sker i form av ett projektarbete?  
 
Projektet har genomförts i en klass med 26 elever, som går i år fem. 

6.2.2 Observation som metod  
Med en etnografisk observation som metod vill forskaren studera hur informanterna upplever 
det som forskaren har för avseende att studera, vilket i denna undersökning har varit eleverna 
(Kullberg, 1996). Det har varit elevernas synsätt och reaktioner som har varit det viktiga för 
undersökningen och som jag velat komma åt. Det medförde att jag som undersökningsperson 
var tvungen att se vad som låg bakom informanternas ord och handlingar. Vad menar 
egentligen en elev som säger att matematik är ”skittrist” under sista lektionen på en fredag 
eftermiddag. Är det så att eleven exakt menar vad han säger ordagrant, eller är han trött och 
vill åka hem och leka med kompisar. Med detta exempel vill jag betona att det inte är en helt 
enkel uppgift att använda denna metod, och beroende på hur man tolkar exemplet ovan i 
verkligheten, så får det konsekvenser för resultatet. I min undersökning har jag både varit 
ensam lärare och observatör, vilket har varit både ansträngande och svårt. Ansträngande och 
svårt på så vis att jag hela tiden skulle vara alert, med mina sinnen ständigt ”öppna”, för att 
kunna observera allt som skedde. Det har förmodligen funnits stunder under projekts gång där 
man saknat ”ögon i nacken”, vilket har medfört att viktig fakta gått förlorat som varit 
väsentligt för undersökningen. Jag tänker främst på grupparbetet om Storbritannien, där 
eleverna satt åtskilda i olika rum och arbetade, och där min frånvaro lyste över eleverna, 
vilket innebar att allt inte hanns med att observeras. Det hade kanske varit bättre om någon 
annan vuxen hade fungerat som observatör, eller tillsammans med mig. Den personen skulle 
ha kunnat vara klassläraren. Fördelen med klassläraren som observatör skulle kunna vara att 
han bland annat känner sina elever väl, vilket underlättar observerandet. Klasslärarens roll i 
projekt har varit att stötta och backa upp mig i min roll som lärare och inte som observatör. 
Men om klassläraren hade delgivits information och introduktion i och hur en etnografisk 
studie fungerar, så kunde han observerat och jag endast ägnat mig åt att vara lärare, eller ett 
tredje alternativ att klassläraren och jag delat på ansvaret. På så vis skulle man även ha kunnat 
kontrollera varandras observationer, kunnat diskutera och jämföra data och därmed fått ett 
säkrare resultat. Kullberg (1996) menar att det bästa sättet att veta om forskaren tolkat 
informanterna rätt är att fråga dem, vilket skedde i undersökningen genom informella samtal. 
Dessutom följde jag även upp med enkäter och intervjuer.  
 
Det finns ytterligare en aspekt med den etnografiska metoden, nämligen den om jag verkligen 
har undersökt det jag säger mig undersöka? Är resultaten tillförlitliga? Inom etnografin sker 
teoriutvecklingen hela tiden och forskaren använder sig själv som instrument, framförallt som 
tolkningsinstrument. Det innebär vissa kompliceringar att kunna avgöra om det man 
observerat tolkats rätt av en själv. Det har inom etnografin lett till en annan diskussion 
nämligen att avgöra vem som är skicklig och lämpad till att genomföra en etnografisk studie. 
På grund av detta resonemang är det viktigt att etnografer tänker på validiteten. Det sker 
genom att hela tiden få ”feedback” på det man observerat genom att fråga informanterna ofta 
om det undersöksperson iakttagit stämmer. I min undersökning fick jag ”feedback” på 
observerandet genom enkäter och intervjuer i slutet av projektet, men sällan under själva 
genomförandet, vilket berodde på att eleverna inte visste att projektet handlade om en 
integrering mellan geografi och matematik, utan bara att de arbetat med geografi, vilket också 
har varit själva poängen med undersökningen. Det ledde till att det var svårt att följa upp vissa 
iakttagelser under projekts gång och fråga eleverna om sådant som rörde matematik, vilket 
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var synd, då det fanns sådana stunder där man skulle ha velat fråga och utvecklat det man såg 
och hörde. Därmed var det många stunder svårt att använda metoden, då jag gärna skulle ha 
velat ha mer ”feedback” av eleverna vid undersökstillfället.   
 

6.2.3 Enkät som metod  
Jag har i arbetet använt två enkäter för att kunna svara på frågeställningarna i arbetet, men 
också för att kunna följa upp intressanta observationer, vilket är det mest vanliga att man gör 
vid en etnografisk metod som denna (Kullberg, 1996). Frågorna i den ena enkäten hade både 
”slutna” och ”öppna” svarsalternativ, vilket det har visat sig funnits både fördelar och 
nackdelar med. Fördelarna med att ha ”slutna” svarsalternativ var att eleverna lättare kunde 
svara på frågorna genom att ringa in endast ett alternativ. Fördelen men att ha ”öppna” 
svarsalternativ var att jag ansåg att jag kunde få ut mer information genom att eleverna 
beskrev sina upplevelser med hela meningar, vilket jag även i viss mån fick. Men det var 
långt ifrån alla elever som svarade på de ”öppna” svarsalternativen, utan många elever skrev 
bara ett ord eller lämnade blankt, trots noggranna genomgångar om hur eleverna skulle fylla i 
enkäten. Det innebär att det i vissa frågor bara är ett fåtal elever som blivit representerade i 
undersökningen. Med facit i hand skulle jag använt endast ”slutna” eller väldigt få ”öppna” 
svararsaltnativ för att göra det så lätt som möjligt för eleverna att fylla i enkäterna. Mina 
reflektioner och känsla var att eleverna som inte är så gamla tyckte det var jobbigt och svårt 
att fylla i enkäten med fullständiga meningar. Det ska även gå snabbt och fort.   
 
Den andra enkäten som användes i undersökningen där svarsalternativen var utformade 
genom att låta eleverna i en viss mån av grad hålla med eller ta avstånd från olika frågor som 
presenterades i påståendeform, visade sig i efterhand var felkonstruerad. Denna upptäckt 
gjordes vid analysfasen av enkäten. Istället för ”stämmer ganska dåligt” som det skulle ha 
stått stod det stämmer dåligt. Detta kan ha haft inverkan på hur eleverna valde att svara, men 
det var ingen av eleverna som kommenterade detta när jag gick igenom enkäten och 
förklarade hur de olika svarsalternativen kunde användas genom olika exempel. Jag 
förklarade hur eleverna kunde fylla i om de inte helt instämde och inte heller helt tog avstånd, 
där jag använde alternativet ”stämde ganska dåligt”. Trots detta fel valde jag att ha med 
enkäten i undersökningen då den gav mycket viktig information.  
 

6.2.4 Intervju som metod  
I arbetet har intervjuer funnits med. Vid intervjuerna användes en bandspelare för att få med 
så detaljerade svar som möjligt, men även för att inte störa eleverna genom att sitta och 
anteckna under tiden de svarade på frågorna. Att använda en bandspelare vid intervjuerna 
visade sig ha många fördelar, men också en baksida, nämligen att två elever blev så 
intresserade av bandspelaren att de inledningsvis vid intervjutillfället inte kunde låta bli den. 
Det medförde att bandspelaren gick sönder för ett ögonblick. Men detta åtgärdades på en gång 
och vi kunde sedan fortsätta inspelningen.  
 
Frågorna som fanns på intervjuguiden var utformade på sådant sätt att det fanns en möjlighet 
att utveckla och spinna vidare på dem beroende på hur eleverna svarade. Det var enligt min 
mening lyckat att inte ha med ”låsta” frågor, eftersom det gör det svårt för intervjuaren att 
spinna vidare på informanternas svar. Vid intervjuerna med eleverna fick jag ofta sådana svar 
av dem där jag som intervjuare var tvungen att spinna vidare på svaren för att få den 
information jag behövde och för att förstå hur de tänkte. Eleverna intervjuades två och två 
vilket fungerade bra, då eleverna kände en större trygghet tillsammans, en var och en för sig 
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själv. Dessutom kunde de stötta varandra genom att resonera tillsammans kring frågor, eller ta 
avstånd från varandra, vilket skedde. De elever som intervjuades var mycket positiva till det, 
och uppfattningen var att de tyckte det var kul att få berätta om hur de upplevt projektet. Det 
medförde att rollen som intervjuare blev ganska lättsam, då eleverna självmant pratade på.   
 
Frågornas karaktär liknade de som jag ställde vid enkäterna, men även sådant som jag 
observerat. Vid intervjuerna fick jag en möjlighet till att få dessa frågor och även eventuella 
frågetecknen besvarade. Genom intervjuerna kom många små men viktiga detaljer fram som 
var väsenligt för arbetets resultat, som till exempel varför vissa elever tycker det är så tråkigt 
med matematik fast de presterar bra på prov, och de har ett gott självförtroende när det gäller 
ämnet, vilket även torde innebära att de skulle tycka det vore kul med matematik, men så var 
inte fallet.  
 
Genom varierade metoder, där observationer, enkäter och intervjuer använts, har jag fångat in 
ett brett underlag för att kunna dra slutsatser och diskutera viktiga resultat som varit relevanta 
för frågeställningarna i arbetet. Därmed anser jag mig även ha kunnat svara på 
frågeställningarna och syftet med arbetet, vilket var att planera och genomföra ett 
projektarbete där ämnena matematik och geografi integreras. Arbetet skulle sedan utvärderas 
med avseende på hur eleverna upplevt att arbeta med projektet.  
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Bilagor  
 
Nedan finns bilagor över enkäterna. 
 
 

Enkät nummer 1  
 
Enkät nummer 1 omfattar 23 av 26 elever i år 5 och den genomfördes i november 2005. 
Anledningen till att bortfallet är 3 beror på frånvaro i form av sjukdom och semester, men det 
bör inte påverka resultatet i någon större bemärkelse, då det är generella tendenser som är 
intressant för undersökningen. Enkätens slutna och öppna frågor redovisas med frekvenssvar, 
men de öppna frågorna redovisas även med löpande text utifrån vad eleverna beskrivit. Jag 
har valt att redovisa resultatet utifrån de kategorier som enkäterna bygger på. Kategorierna 
handlar om vad eleverna tycker om lärarrollen i projektet, elevernas upplevelse av 
arbetsmaterialet i projektet, elevernas upplevelse av hur det har fungerat att arbeta i grupper 
samt hur eleverna upplever arbetsklimatet i klassen. Vidare handlar enkäten om elevernas 
självskattning i matematik och geografi, elevernas upplevelse av vilket delmoment som har 
varit roliga att arbeta med och om eleverna ansett att uppgifterna har varit nyttig och om de 
kommer att ha någon användning av det som de har arbetat med i projektet, och hur eleverna 
har upplevt svårighetsnivån på uppgifterna. Vidare handlar enkäten om känslor inför ämnet 
matematik och geografi, och om eleverna ansett att det funnits någon matematik i projektet 
och vad innebär egentligen geografi för eleverna.  
 
 
Resultat från enkät nummer 1 
 
Lärarrollen i projektet  
 
 Hur har jag som lärare fungerat under dessa veckor? 
  
Mycket bra – 23 elever 
Bra – 3 elever 
Varken bra eller dåligt – 0 
Dåligt – 0 
Mycket dåligt - 0 
 
Elevernas upplevelse av arbetsmaterialet i projektet 
 
Hur har Europaboken varit att arbeta med? 
 
Mycket bra – 4 elever 
Bra – 16 elever 
Varken bra eller dålig – 3 elever  
Dåligt -0 
Mycket dålig - 0 
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Hur tycker du att det stencilmaterial ni har arbetat med har varit (gruppuppgifterna om 
Storbritannien, Arbetsblad om Italien, Stencil med Stapeldiagram, tidslinje)? 
 
Mycket bra – 7 elever 
Bra – 13 elever 
Varken bra eller dåligt – 3 elever  
Dåligt – 0 
Mycket dåligt - 0 
 
Tycker du att det har varit bra att arbeta med kartboken? 
 
Mycket bra – 11 elever 
Bra – 11 elever 
Varken bra eller dåligt – 1 elev 
Dåligt – 0 
Mycket dåligt -0 
 
Elevernas upplevelse av hur det har fungerat att arbeta i grupper 
 
Hur har det fungerat att arbeta i grupper? 
 
Mycket bra – 12 elever 
Bra – 8 elever 
Varken bra eller dåligt – 2 elever 
Dåligt – 1 elev 
Mycket dåligt - 0 
 
Vilka fördelar finns det att arbeta i grupper och vilka nackdelar finns det? 
 
(Gruppen som svarat mycket bra på föregående fråga) 
Man lär sig att arbeta med fler än jag själv, svarade en elev. 
Fördelarna är att man kan samarbeta och då går det fortare. Nackdelar med grupparbete är om 
man hamnar med fel personer som bara är negativa skrev en annan elev. 
Fördelarna är att man inte behöver göra allt och nackdelen är att man inte kan jobba med alla 
skrev en kille. 
Om man inte kommer på en uppgift så kanske någon annan kommer på uppgiften vilket är bra 
och nackdelen är att man lätt kan börja prata beskrev en elev.  
Vidare skrev en elev att fördelen är den att det oftast är någon som kan och då kan man leta 
upp svaren fortare och nackdelen är att alla vill ha rätt så det kan bli mycket skrik och 
högljutt. En kille skrev att fördelen är att man får nya kompisar.  
Det är roligare att arbeta i grupp men det kan även bli tjafsigt sade en annan elev. Vidare 
skrev en elev att man lär sig samarbeta. Man arbetar bättre i grupp skrev en elev. 
 
(Gruppen som svarade bra på föregående fråga) 
Det som är bra är att det blir lugnare och nackdelen är att man måste sitta still svarade en 
kille. Vidare skrev en elev att det är bra att arbeta i grupp för man lär känna andra i klassen 
och dåligt är att man kanske inte kommer överens. En elev svarade att fördelen är att man 
kommer på fler saker. En tjej skrev att det är lättare att lösa uppgiften vilket är en fördel och 
nackdelen är att ingen lyssnar. Vidare skrev en elev att det är en fördel då alla kan hjälpa 
varandra. 
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Det är fler som tänker vilket är en fördel men det kan även bli pratigt kommenterade en annan 
elev. Man kan hjälpa varandra men man kan även börja bråka skrev en elev. 
En kille skrev att fördelen är att man kanske får veta mer om en person och så kanske man 
kommer närmare varandra ”vänskap”.  
 
(Gruppen som svarade varken bra eller dåligt) 
En elev svarade att nackdelen är att det kan bli tjafsigt och på vilka fördelar det finns så 
svarade eleven att det inte fanns några, men det skulle vara kul att lära sig samarbeta.  
 
Elevernas upplevelse av arbetsklimatet i klassen 
 
Jag tycker att det är ett bra arbetsklimat i klassrummet? 
 
Mycket bra - 0 
Bra – 11 elever 
Varken bra eller dåligt – 7 elever 
Dåligt – 4 elever 
Mycket dåligt – 1 elev 
 
Elevernas självskattning i matematik och geografi 
 
Jag upplever att jag är bra på matte? 
 
Mycket bra – 8 elever 
Bra – 9 elever 
Varken bra eller dålig – 5 elever 
Dålig – 1 elev 
Mycket dåligt - 0 
 
Jag upplever att jag är bra på geografi? 
 
Mycket bra – 4 elever 
Bra – 13 elever 
Varken bra eller dålig – 6 elever 
Dålig – 0 
Mycket dålig - 0 
 
Elevernas upplevelse av vilket delmoment som har varit roligast att arbeta med och 
varför de upplevt just det momentet som roligast 
 
Vilken uppgift inom geografin har varit roligast att arbeta med? 
 
Arbetsbladen om Italien -1 
Romerska siffror -4 
Gruppuppgifter om Storbritannien – 4 
Stödord på texten om Storbritannien – 1 
Introduktion av Italien utifrån mig som lärare (uppgift nummer 4) – 4 
Tidslinjen – 3 
Frågetävlingen om Storbritannien – 1 
Stapeldiagram – 1 
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Vet inte – 4  
 
Det har varit en stor spridning över vad eleverna funnit mest roligast att arbeta med i 
projektet. Det har inte funnits någon stor majoritet över vad eleverna tyckt varit mest roligt att 
ha arbetat med. Om man ändå ska generalisera vad som har varit roligast att arbeta med så är 
det Romerska siffror (4), Gruppuppgifterna om Storbritannien (4) och först lektionen om 
Italien, där jag introducerade landet bland annat utifrån det gamla Romarriket (4). Sedan finns 
det även fyra elever som svarat att det inte vet vad som har varit roligast.  
 
Varför har denna del varit rolig tycker du? 
Det är kul att skriva fakta om Storbritannien. Läraren har varit bra och då har det varit roligt 
att lära sig mycket. Vidare är det kul att få teckna i undervisningssammanhang sade en elev. 
En annan elev tyckte det var kul att få jämföra saker och syftade då på när eleverna arbetade 
med stapeldiagram. Andra elever tyckte det var kul med de stenciler som handlade om Italien, 
då det var många frågor att besvara. Vidare fanns det elever som fann det roligt att kunna 
använda romerska siffersymboler, då de ansåg sig få lära sig något nytt och en elev sade att 
det var roligt för man måste tänka, det handlar ju om matte och det finns många sätt att skriva 
ett tal med romerska siffersymboler. En annan elev tyckte att det var kul att få arbeta med 
andra länder än Sverige. Några elever tyckte även det var kul att arbeta med grupparbetet om 
Storbritannien, då det var längesedan som de arbetade i grupp och man lär sig många nya 
saker som man inte visste tidigare. En annan elev svarade att det var roligast med 
arbetsbladen om Italien för att man kunde jobba i par. 
 
Elevernas upplevelse över om de ansett uppgiften varit nyttig och om de kommer att ha 
någon användning av det som de har arbetat med i projektet.  
 
Tycker du att uppgifterna som vi har arbetat med har varit nyttiga för dig? 
 
Ja, de har varit nyttiga – 21 
Nej, inte alls nyttiga - 0 
Vet inte om uppgifterna var nyttiga - 2 
 
Kommer du ha någon användning av det vi har arbetat med? 
 
Ja - 16 
Troligtvis -7 
 
En elev kommenterade att när man ska någonstans som till exempel till lutande tornet i Pisa, 
så vet man vad det är och när det är byggt. Vidare sade eleven att man har nytta av det vi 
arbetat med för man kan berätta om saker för andra, som till exempel romerska siffror för 
mamma och pappa.  
En annan elev kommenterade att om man åker utomlands så kan man fråga vart en viss stad 
ligger, för man känner ju igen vilka städer som finns i Italien. En tredje elev uttryckte sig som 
så att om man åker till ett land så kan man mycket om det landet och då blir det roligare om 
man kan saker.  
 
 
 
 
 



 72 

Elevernas känslor inför ämnet matematik och geografi 
 
Tycker du att geografi är ett roligt ämne? Beskriv varför du känner så?  
 
Ja – 15 
Ja, ganska – 3 
Sisådär - 5 
Nej -0 
 
Tycker du att matematik är ett roligt ämne? Beskriv varför du känner så? 
 
Ja – 7 
Sådär - 6 
Nej -10 
 
 
En sammanfattning av elevernas känslor inför ämnet matematik och geografi 
 
En elev sade att det är kul att lära sig om olika länder, men jag hatar matte, men i geografin så 
är matte kul. 
En annan elev skrev att geografi är ett roligt ämne, då man får leta efter fågelvägen och 
huvudstäder och när det gäller matematik så är det sådär roligt när det är högljutt i klassen, 
men roligt när det är lugnt i klassen.  
En annan elev svarade att geografi och matematik var kul för det var varken för lätt eller för 
svårt. 
En elev svarade att geografi var roligt bara för att det är så och att matematik var tråkigt. 
Elevens kommentar var på nedanstående fråga var: ”Nej! Det är lätt men tråkigt”.  
Vidare beskrev en elev att han tycker om olika språk och tycker det är roligt att lära sig om 
andra länder och om matematik sade han att en del tal är jätte svåra och en del tal lätta och att 
division är roligast. 
Vidare skrev en elev att det är kul med länder i geografin men jag tycker att det är jätte tråkigt 
med matematik. 
 
Det är kul med geografi för att man lär sig många nya saker som man inte kunde förut som till 
exempel när lutande tornet i Pisa byggdes och det är roligt med matematik för en del grejor är 
lite kluriga och då är det kul att lösa det skrev en elev.  
En kille i klassen beskrev att geografi var roligt ibland, för ibland är det svårt och ibland är det 
lätt, men att matematik är tråkigt för det är jobbigt och man blir inte berömd eller sånt. 
En annan kille i klassen svarade att geografi var varken tråkigt eller roligt men att matematik 
var roligt och lite svårt. 
En tredje kille svarade att det är roligt med geografi, för man får tänka lite och så får man 
måla ibland och det är roligt med matematik om det är tyst i klassrummet annars blir det 
jobbigt.  
En tjej i klassen skrev att det är jätte roligt med geografi men att hon inte kan beskriva varför 
det är så och att det jätte jätte roligt med matematik. Jag känner mig jätte glad när jag ”kör” 
matte skrev hon. 
En annan tjej skrev att det var kul med geografi men trist med matematik för jag brukar få 
hjärnsläpp påstod hon. 
Ytterligare en elev skrev att det är roligt med geografi för man får skriva fakta och det är 
tråkigt med matematik, men det går bra. 
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En annan kille skrev att det var sisådär med geografi men att det är ”svinkul” med matematik 
men jag kan inte beskriva. 
Det är kul med geografi framförde en elev men det är inte kul med matematik för jag får ont i 
huvudet ibland beskrev han.  
Det är ganska roligt med geografi beskrev en elev men jag tycker inte matte är kul men det är 
nyttigt. 
 
Hur har eleverna upplevt svårighetsnivån på uppgifterna i projektet? 
 
Har uppgifterna varit för svåra? I så fall vad är det som har varit svårt? 
 
Ja, de har varit för svåra – 3 
Nej, de har inte varit för svåra – 11 
Ibland svårt och ibland lätt – 8 
Vet inte - 1 
 
 
Kommentarer till ovanstående fråga 
 
En elev skrev att hon inte tycker det har varit jätte svårt men en del saker har varit svårt att 
lösa men det gick sen. 
En tjej skrev att en del grejor har varit svåra. Det var svårt att hitta en del grejor. 
En annan elev skrev att uppgifterna har inte varit för svåra men ibland har det varit svåra. 
Vidare skrev en elev att det har varit svårt att förstå allt. 
Ibland svårt och ibland lätt kommenterade en kille. 
En flicka svarade nej på frågan och skrev sedan att en del saker har varit lite kluriga. Man var 
tvungen att tänka till, det tog lite tid att klara uppgifterna men det är bara kul. 
En del grejor var svårare än dem andra, stapeldiagram var svårt, det andra var lätt. 
 
Har eleverna upplevt att det funnits någon matematik i projektet och vad är geografi 
egentligen för eleverna? 
 
Tycker du att det har funnits någon matematik i det vi gjort under geografilektionerna?  
 
Ja – 18 
Lite - 4 
Vet inte - 1 
Nej - 0 
 
Kommentarer till ovanstående fråga 
 
En elev svarade ja på frågan och skrev: när vi gjorde det där pappret med gruppen, 
(grupparbetet om Storbritannien) och dom romerska siffrorna.  
En elev skrev att han inte visste om det var någon matematik i projektet och skrev samtidigt 
bara lite i ”fågelvägen” tror jag.  
Ytterligare två elever kommenterade att det funnits matematik i uppgiften med romerska 
siffror och i ”fågelvägen”. En elev svarade att det fanns matematik i tidslinjen. 
En elev i klassen skrev: Ja, men det är inte sån matte, inte som boken men ändå.  
 
Vad är geografi för dig? 
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Kommentarer till frågan från varje elev 
 
Ett nyttigt ämne, vet inte hur jag ska beskriva det (4), att jobba med olika länder och lära sig 
om världen (10), att man läser kartor och pratar om ett annat land, geografi är där man lär sig 
olika ställen i världen, bra att veta, ett ämne som är roligt och ett ämne som är nyttigt, ganska 
kul, mycket (2),  
 
 
 

Enkät nummer 2 
 
Jag har valt att redovisa enkätens resultat utifrån att kunna se hur varje elev har svarat på 
frågorna. Detta har skett genom att numrera varje elev från 1-25. I denna enkät har 25 elever 
deltagit. Frekvensen på varje svarskategori anges med romerska siffror. Svaren av varje fråga 
viktas sedan för att få ett klassmedelvärde. Ett värde över två innebär att klassen svarat 
positivt på frågan. 
 
 
Resultat från enkät nummer 2 
 
1. Alla har fått komma till tals och säga sitt när vi arbetade med grupparbetet om 
Storbritannien? 
Stämmer mycket bra –  (IV) 
Stämmer ganska bra – (XX) 
Stämmer dåligt –  (I) 
Stämmer mycket dåligt – 
 
Medelvärde 3,12 
 
 
2. Jag upplever att de i gruppen har lyssnat på mig? 
Stämmer mycket bra –  (VIII) 
Stämmer ganska bra – (XVI) 
Stämmer dåligt –  (I) 
Stämmer mycket dåligt – 
 
Medelvärde 3,28 
 
 
3. Det har varit roligt att arbeta med geografi projektet?  
Stämmer mycket bra – (X)  
Stämmer ganska bra –  (XIII) 
Stämmer dåligt –  (II) 
Stämmer mycket dåligt – 
 
Medelvärde 3,32 
 
 
4. Jag tycker det är kul att arbeta med matematik i vår matematik bok? 
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Stämmer mycket bra – (V)  
Stämmer ganska bra –  (XII) 
Stämmer dåligt – (VI) 
Stämmer mycket dåligt –  (II)  
 
Medelvärde 2,8  
 
5. Jag tycker det är kul med geografi? 
Stämmer mycket bra –  (IX)  
Stämmer ganska bra –  (XV) 
Stämmer dåligt –  (I) 
Stämmer mycket dåligt – 
 
Medelvärde 3,32  
 
 
6. När jag inte förstår Marias förklaring känns det okey att fråga? 
Stämmer mycket bra –  (XXI) 
Stämmer ganska bra –  (IV)  
Stämmer dåligt –  
Stämmer mycket dåligt – 
 
Medelvärde 3,84  
 
 
7. Jag upplever att uppgifterna vi har jobbat med i geografin har varit för svåra?  
Stämmer mycket bra –  
Stämmer ganska bra –  (IX)  
Stämmer dåligt –  (XIII) 
Stämmer mycket dåligt – (III) 
 
Medelvärde 2,64  
 
 
8. Jag upplever att matematik är svårt? 
Stämmer mycket bra –  
Stämmer ganska bra – (VI) 
Stämmer dåligt –  (XII)  
Stämmer mycket dåligt –  (VII) 
 
Medelvärde 3,04  
 
 
9. Jag upplever att geografi är svårt? 
Stämmer mycket bra –  
Stämmer ganska bra –  (IV) 
Stämmer dåligt –  (XIV) 
Stämmer mycket dåligt – (VII) 
 
Medelvärde 3,12  
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10. Jag tycker att matematik är viktigt att lära sig? 
Stämmer mycket bra – (XVIII) 
Stämmer ganska bra – (VI) 
Stämmer dåligt –  (I) 
Stämmer mycket dåligt – 
 
Medelvärde 3,68  
 
 
11. Jag tycker att geografi är viktigt att lära sig? 
Stämmer mycket bra – (XVII) 
Stämmer ganska bra – (VIII)  
Stämmer dåligt –  
Stämmer mycket dåligt – 
 
Medelvärde 3,68 
 
 
12. Vad är matematik för dig? 
”Tråkigt, Jag blir glad när jag tänker på matte, att man lär sig många tal man inte har kunnat, 
det är bra när man går till en affär och handlar för då är det bra att kunna räkna, ett ganska 
svårt ämne, jobbigt, det tråkigaste ämnet som finns, det är viktigt men tråkigt, en hobby och 
roligt, vet inte, massor siffror och svåra tal som man tänker när man hör det ordet, romerska 
siffror, det är bra att lära sig men det är inte jätte roligt, det är en nyttig räknesak som är 
jobbig fast mycket nyttig, om man typ ska gå till en affär så är det bra att kunna räkna och jag 
gillar att räkna pengar, plus gånger minus division, nyttigt att lära sig men jobbigt och 
långtråkigt,  matte är viktigt men jag hatar matte, det är när man räknar ut något tal exempel 
när man går till affären så är det ju bra att veta hur mycket det kostar, tal och siffror som är 
viktigt att lära sig, om man är hockeyspelare kan man luras på kontrakt och på vanliga jobb 
kan man luras och man klarar sig mer i livet, att fundera mycket och klura, matte är mycket 
för mig och det är roligt och viktigt att lära sig”.  
 
 
13. Jag jobbar helst i:  
I grupp - (III) 
I par – (XVI) 
Enskilt – (III)  
 
 
 




