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Förord 
 
Jag har innan detta projekt arbetat en del med ämnesintegrering mellan matematik och 
fordons- och transportprogrammet och i och med detta projekt har dessa kunskaper verkligen 
fördjupats. Arbetet med det här projektet har varit väldigt lärorikt och spännande. 
 
Verklighetsförankrad matematik och meningsfull undervisning behövs för att elever på 
yrkesprogram ska känna motivation och kunna stå redo inför sitt kommande yrkesliv. Dock är 
det ofta svårt för oss matematiklärare att kunna veta vad som är relevant ämnesintegrering i 
matematikundervisningen. Därför vill jag med detta projekt dela med mig av en 
sammanställning som ger exempel på ämnesintegrering mellan matematik och fordons- och 
transportprogrammet. Jag hoppas att detta ska hjälpa, inspirera och motivera fler lärare att 
arbeta med en ämnesövergripande undervisning.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till Gudrun Malmers stiftelse vars stipendium har varit en stor 
uppmuntran till att genomföra detta projekt. Jag vill tacka min handledare Ingemar 
Holgersson. Jag vill även tacka min kollega Richard Pekkari som har bidragit med stöd och 
inspiration samt varit behjälplig vid genomförandet av alla intervjuerna. Slutligen vill jag 
tacka Krister Wennberg på Wist last & buss AB, Hans Ranta på Bilbolaget, Magnus Lingman 
på MECA, Lennart Häggroth och Roland Lindmark på LTH traktor AB, Lars Klemo på 
Klemo Data AB, Urban Widell på Swecon Anläggningsmaskiner AB, Johnny Karlsson på 
Kiruna Lack- och Bilskadecenter AB samt Christer Emmot på Emmoths Maskin Entreprenad 
Kiruna AB för att ni ställde upp på intervju och delade med er av er kunskap. Tack vare er 
kunde detta projekt genomföras.  
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1 Inledning och bakgrund 
 
 
”Varför ska vi kunna det här?” 
En fråga som jag och många andra matematiklärare har fått många gånger ifrån eleverna. Det 
var på grund av denna fråga som jag började intressera mig mer för varför elever som går 
fordons- och transportprogrammet egentligen ska kunna den matematik som vi ska lära ut. Jag 
och min kollega Richard Pekkari startade då ett samarbete för att integrera fordonstekniken i 
matematikundervisningen.  
 
Att matematikundervisningen ska kopplas till relevanta delar av elevernas karaktärsämne har 
under många år funnits i ämnesplanen för matematik 1a, som är den matematikkurs som 
yrkeseleverna läser. I den senaste revideringen av ämnesplanen som började gälla juni 2021 
har det blivit ännu tydligare att matematik inom karaktärsämne och yrkesliv ska vara en del av 
kursen (Skolverket, 2011; Skolverket, 2021a). Syftet med att matematik och yrkesämnen 
skulle knytas närmare varandra var att kvalitén på yrkesutbildningarna skulle öka samt att 
eleverna skulle bli mer anställningsbara (Ekstrand Amaya, 2016).   
 
Många forskningsrapporter och Skolinspektionens granskningar visar dock att många skolor 
uppvisar brister när det gäller en ämnesövergripande matematikundervisning (Muhrman, 
2016; Skolinspektionen, 2017). Enligt läroplanen för gymnasieskolan (2011) ska eleverna få 
en helhet och ett sammanhang i sin utbildning. Yrkeselevernas karaktärsämnen och 
gymnasiegemensamma ämnen ska inte bedrivas som två separata delar utan ska integreras 
med varandra så att eleverna får en röd tråd i sin utbildning. Det är viktigt att eleverna får en 
utbildning som präglas av sammanhang för att främja deras motivation och lärande (Gy 11, 
2011).     
 
Elever som får en ämnesintegrerad undervisning känner att de lär sig både matematik och sina 
yrkesämnen bättre samt känner sig mer förberedda för sitt kommande yrkesliv. Men när 
matematiken får ett större avstånd till verkligheten sjunker motivationen hos många elever 
och de vet inte riktigt vad de ska med matematiken till (Andersson, 2021; Gerdien, 2014).  
 
Matematikundervisningen i gymnasiet syftar bland annat till att eleverna ska lära sig 
matematik samt hur de ska använda matematiken i verkligheten och kommande yrkesliv. Det 
finns dock en lucka mellan de kunskaper som yrkeslivet efterfrågar och de 
matematikkunskaper som eleverna besitter. Ibland kan matematikkunskaper samt godkända 
matematikbetyg värderas så pass högt av elevernas kommande yrkesbransch att eleverna 
riskerar att inte få arbete om de saknar de kunskaper som krävs (Christensen, 2016; Ekstrand 
Amaya, 2016; Hansson, 2016).  
 
En av svårigheterna med att bedriva en ämnesintegrerad undervisning är att lärare i matematik 
måste vara insatta i elevernas karaktärsämne. Ibland kan detta underlättas av att lärare i 
matematik samarbetar med yrkeslärare men många gånger kan detta samarbete också vara en 
utmaning. Därför är det vanligt att många matematiklärare på egen hand och på eget initiativ 
ska skapa en ämnesintegrerad undervisning så att yrkeselever får känna motivation och 
meningsfullhet inför matematikämnet (Skolinspektionen, 2017). 
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Målsättningen med detta projekt har varit att ta reda på vilken matematik som är relevant för 
eleverna som går fordons- och transportprogrammet. Resultatet har sedan sammanställts i 
denna rapport så att fler lärare ska kunna ta del av resultatet. Förhoppningsvis kommer detta 
att ge lärare mer kunskap om vilken matematik som är relevant för elever som går på fordons- 
och transportprogrammet och medföra att fler elever får ta del av en ämnesövergripande 
matematikundervisning som gynnar deras lärande och att de får de kunskaper som deras 
kommande yrke kräver.   
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med rapporten har varit att kartlägga vilka kunskaper inom matematik elever på 
fordons- och transportprogrammet behöver för att kunna möta de krav som deras framtida 
yrke kräver. Matematiken är många gånger dold inom olika yrkesbranscher och därmed 
svårtillgänglig för personer som inte är insatta i respektive bransch. Förhoppningen är att 
sammanställningen av rapportens resultat ska fungera som en idébank på vad 
matematikundervisningen kan innehålla så att elever får de kunskaper de behöver inför sitt 
framtida yrkesliv.  
 
Rapporten har avgränsats genom att endast kartlägga de matematikkunskaper som behövs för 
elever som går på fordons- och transportprogrammet. Rapporten har även avgränsats till den 
del av fordonsbranschen som finns representerad inom Kiruna med omnejd.   
Med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer av representanter från fordonsbranschen besvarar 
rapporten följande frågeställning:  
 

• Vilka kunskaper inom matematik behöver eleverna som går på fordons- och 
transportprogrammet för att kunna möta fordonsbranschens krav? 
 

Utifrån denna frågeställning har resultatet från intervjuerna sammanställts och diskuterats 
med utgångspunkt i tidigare forskning.  
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3 Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning och delar från gymnasiets läroplan 
och ämnesplanen för matematik. Avsnittet inleds med att begreppet ämnesövergripande 
matematikundervisning diskuteras och definieras utifrån tidigare forskning. Sedan presenteras 
olika motiv för att bedriva ämnesövergripande matematikundervisning och därefter 
presenteras en historisk återblick om hur denna undervisningsform har präglat skolan genom 
åren.  
 
3.1 Ämnesövergripande undervisning 
 
Ämnesövergripande undervisning, ämnesintegrering eller infärgning. Detta är några exempel 
på vad en undervisning som präglas av samverkan mellan två eller flera ämnen kan kallas.  
Inom gymnasieskolan innebär ämnesintegrering ofta en samverkan mellan de 
gymnasiegemensamma ämnena, såsom matematik, svenska, engelska med flera, och 
elevernas valda karaktärsämne, till exempel fordons- och transport, el och energi, bygg och 
anläggning. Karaktärsämnet integreras då i undervisningen inom de gymnasiegemensamma 
ämnena eller så integreras de gymnasiegemensamma ämnena i undervisningen inom 
karaktärsämnena (Hellsten & Pérez Prieto, 1998; Lindberg, 2010; Muhrman, 2016).  
 
Begreppet infärgning och ämnesintegrering används inte alltid helt liktydigt med varandra. 
Ämnesintegrering används ofta när flera ämnen samverkar med varandra och det sker ett 
samarbete mellan lärarna som ofta deltar tillsammans i undervisningen. Medan infärgning kan 
förekomma endast under matematiklektionerna i form av uppgifter som relaterarar till 
karaktärsämnena (Hellsten & Pérez Prieto, 1998; Lindberg, 2010; Muhrman, 2016). 
 
3.2 Motivation  
 
Forskning och tidigare studier visar entydigt att många yrkeselever saknar motivation för 
matematikämnet i gymnasieskolan. Eleverna känner att det inte är meningsfullt att läsa 
matematik och att det är ett ämne som står långt ifrån deras valda karaktärsämne. Detta 
medför i sin tur att en del elever inte får ett godkänt resultat på gymnasiets matematikkurs. 
Forskning och tidigare studier visar också att om elevernas valda karaktärsämne infärgas 
under matematiklektionerna och att det finns en ämnesintegrering mellan matematik och 
yrkesämnet så ökar elevernas motivation för matematik, det gynnar deras lärande och de får 
även en ökad förståelse för yrkesämnet (se t.ex. Bellander m.fl., 2017; Grevholm & Lindberg, 
2011; Muhrman, 2016).  
 
Motivation kan definieras som en individs drivkraft att göra något. Detta kan personen sakna, 
få eller skaffa sig eller se till så att någon annan blir motiverad (Ahl, 2004). Motivation ska 
inte ses som en egenskap hos en person, utan något som påverkas av tidigare erfarenheter. 
Motivation är en persons drivkraft att lyckas med uppsatta mål (Jenner, 2004), exempelvis 
klara gymnasiets matematikkurs och känna att detta är meningsfullt. 
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Motivation kan delas in i inre motivationsfaktorer och yttre motivationsfaktorer. Inre 
motivationsfaktorer handlar om vad man vill göra för sitt eget intresses skull, känner att det är 
meningsfullt och känner att det är lustfyllt. En inre motivationsfaktor är också att kunna känna 
att man kan påverka sin egen situation. Yttre motivationsfaktorer handlar om att man gör 
något för att någon annan har bestämt det, exempelvis att klara matematikkursen för att få ut 
sin gymnasieexamen. Inte alla yrkeselever har aktivt valt att läsa matematik på gymnasiet och 
därför kan detta för vissa elever kännas som en begränsning i deras självbestämmanderätt 
vilket kan påverka motivationen. Om elever får känna hög grad av delaktighet och 
självbestämmande kommer de att känna en högre inre motivation. Detta gynnar lärandet och 
elevernas prestationer (Deci & Ryan, 2000; Jenner, 2004).  
 
Inre motivation kopplas ofta ihop med en inlärning på djupet medan yttre motivation ofta 
kopplas ihop med en ytinlärning. Elever påverkas ofta av både inre och yttre motivation och 
vilken av dem som dominerar kan variera över tid och påverkas av bland annat ämne och 
lektionsinnehåll. Det finns studier som visar att motivation är mer betydelsefullt än intelligens 
när det gäller att klara av skolan. Motivationen för ett ämne eller ett moment påverkar vilket 
värde eleverna tycker att kunskapen har (Murayama m.fl., 2012).   
   
3.3 Rekontextualisering 
 
Rekontextualisering handlar om att överföra kunskaper mellan olika kontexter och är ett 
begrepp som teoretiserades av Bernstein (2000). I en utbildningskontext urskilde han olika 
regler som gäller inom tre områden i samhället. Det första området kallade Bernstein (2000) 
makronivå och handlar om hur skolan påverkas av politisk och institutionell styrning. Till 
exempel hur olika former av kunskaper fördelas till olika grupper av människor (Bernstein, 
2000). Ett exempel är att elever på yrkesförberedande och högskoleförberedande program 
läser olika grundläggande kurser i matematik i dagens gymnasieskola. Inom makronivån 
rekontextualiserar beslutsfattare matematikkunskaper till skolans ämnesplaner och avgör vad 
som ska ingå i de respektive kurserna och hur innehållet ska relateras till andra ämnen inom 
och utanför skolan (Muhrman, 2016).    
 
Det andra området kallade Bernstein (2000) för mesonivå och beskriver organiseringen av 
lärares arbete. Lärare måste rekontextualisera sina ämneskunskaper från en akademisk kontext 
till ett undervisningsämne i skolan. För matematiklärare som undervisar yrkeselever måste 
den akademiska kontexten även omformas så att matematiken kan anpassas till elevernas 
karaktärsämne (Bernstein, 2000; Muhrman, 2016). 
 
Det tredje området kallade Bernstein (2000) för mikronivå som beskriver interaktionen mellan 
lärare och elever i klassrummet. Elever behöver överföra sina matematikkunskaper mellan 
olika kontexter och framförallt behöver yrkeselever rekontextualisera den generella 
matematiken så den kan appliceras i en yrkeskontext (Bernstein, 2000; Muhrman, 2016). 
 
Elever förväntas ofta kunna överföra skolans matematikkunskaper till en yrkeskontext under 
karaktärsämneslektionerna, under det arbetsplatsförlagda lärandet samt i sitt kommande 
yrkesliv. Men enligt Säljö (2000) är detta en mycket komplex process och det kan inte 
förutsättas att de generella matematikkunskaperna som eleverna möter under 
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matematiklektionerna automatiskt går att omvandla till en yrkeskontext eller omvänt (Säljö, 
2000). Därför är det mycket viktigt att elever får möjlighet att träna på att omforma kunskap 
mellan olika kontexter samt möter matematik både i en skolkontext och i en yrkekontext. 
Detta är nödvändigt för att eleverna senare ska kunna möta den explicita och implicita 
matematiken som förekommer på deras kommande arbetsplatser, samt lättare kunna förvärva 
nya matematiska kunskaper i en snabbt föränderlig yrkesbransch. Enligt FitzSimons & 
Björklund Boistrup (2017) kommer eleverna då att kunna agera som effektiva, kritiska, 
konstruktiva och reflekterande anställda på sin kommande arbetsplats (FitzSimons & 
Björklund Boistrup, 2017).   
 
 

 
3.4 En historisk återblick  
 
Matematikundervisningen på yrkesutbildningar i Sverige har förändrats genom tiderna. Också 
vem som har undervisat i matematik har förändrats genom åren. Under tidigt 1600 tal började 
yrkesutbildningar bedrivas i skolan. Under denna tid bestod matematikundervisningen främst 
av handelsräkning och detta undervisades av yrkesläraren (Lindberg, 2010; Lindberg 2012). 
 
Från början av 1600 talet till 1900 talet har yrkesutbildningar bedrivits i lite olika former. 
Men gemensamt för de olika formerna är att matematikämnet har varit kopplat till elevernas 
kommande yrke. Oftast är det yrkeslärarna som har undervisat i matematik och de 
matematiska tillämpningarna har varit likartade de procedurer som förekom ute på 
arbetsplatserna (Lindberg, 2010; Lindberg 2012).  
 
Under mitten av 1900 talet kom flera utredningar fram till att matematikämnet skulle göras 
mer generaliserat och tillämpningar i matematik skulle inte längre i lika stor utsträckning 
präglas av vardagsliv och yrkesliv. Under denna tid skedde även en gymnasiereform som 
medförde att matematik blev ett allmänt ämne och undervisningen i matematik skulle 
bedrivas av lärare med utbildning inom matematik (Lindberg, 2010; Lindberg 2012).  
 
År 1994 var det dags för nästa gymnasiereform. Alla gymnasieprogram blev treåriga och gav 
behörighet till högskolan. Matematik blev obligatoriskt och matematikinnehållet skulle knytas 
till elevernas valda karaktärsämne men även till samhällsliv och fungera som grund till 
fortsatta studier. Matematiken skulle alltså inte helt anpassas efter ett yrke utan även ge mer 
generella kunskaper. Alla elever skulle undervisas av en utbildad matematiklärare. Reformen 
motiverades med att man ville öka kvalitén på landets yrkesutbildningar och ge alla elever 
möjlighet till vidare studier (Lindberg, 2010; Lindberg 2012).  
 
Under gymnasiereformen 2011 delades matematikämnet in i 11 olika delkurser där elevernas 
program avgjorde vilken matematikkurs de skulle läsa och där det alltid var en 
matematiklärare som skulle sköta matematikundervisningen. Matematiken skulle knytas till 
elevernas karaktärsämne och relevanta tillämpningar skulle göras till elevernas kommande 
yrkesliv. Yrkesutbildningarna gav inte längre automatiskt behörighet till högskolan utan detta 
var något som eleverna aktivt måste välja (Lindberg, 2010; Lindberg 2012).  
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I revideringen av ämnesplanen i matematik som gjordes i juni 2021 lyftes matematik med 
inriktning mot elevernas karaktärsämne och yrkesliv fram än tydligare. Innehållet i 
matematikämnet fick även en mer generell karaktär och kom än mer att likna de 
högskoleförberedande programmens matematikkurser inom vissa delar. I och med denna 
revidering kan man se en tydligare uppdelning än tidigare av ämnet, mot den generella 
matematiken och mot karaktärsämnenas matematik (Skolverket, 2021a). 
 
Vid starten av yrkesutbildningarna under 1600 talet lyftes inte matematikämnet fram som ett 
eget ämne med en tydlig kursplan, utan det var en del i yrkesutbildningen och matematiken 
undervisades av yrkeslärarna. På senare tid har matematik blivit ett eget ämne och lärare i 
matematik har tagit över undervisningen. Lindberg (2012) resonerar dock att debatten kring 
om yrkeselever ska få undervisning i yrkesräkning eller mer generell matematik inte har fått 
ett slut. Det är en ständig debatt om hur yrkeseleverna ska kunna tillägna sig matematik av 
mer generell natur samtidigt som de ska tillägna sig matematik som ska präglas av 
karaktärsämnet samt ge dem de kunskaper som krävs för framtida yrkesliv (Lindberg, 2012).  
 
3.5 Varför en ämnesövergripande matematikundervisning 
 
Med den rådande läroplanen, Gy 11, förväntas eleverna efter avslutad yrkesutbildning inneha 
tillräckligt stora kunskaper och kompetenser så att de är anställningsbara inom sin valda 
yrkesbransch. Just begreppet anställningsbarhet är något som är tydligt betonat i Gy 11. Men 
trots detta har både Skolinspektionen och olika yrkesbranschorganisationer rapporterat om att 
eleverna efter avslutad yrkesutbildning inte har de kunskaper som krävs (Muhrman, 2016). 
Arbetsgivare rapporterar att de har rekryteringsproblem på grund av att eleverna har fel 
utbildning eller för låga kunskaper om yrket (Skolinspektionen, 2014). Men det är oftast inte 
karaktärsämnena som eleverna får underkänt i, utan det är de gymnasiegemensamma ämnena 
som skapar problem. Branscherna signalerar att det är för stor skillnad på skolans 
matematikundervisning och de matematikkunskaper som behövs i yrkeslivet (Muhrman, 
2016). 
 
Historiskt sett har det skett en förändring av vilka matematiska färdigheter som behövs i 
arbetslivet. Förut låg tyngdpunkten vid aritmetiska beräkningar som till stor del bestod av 
standardiserade procedurer. Denna del är fortfarande en mycket viktig del av arbetslivets 
matematik men på grund av arbetsmarknadens internationalisering och ny teknologi har det 
skett en ändring i vilka matematiska kunskaper som efterfrågas. Detta har bland annat medfört 
att fler personer på en arbetsplats ställs inför kravet att kunna tolka och kommunicera ett 
matematiskt innehåll internt mellan olika grupper men även externt till kunder. Förutom 
kunskaper om aritmetiska beräkningar behövs förmågan att tolka och kommunicera 
matematisk information och mätvärden från diagram, tabeller, instrument och digitala 
program. Problemlösningsförmåga är också något som värderas högt i dagens yrkesliv 
(Hoyles m.fl., 2010). För att eleverna ska kunna möta arbetslivets krav på differentierade 
matematikkunskaper är det viktigt att vi har en ämnesövergripande matematikundervisning 
där eleverna även får möta matematik som är anpassad till karaktärsämne och yrkesliv. 
 
Det är också viktigt att vi färgar in elevernas karaktärsämne i matematikundervisningen 
eftersom det är en komplicerad process att överföra kunskaper mellan olika kontexter. 
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Elevernas lärande gynnas dessutom om detta görs i det sammanhang där matematiken ska 
användas, det vill säga att eleverna får möjlighet att öva på matematik i en yrkeskontext 
(Säljö, 2000).    
 
Slutligen bör vi bedriva en ämnesövergripande matematikundervisning för att gynna 
elevernas motivation. Många studier visar att elever som går på yrkesförberedande program 
inte är speciellt motiverade i ämnet matematik och ser ingen mening med att läsa ämnet. Men 
studier visar också att om elevernas karaktärsämne infärgas i matematikundervisningen så blir 
de mer motiverade, det gynnar elevernas lärande och eleverna känner att de förstår både 
matematiken och karaktärsämnet bättre (se t.ex. Bellander m.fl., 2017; Grevholm & Lindberg, 
2011; Muhrman, 2016).  
 
3.6 Förutsättningar  
 
I ämnesplanerna för matematikkurserna inom a-spåret är ett kunskapsområde: matematik 
inom karaktärsämne och yrkesliv. Här ska lärarna göra ett urval utifrån elevernas och 
programmets behov. Elever som går på olika yrkesprogram ska och bör enligt Skolverket 
(2021b) möta olika innehåll inom matematik för karaktärsämne och yrkesliv eftersom den 
matematik som är relevant för de olika yrkesprogrammen ser olika ut (Skolverket, 2021b). 
Det är alltså matematiklärarens ansvar att välja ut sådan matematik som är relevant för 
respektive elevgrupp.    
 
Det finns olika anledningar som gör det svårt att bedriva en ämnesövergripande 
matematikundervisning. Det kan till exempel vara brist på samarbete mellan yrkeslärare och 
matematiklärare, brist på tid för samarbete, samarbetssvårigheter mellan yrkesgrupperna eller 
att många matematiklärare känner att undervisningen ska och måste anpassas till de nationella 
proven. Ytterligare ett hinder för att bedriva en ämnesintegrerande matematikundervisning är 
att många matematiklärare saknar kunskaper om elevernas framtida yrke (Grevholm & 
Lindberg, 2011; Muhrman, 2016). 
 
Studier framhäver ofta bristen på samarbete mellan matematiklärare och yrkeslärare som 
omfattande och problematisk. Orsaken till att det inte förekommer samarbete i så stor 
utsträckning beror på en rad olika faktorer som exempelvis tidsbrist, att lärarnas arbete är 
förlagt till olika lokaler samt att rektorer inte ger förutsättningar för att de ska kunna bedriva 
ett samarbete (Muhrman, 2016; Skolinspektionen, 2017). Konsekvensen av detta blir att 
matematiklärare själva måste besitta den kunskap som krävs för att bedriva en 
ämnesövergripande matematikundervisning.  
 
Enligt Muhrman (2016) känner många matematiklärare som saknar kunskap om elevernas 
yrkesval, att bristen på kunskap är något som är betungade, lärarna vet att de borde 
ämnesintegrera matematiken mot elevernas karaktärsämne men de känner att de saknar 
kunskapen. Dock påpekar Muhrman (2016) att kunskaper om elevernas karaktärsämne inte i 
sig själv är en avgörande faktor för en lyckad ämnesintegrerad undervisning, utan det är mer 
lärarnas intresse för att arbeta ämnesintegrerat som är den avgörande faktorn. Precis som att 
elevers motivation kan brista för lektionsinnehåll och ämnen de inte känner är meningsfulla 
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kan lärare också sakna motivation för att arbeta med en ämnesintegrerande undervisning 
(Muhrman, 2016).  
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4 Metod och tillvägagångssätt 
 
I detta avsnitt presenteras studiens metod. Då syftet med projektet var att kartlägga vilken 
matematik som behövs för att arbeta inom fordonsbranschen har kvalitativa intervjuer 
använts. I följande avsnitt presenteras tillvägagångssättet för detta samt hur resultatet har 
bearbetats.  
 
4.1 Metod för datainsamling 
 
Metoden för det här projektet var kvalitativa intervjuer. Denna typ av intervjuform 
kännetecknas ofta av öppna intervjufrågor som ger mer komplexa svar. Detta medför att man 
efter intervjuerna har ett gediget material att analysera (Trost, 2010). Intervjufrågorna har 
mestadels varit strukturerade vilket betyder att frågorna som ställdes var fokuserade på i 
förväg bestämda matematiska begrepp. Under intervjuerna berättade intervjupersonerna hur 
de uppfattade de olika begreppen, vilken kunskap de hade om de olika begreppen samt vilka 
matematiska begrepp som var relevanta för fordonsbranschen. De strukturerade frågorna 
gjorde att intervjuerna med olika personer följde i stort sett samma struktur och kontext 
(Lantz, 2007).  
 
Motsatsen till en strukturerad intervju är en öppen intervjuform. Vid en öppen intervjuform 
har intervjupersonen möjligheten att styra intervjuns omfattning och kontext och därmed kan 
intervjuer med olika personer få helt olika avgränsningar och innehåll. Exempelvis kan man 
låta intervjupersonens åsikt i en fråga styra hur den resterande delen av intervjun ska fortgå 
eller i vilken ordning intervjufrågorna ställs. Denna typ av intervjuer karakteriseras av en låg 
standardisering (Lantz, 2007, Trost, 2010). Under intervjuerna i detta projekt har de inledande 
frågorna under intervjuerna varit mer öppna och gett möjlighet för de intervjuade att svara 
relativt fritt och bestämma frågornas omfattning och avgränsning. Dock har huvuddelen av 
intervjuerna varit mer strukturerad och inte gett lika stor möjlighet för de intervjuade att 
avgränsa kontexten. Intervjuerna i denna studie har också följt en hög grad av standardisering. 
Detta innebär att frågorna som har ställts under intervjuerna har varit exakt desamma oavsett 
vilken person som blivit intervjuad. Även ordningsföljden på frågorna har varit likadan i alla 
intervjuerna.  
 
I denna studie har intervjuer varit det mest lämpliga metodvalet. Om enkäter hade valts som 
metod hade det funnits en risk att respondenterna inte hade gett uttömmande svar utan endast 
svarat kortfattat. Under en intervju finns möjlighet för den intervjuade att förklara sitt svar 
samt för intervjuare att be intervjupersonen tydliggöra och förklara fenomen som intervjuaren 
inte förstår.  
 
Fördelar med att intervjufrågorna i denna studie till stor del har varit strukturerade och 
standardiserade var att jag som intervjuare inte alltid varit insatt i de kunskaper som 
intervjupersonerna har velat dela med sig av och det har även funnits en risk att många 
intervjupersoner skulle känna sig obekväma med att prata om matematik. Då kan det vara 
svårt att ha intervjuer som är alltför öppna och har låg grad av standardisering eftersom risken 
finns att det inte blir ett naturligt flöde under intervjuerna och situationen blir mer obekväm än 
avslappnad. En nackdel med att intervjuerna har varit strukturerade och standardiserade är att 
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det finns ett litet utrymme för den intervjuade att mer fritt kunna berätta om hur och på vilket 
sätt matematik används inom fordonsbranschen. Intervjupersonerna blev därmed mer styrda 
till de begrepp som i förväg är bestämda i intervjuguiden.   
 
 
4.2 Urval och genomförande 
 
Urvalet i denna studie grundar sig på att de valda intervjupersonerna tillsammans skulle 
representera en så bred kunskap som möjligt inom fordonsbranschen. Därmed har 
representanter från olika delar av branschen valts ut, såsom personer som arbetar på 
transportföretag, mekanikerföretag, lackerings- och bilskadeföretag samt reservdelsföretag. 
De som valts ut till intervjuer representerar också dels personbilar dels tunga maskiner. Totalt 
valdes åtta olika företag ut.  
 
Denna typ av urval är ett så kallt strategiskt urval. Då väljer man först ut ett visst antal 
karakteristiska egenskaper, såsom att intervjupersonerna ska komma från olika delar av 
fordonsbranschen, och därefter väljer man ut personer som ska delta i intervjuerna. Detta gör 
man för att man ska få en variation bland intervjupersonerna (Trost, 2010). 
 
En del av urvalet i denna studie har varit ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att de personer 
som har deltagit i intervjuerna har varit de personer som har haft tid att ställa upp, har funnits 
tillgängliga inom Kiruna med omnejd samt är bekanta med min kollega som har deltagit 
under intervjutillfällena. Ett bekvämlighetsurval är helt enkelt att ”man tar vad man har” 
(Trost, 2010).   
 
Intervjuerna har genomförts på intervjupersonernas arbetsplats. Enligt Trost (2010) kan två 
intervjuare ibland uppfattas som obekvämt av en intervjuperson. Dock har jag och min 
kollega Richard samarbetat under många år och därmed är det mer lämpligt att vi båda varit 
intervjuare för att få ut så mycket information som möjligt från intervjutillfällena. Richard är 
även bekant med intervjupersonerna vilket troligtvis minskade deras eventuella känsla av 
obehag med två intervjupersoner. Eftersom Richard har efterenhet av arbete inom 
fordonsbranschen kunde han även på ett naturligt sätt följa den yrkesjargong som 
intervjupersonerna hade (Trost, 2010).  
 
Under en intervju är det inte ovanligt att intervjupersoner känner sig okunniga inom det 
område som intervjun behandlar. Då gäller det för intervjuaren att se till att 
intervjusituationen flyter på så naturligt som möjligt (Lantz, 2007; Trost, 2010). Det här 
projektets intervjuer har berört matematik vilket kan ha varit ett känslomässigt laddat ämne 
och det finns en risk att intervjupersonerna känner sig obildade inom ämnet (Muhrman, 2016). 
Därför har intervjupersonernas svar på frågor under intervjun inte värderats som korrekta eller 
ej, utan alla svar som de gav har under intervjutillfället behandlats som riktiga.  
 
Vid intervjutillfällena gjordes ljudupptagning med hjälp av mobiltelefon. Detta för att slippa 
anteckna det som intervjupersonerna sagt och istället fullt ut kunnat koncentrera sig på 
intervjun. Fördelarna med att använda ljudupptagning är att man ofta inte hinner anteckna allt 
väsentligt under ett intervjutillfälle men även för att under intervjun inte behöva bedöma 
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vilken information som är av betydelse. Nackdelarna med ljudupptagning är att det tar lång tid 
att lyssna igenom inspelningarna samt i efterhand anteckna det som sagts under intervjun 
(Lantz, 2007; Trost, 2010). 
 
4.3 Databearbetning 
 
I det första steget i databearbetningen av intervjuerna har inspelningarna från 
intervjutillfällena lyssnats igenom. Under tiden som detta gjordes har materialet tolkats och 
analyserats och information av betydelse har sammanställts. Därefter har materialet sorterats 
in i en tabell som har inspirerats av frågorna i intervjuguiden. 
 
Slutligen har resultatet från intervjuerna diskuterats med utgångspunkt i tidigare forskning.  
 
4.4 Tillförlitlighet 
 
En studies tillförlitlighet, reliabilitet, innebär att resultatet från studien bör vara detsamma om 
studien skulle upprepas vid ett senare tillfälle. En hög tillförlitlighet innebär alltså att 
projektets intervjuer ger ungefär samma resultat om de skulle genomföras en gång till vid en 
senare tidpunkt (Trost, 2010).  
 
Intervjuerna som har genomförts i denna studie handlar till största delen om faktabaserad 
kunskapsinhämtning och har inte handlat om intervjupersonernas personliga åsikter eller 
ställningstaganden. Det innebär att resultatet från intervjuerna inte bör skilja sig speciellt 
mycket om de skulle genomföras en gång till. Dock kan tidpunkt på året som intervjuerna 
genomförts eventuellt påverka resultatet. Exempelvis kan intervjupersonerna vara mer 
benägna att relatera till snöplogning om företagen vid intervjuns tidpunkt har fokus på dessa 
arbeten. 
 
Validitet, en studies giltighet, innebär att syftet med studien undersöks med den valda 
metoden. Det vill säga att det datamaterial som insamlas under intervjuerna kan användas till 
att besvara projektets frågeställning och därmed mäter det som studien påstår sig att mäta 
(Trost, 2010). 
 
Syftet med denna studie har varit att kartlägga vilka kunskaper i matematik som eleverna som 
går på fordons- och transportprogrammet behöver i sitt framtida yrkesliv. Under intervjuerna 
har ett antal matematiska begrepp getts till intervjupersonerna som sedan fått berätta om det är 
ett begrepp som är relevant inom deras del i fordonsbranschen och på vilket sätt det är 
relevant. Intervjupersonerna har även fått tillfälle att berätta mer fritt om vilken typ av 
matematik som är relevant inom yrket. Nackdelen med att intervjufrågorna innehållit en 
utvald mängd matematiska begrepp är att det finns en risk att något viktigt begrepp 
utelämnats som intervjupersonerna vid intervjutillfället inte kommit att tänka på eftersom 
intervjun i stor utsträckning varit strukturerad.   
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4.5 Etik 
 
Huvudfokus under dessa intervjuer har varit en faktabaserad kunskapsinhämtning från 
intervjupersonerna. Dessa behövde således inte ta ställning eller berätta om åsikter i olika 
känsloladdade frågor. Därmed har inte personliga uppgifter varit av intresse för studien.  
 
Intervjupersonerna har vid intervjuernas start fått godkänna ljudinspelning och informerats 
om att ljudinspelningen endast ska fungera som minnesanteckningar från intervjuerna och ej 
publiceras offentligt.  
 
Vid sammanställningen av intervjuernas resultat har jag inte skrivit vilken intervjuperson som 
har sagt vad, då detta ej är intressant för studiens syfte. I och med ovan nämnda faktorer tar 
studien hänsyn till de etiska hänsynstagandena som rekommenderas av Vetenskapsrådet 
(Vetenskapsrådet, 2017).  
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5 Resultatredovisning 
 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna. Detta görs i tabellform vars struktur 
liknar intervjuguidens frågor och begrepp. I resultatet ges en förklaring till varför vissa 
områden inom matematik är relevanta för fordonsbranschen. Detta görs för att för läsaren 
skapa en förståelse för resultatet och visa på användbarheten av det, samt för att resultatet ska 
fungera som en idébank för lärare att använda i sin undervisning.  
 
Vid intervjutillfällena beskrev och tolkade intervjupersonerna ibland de matematiska 
begreppen på ett annat vis än utifrån matematisk stringens. Vid sammanställningen av 
resultatet har vissa av dessa svar ändå redovisats. 
 
 
Områden inom matematik 
 

Exempel på relevans inom fordonsbranschen 

Uppskattningar Uppskattning av materialåtgång.  
Exempelvis mycket viktigt då man reparerar ett fordon som 
står i skogen eller annan plats där verkstad och affär är 
långt borta.  
 
Kostnadsöverslag vid reparation.  
Företag får en summa av fordonstillverkare för att reparera 
fordonen. Därmed gäller det att göra en uppskattning om 
totalkostnaden för reparationen är lika eller mindre än 
garantipengen från fordonstillverkaren.  
 
Beställning av material.  
Exempelvis när sommardäck ska beställas inför säsongen, 
då behöver man uppskatta hur många par däck som ska 
beställas.  
 
Uppskattning av prisuppgifter till kunder.  
Ofta vill en kund höra på ett ungefär vad ett arbete eller 
tjänst kostar.  
 
Uppskattning av budget.  
Vid olika typer av budgetar så kan en del av budgeten vara 
en uppskattning.  
 
Uppskatta försäljningsmängd av produkter.  
Uppskatta hur mycket som säljs av en vara per år. För att 
kunna göra en rimlig uppskattning behöver man ta hänsyn 
till tidigare års försäljning.  
 
Uppskatta lagerkostnad. 
Det kostar att ha produkter i lager och man behöver därmed 
ta reda på ungefärlig lageryta för att sedan uppskatta 
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lagerkostnaden. Vissa produkter ska lagras i varmförråd 
och andra produkter kan lagras i kallförråd, detta påverkar 
lagerkostnaden.  
 
Uppskattning av cykeltider vid lastning/lossning.  
Veta hur långt eller hur många cykler som man kan köra på 
en viss tid. Detta för att kunna planera raster eller för att få 
ett bra flyt vid lastning/lossning och undvika köer. Till 
exempel hur många dumprar som kan lastas innan rast. 
 
Uppskatta mängden material som grävs upp. 
När material grävs upp ur marken sväller materialet. Mer 
material än själva gropen behöver grävas upp eftersom man 
inte kan gräva lodräta kanter utan måste ha en viss 
rasvinkel. Hur stor rasvinkeln ska vara beror på vilken typ 
av mark man gräver i. Om man exempelvis gräver på en 
myr måste man ha ganska stora rasvinklar för att det inte 
ska rasa igen.  
Man behöver veta hur många lastbilar som behövs för att 
kunna schakta bort materialet för att kunna ge en 
ungefärlig prisuppgift till kund.  
 
Uppskatta tid för att forsla bort material.  
Veta ungefärlig tid för att forsla bort en viss mängd 
material. Detta beror bland annat på vilken typ av material 
det är. Malm har hög densitet och därmed kan man inte 
lasta så stor volym.  
Även materialets svällfaktor avgör hur lång tid det tar att 
forsla bort material. Om materialet innehåller mycket sten 
så kommer det vara väldigt löst packat på grund av att det 
är en hel del luft mellan stenarna. Sand innehåller mindre 
luft mellan sandkornen och därmed kommer det inte svälla 
lika mycket.  
Exempel: Om en tunnel i en gruva ska göras och 10 
kubikmeter berg ska skjutas bort så kanske det är 17 
kubikmeter som man kör bort eftersom det är mycket luft 
mellan stenarna.  
 
Uppskatta tidsåtgång för olika arbeten.  
En feluppskattning av tidsåtgång kan bli väldigt dyrt för 
kunden. Andra kunder som står på kö drabbas också.  
 
Uppskatta skadors storlek.  
Vid skadereparationer behöver man veta ungefärlig 
skadestorlek för att kunna presentera en offert till kunden. 
Viktigt att offerten blir så korrekt som möjligt från början.  
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Beräkningar på störningar 
och mätfel 

Mätning av datalänkar i ett fordon. 
Främst veta hur en störning ser ut i en datalänk som finns i 
ett fordon. På en vanlig lastbil finns ca 20 styrenheter med 
tillhörande datalänkar.  
 
Störningar under körning.  
Om en körning går bra mellan punkt A och punkt B tar det 
en viss tid. Men vilka störningar kan uppkomma längs 
vägen och hur påverkar det körtiden.  
 
Störningar vid rotationskörning.  
Veta det optimala antalet dumprar som kan gå under en 
grävare.  
Exempel: Om man har 5 dumprar under en grävare så blir 
det väntetid för dumprarna, om man har 3 dumprar under 
grävaren får grävaren stå. I detta fall är 4 dumprar det 
optimala i cykeln för att det ska flyta på.  
För att undvika störning vill man veta tid för lastning och 
lossning, körtid samt optimera antal och storlek av 
fordonen i cykeln.  
 
Störning vid fjärrkörning.  
Vid långdistanskörningar är risken för olika störningar 
mycket hög. Detta måste man ta hänsyn till när man 
tecknar avtal och ger offerter till kunder.  
 
Störning av ett fordons driftklarhet.  
Om varje fordon i ett företags maskinpark kontrollsförs får 
man en tydlig bild över fordonets behov av underhåll och 
reparation. Detta är något som ger störningar i fordonets 
driftklarhet och då kan man beräkna när ett fordon ska 
reinvesteras.  
 
Indirekta störningar på en maskin.  
Det är inte alltid maskinförare eller maskin som ger 
upphov till en störning som påverkar driftklarheten. Utan 
det kan vara en stenkross som har en viss störning som i 
sin tur ger utslag i störning på maskinen.  
Exempel: Både stenkross och hjullastare har en driftklarhet 
på 85 %. Men troligtvis kommer de inte gå sönder 
samtidigt.  
 
Mätfel vid användning av mätinstrument.  
Exempel: Inställningsfel. Om man tror mätaren är inställd 
på V men att den i själva verket är inställd på mV. Detta 
kan ge långa felsökningstider på ett värde som egentligen 
är rätt. Veta vad detta ger för konsekvenser i kostnad hos 
kund och företag.   
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Spill- och svinnberäkningar Mer arbete än vad som ger betalt.  
Vid snöplogning tecknas ofta avtal där ett godtyckligt antal 
plogningar ingår. Vissa säsonger plogar man mindre än det 
godtyckliga antalet och går därmed med mer vinst. Medan 
andra säsonger plogar man mer än det godtyckliga antalet 
och får då göra ett arbete utan att få betalt. Ett slags svinn.  
 
Hänsyn till svinn vid avtal och offerter.  
Om man använder maskiner vid ett arbete så kan man ta 
med i beräkningen att maskinerna har en repkostnad. 
Exempelvis 3 % av maskinkostnaden.  
 
Budgetera för svinn.  
Vid budgetering kan man budgetera för svinn. Då utgår 
man ifrån hur mycket företaget hade i svinn vid föregående 
år. Om det totala svinnet avviker med 5 % (eventuellt upp 
till 10 %) mot föregående år betraktas mängden svinn som 
normalt. 
 
Spill och svinn vid påfyllning av förbrukningsvaror hos 
kunder.  
Reservdelsföretag åker ofta ut till kunder för att fylla på 
förbrukningsmaterial såsom bultar, muttrar, spolarvätska 
och glykol. Vid påfyllning kan det bli en del spill. 
Exempelvis kan det vara svårt att fylla exakt 25 liter i en 
dunk från en 1 000 liters tank. Då kan det bli en del svinn. 
Men det är ju inte alltid som företaget förlorar, svinnet kan 
även gå åt andra hållet, att det råkar bli lite mindre än den 
fakturerade volymen.  
 
Svinn vid tankningsstation.  
Avdunstning vid tankning och mätfel är exempel på 
situationer som kan ge upphov till svinn vid en 
tankningsstation. 
 
Felberäkning innan montage kan ge spill.  
Innan man ger ut en offert kanske man har beräknat på en 
viss längd kabel. Men sedan vid montaget visar det sig att 
mer kabel behövs. Då kan det bli en extra kostnad för 
företaget om kunden redan fått offerten.  
 
Skapa förståelse för konsekvenserna av spill.  
Det är viktigt att inte tar med en extra meter kabel bara för 
säkerheten skull till ett jobb. Dels blir det korta skarvbitar 
som är svåra att använda till andra jobb. Dels är det lätt att 
den extra metern hamnar i soptunnan när man städar upp 
efter ett arbete.  
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Svinn när verktyg går sönder.  
Om man tar sönder ett specialverktyg kan det bli ett stort 
svinn. Ofta är specialverktygen mycket dyra och det kan 
också bli konsekvenser för nästkommande arbeten om 
verktyg saknas.   
 
Svinn vid grusläggning på väg.  
När man ska lägga 20 cm grus på en väg som är 3 km lång 
så blir det ett svinn någonstans eftersom man kanske måste 
lägga 25 cm grus på vissa sträckor.  
 
Svinn vid felkörning. 
På ett stort gruvområde finns det flera lastnings och 
lossningsställen. Då är det lätt hänt att någon maskinförare 
kör fel och lossar på fel ställe.  
 
Svinn vid felblandning.  
Om man kör material till en kund som gör betong till 
gruvindustrin och råkar ta en skopa av fel bergmaterial till 
betongtillverkningen kan det kosta upp mot 10 000 kr att 
fixa det. Men om personen som råkar göra fel inte säger till 
blandas betongen och körs ner med en betongbil under 
jord. Där kan det bli stopp i slangen på grund av att det 
blev för stora stenar i betongen. Då kasseras upp till 10 
gånger så stor volym som skulle ha kasserats om man 
uppmärksammade felet direkt. Dessutom är det kostnader 
för att betongen har blivit blandad, körts ned av en 
betongbil och dessutom så kan produktionen under jord ha 
stoppats. Då är svinnet uppe på ca 500 000 kr i stället.  
 
Allmänt pålägg för spill och svinn.  
Man brukar i regel alltid lägga på en viss procentsats (ca 5 
% - 15 %) på material som säljs i metervara, kilopris eller 
literpris.  
 
Svinn vid oljebyte och oljepåfyllning.  
När man exempelvis ska byta filter i en motor måste man 
ta hänsyn till att olika filter innehåller en del olja. Man bör 
därmed kolla i specifikationer om olika oljevolymer anges 
med eller utan filter. Vid oljepåfyllning bör man även ha 
koll på vilken temperatur oljan ska ha vid den angivna 
volymen. Annars kanske man fyller på för lite eller för 
mycket vilket kan ge upphov till svinn. 
 
Spill vid färgblandning till lackeringsfärg.  
Om man inte är van att blanda lackeringsfärg är det lätt att 
man blandar för mycket eftersom man är rädd att färgen 
inte ska räcka. Man vet inte heller innan färgblandningen 
vilken täckning de olika färgerna har och därmed inte hur 
mycket färg man behöver. Ibland kan man exempelvis 
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behöva lägga på 5 varv med färg för att få en bra täckning 
av lacken. Det kan också vara så att man blandar mycket 
färg eftersom man inte trodde att en färg skulle ge så bra 
täckning vilket det kanske gjorde och då får man ett spill. 
Lackeringsfärg som går som spill kostar dessutom att 
lämna bort på deponi.  
 
Svinn och spill vid försäljning.  
Vid försäljning av material blir det alltid en viss del spill 
och svinn. Exempelvis kan man ha räknat på fel vara eller 
så kan produkter vara felmärkta. Ett annat exempel är att 
hjulmuttrar som ska säljas styckevis levereras i en påse 
med 10 muttrar och av misstag säljs hela förpackningen till 
priset av en mutter.  
 
AC – påfyllning.  
Vid påfyllning av AC – gaser är det väldigt viktigt att det 
inte blir något spill. Hur mycket gas som har fyllts på och 
hur mycket gas som finns kvar i behållaren ska redovisas 
mycket noggrant för att motverka att gaserna kommer ut i 
atmosfären. Vid redovisningen vet man om det har blivit 
ett spill.  
 

Överslagsberäkning 
 
 
 
 
 

Rimlighetsbedömning.  
Det viktigaste är att snabbt kunna bedöma en rimlighet vid 
exempelvis uppmätta värden, beräknade kostnader samt 
förstå i vilket spann ett resultat kommer att vara i. 
 
Överslagsberäkning av tidsåtgång för olika arbeten.  
Mekanikerna säljer tid till kunder. De bokar jobb, ger ett 
pris och tar betalt. Vid standardarbeten finns det ofta 
angivna tider men vid specialarbeten är det vanligt att 
mekanikerna själva gör en uppskattning av tiden som 
behövs för arbetet. 
Det är även viktigt att kunna göra ett överslag av 
tidsåtgången av olika arbeten för att kunna disponera 
arbetstiden på ett effektivt vis, kunna planera kommande 
arbeten samt meddela kunder om en ungefärlig tidsåtgång. 
En del kunders verksamhet står still eller reduceras när 
maskinerna står still och tid är pengar.  
Ibland kan man behöva uppskatta tidsåtgången på arbeten 
som sträcker sig över en längre tidsperiod. Exempelvis om 
man ska köra en viss mängd material, hur mycket måste 
man då köra per dag för att arbetet ska bli klart i tid.  
 
Överslagsräkning för att snabbt bedöma vätskors volymer.  
Göra ett snabbt överslag på hur många dunkar som behövs 
för att samla in gammal olja vid oljebyten. Göra ett snabbt 
överslag för att bedöma om rätt volym olja har lastas in i 
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servicebilen när man åker på arbeten. Detta kan handla om 
volymer på upp till 400 liter.  
 
Överslag på lastvikt.  
När stora mängder material (vätskor, reservdelar m.m) 
lastas in i servicebilar måste man snabbt kunna avgöra den 
totala vikten så att inte bilens lastkapacitet överskrids.  
 
  

Avrundning och 
avrundningsprinciper 

Avrundning av tid.  
Tid avrundas alltid uppåt. Om man exempelvis har en 
körning som tar 1 h och 10 min så avrundas det till 1,5 h.  
 
Avrundning av priser.  
Ibland anges priser på material med två decimaler. Men om 
kunden är en privatperson anges ofta totalpriset som ett 
avrundat belopp. Hur mycket man avrundar totalbeloppet 
beror på hur stor summan är. En summa på ca 30 000 kr 
kan avrundas med en noggrannhet på 50 kr medan små 
summor avrundas med en noggrannhet på 5 kr eller kanske 
ändå ner mot 0,50 kr.  
När man lämnar ut en offert till en kund är det ingen idé att 
prata om ett pris som anges med kronor och ören. Kunden 
kommer ändå att avrunda priset i huvudet och då är det lika 
bra att avrunda från början. Ett annat syfte med att avrunda 
priser till kunder är om de får prisuppgifter muntligt. Det är 
mycket lättare att komma ihåg en avrundad summa än ett 
exakt pris.  
 
Avrundning av längder vid prissättning.  
Vid olika typer av arbeten där produkter som säljs per 
meter används, avrundar man ofta till hela meter. 
 
Avrundning vid renovering och mätning av komponenter.  
Generellt sett brukar man ange värden med en mycket hög 
noggrannhet inom fordonsbranschen. Det är få andra 
branscher som har så höga krav på noggrannheten. Det är 
ofta man avrundar med en noggrannhet på tiondels eller 
hundradels millimeter, exempelvis vid renovering av 
växellådor, justering av kugghjul, mätning av slitage på 
kamaxlar, fräsning av foder. Vid användning av olika 
mätinstrument brukar man avrunda exempelvis värden i 
enheten volt med två decimaler.  
Dock är det inte lika vanligt idag att man renoverar 
komponenter utan det är mer vanligt att man byter ut 
komponenterna. Men ibland behöver man renovera fordon 
där utbyteskomponenter inte är ett alternativ eller om 
kunden är en privatperson och man ska försöka hålla ner 
kostnaden för kunden.  
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Noggrannhet vid inrapportering. 
När en servicetekniker ska rapportera in ett fel på en 
maskin till supporten hos en leverantör måste 
serviceteknikern veta med vilken noggrannhet de 
inrapporterade värdena ska vara angivna med.  
 
Veta när man inte kan avrunda värden.  
Om man har ett lastbilsekipage så kan man inte avrunda 
vikten nedåt om man ska ut på vägarna. Då måste vikten 
stämma exakt.  
 
Avrundning vid blandning av lackeringsfärg.  
När man blandar till en lackeringsfärg ställer man en 
behållare på en våg och sedan lägger man manuellt i rätt 
mängd av de olika komponenterna till färgen i behållaren. 
Vågen visar ofta en noggrannhet på ett tiondels gram. 
Vissa kulörer är väldigt känsliga så om det kommer en 
droppe för mycket av en viss komponent måste man 
försöka avlägsna den, justera färgreceptet eller så kan det 
hända att man måste kassera färgblandningen och börja 
om. 
 

Användning av 
kalkylprogram 

Bokföring av körsträcka.  
Man kan använda ett kalkylprogram för att bokföra hur 
långt man har kört och hur lång tid de olika sträckorna tog 
att köra. Detta underlag kan man även använda när man 
ska teckna nya avtal.  
Bokföringen av körsträckorna använder man också som 
faktureringsunderlag till kunder. I ett avtal har man ofta en 
fast och en rörlig kostnad. Den fasta kostnaden ska 
exempelvis täcka amortering och lön. Den rörliga 
kostnaden kan exempelvis vara körsträcka och slitage på 
fordon.  
 
Kalkylprogram i butiksarbete.  
Om man som mekaniker tar betalt av kunder eller om man 
arbetar på en reservdelsavdelning kan ett kassaprogram 
vara en form av ett kalkylprogram.  
 
Beräkning av priser.  
När man ska beräkna priset på ett arbete finns det ofta 
prissystem som är en form av kalkylprogram. Där kan man 
lägga in information såsom arbetstid, använda reservdelar 
m.m. och sedan beräknar systemet ett pris som ska anges 
till kunden.  
 
Synliggöra effektiviteten. 
Många företag inom fordonsbranschen arbetar med 
begreppet ”såld tid”. Många gånger är det mekanikerna 
själva som bokar in olika arbeten och därmed säljer tid. 
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Effektiviteten (den sålda tiden) bokförs sedan i ett 
kalkylprogram. En effektivitet på över 60 % är helt okej 
(enligt ett företag). Arbetsledningen tittar sedan på 
mekanikernas effektivitet och detta är många gånger ett 
lönegrundade underlag. 
Många mekaniker har en fast lön och möjlighet till en 
bonusgrundande del. Den bonusgrundande delen beror på 
mekanikernas effektivitet och om de kommer upp i en viss 
nivå då börjar de få bonus.  
 
Kalkylprogram vid bromsprovning.  
När bromsarna ska kontrolleras, servas eller repareras 
genomför man en bromsprovning vars resultat redovisas i 
ett kalkylprogram. Då måste man kunna tolka resultatet för 
att veta vad det är som är fel, är det exempelvis bromsoket 
som kärvar, bromsklockan som är dålig eller är hävarmen 
defekt.  
 
Kalkylering av jobb.  
För en del arbeten finns det färdiga mallar som man kan 
använda när offerter m.m. ska beräknas. Dessa mallar finns 
ofta som en typ av kalkylprogram.  
Vissa företag tar på sig stora arbeten som innebär många 
delar såsom lastning, transport och vägunderhåll. För dessa 
typer av arbeten finns det inga färdiga program som 
beräknar prisuppgifter utan man måste då använda sig av 
ett kalkylprogram från grunden.  
 
Visa resultat för kunder.  
Kalkylprogram kan användas för att presentera resultat för 
kunder. Exempelvis kan ett transportföretag bokföra alla 
vägningar av material som görs per dag. En våg kan vara 
monterad i skopan till en hjullastare så när hjullastaren 
fyller skopan med material registreras vikten som fanns i 
skopan. På så sätt kan transportföretaget ta rätt betalt av sin 
kund.  
 
Matrisavläsning av maskiner.  
På varje fordon kan man få ut information om maskinen i 
en form av kalkylprogram. Programmet kan bland annat 
visa bränsleförbrukning, medelhastighet under hela 
sträckan, hur maskinen har växlat och hur mycket 
maskinen har kört i uppförsbacke respektive nedförsbacke. 
Programmet visar också hur mycket förarstöd som en 
chaufför har använt sig av, det vill säga om chauffören har 
kört och växlat enligt fordonets rekommendation. Många 
av dessa värden anges i procentform i kalkylprogrammet.  
 
 
 



26 
 

Hantering av recept till lackeringsfärg.  
Recepten till lackeringsfärg presenteras i en form av 
kalkylprogram.  
 
Kalkylprogram för reparation av bilskador.  
Det finns speciella kalkylprogram för bilskadebranschen. I 
dessa program kan man få information om bland annat 
tider för reparationsarbeten, tidsåtgång till reparation av 
skador av en viss storlek och prisberäkning av reservdelar. 
Det är lönegrundande hur väl de anställda följer de tider 
som finns givna i tidlistorna. Kalkylprogrammet kan också 
fungera som ett planeringsprogram som tar hänsyn till 
tidsåtgången för olika reparationer och på så vis hittar en 
optimal tid för kunden.  
 
 

Metoder för 
kontrollberäkning 

Avvikelse i resultat.  
Om man exempelvis upptäcker vid ett månadsslut att 
vinsten i företaget ligger 2 % under den normala vinsten, 
då går man tillbaka dag för dag och ser om man finner 
något som är avvikande. Om man hittar en dag med en 
avvikelse bryter man ned den dagen i mindre delar och 
kontrollberäknar resultatet för de olika delarna.  
 
Inventering av lager.  
Vid inventering kan man använda sig av ett 
inventeringsprogram med tillhörande kontrollistor. Vid en 
inventering kan man upptäcka och beräkna avvikelser.  
 
Kontroll av lastat material.  
Ca 5 000 vägningar (antal gånger en hjullastare lastar 
material i skopan) per dag kan göras av en maskin. Men 
ibland kan en våg vara ur funktion så varje dag görs en 
kontroll av maskinerna. Arbetsledaren vet vad maskinerna 
har kört för rutt och för material och då kan de kolla av så 
att de inkommande värdena stämmer överens med 
maskinens uppdrag. Mycket viktigt att detta stämmer 
eftersom det är faktureringsunderlag till kunden. Annars 
kanske man inte får betalt för det arbete som man har 
utfört.   
 
Kontroll av mängden kol.  
En del verk inom industrin värms med kol och man måste 
rapportera till energimyndigheten exakt hur mycket kol 
som har används. Det finns ca 10 olika sorters kol som 
används till att värma upp verken. Om någon rapporterar 
att man har lastat ett kol som enligt datasystemen är slut 
kan detta kontrollberäknas mot den inkommande 
informationen från maskinernas vågar.  
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Kontrollberäkna uppmätta värden.  
Ibland kan det vara lämpligt att kontrollberäkna det man 
har mätt upp, eller mäta upp det man har beräknat för att 
kontrollera att det har blivit rätt. Exempelvis kan en kund 
klaga över att en maskin är svag. Då kan man exempelvis 
kontrollera vilka däck maskinen har och vad de däcken 
väger för att i sin tur ta reda på vad de ger för rullmotstånd 
på varje axel. Vid denna kontrollberäkning kan man 
komma fram till att maskinen inte alls var för svag utan att 
kunden hade för stora däck på maskinen.  
 
 

Proportionalitet 
 

Proportionella styrsystem. 
Ett proportionellt styrsystem styrs ofta via en joystick. 
Spänningen är proportionell mot spakens läge. Det gäller 
att förstå vad ett proportionellt styrsystem är för att vid 
felsökning kunna veta vad som är fel och hur en styrning 
ska fungera. Proportionalitet finns bland annat i hydraulik 
där ventiler i hydraulsystem kan vara proportionella.  
 
 

Skala Planering av snöröjningsarbeten.   
Vid planering av snöröjningsjobb behöver man veta hur 
stor yta som ska snöröjas för att kunna beräkna 
tidsåtgången. Olika områden ska ofta vara snöröjda vid 
olika tider och då måste man veta hur lång tid det tar att 
snöröja olika områden för att kunna planera hur många 
snöröjningsfordon som ska användas samt i vilken ordning 
de olika områdena ska snöröjas. Exempelvis måste ytan 
utanför ett hotell vara röjt innan kl 7 på morgonen eftersom 
varubilen kommer till hotellet vid den tiden.  
 
Planering av arbeten.  
Man använder kartor och ritningar över ett arbetsområde 
för att kunna planera tider och arbetets omfattning. Kartor 
kan också användas vid vägbyggen. Vid inledningsskedet 
för ett vägbygge utgår man alltid från en karta. Ett annat 
exempel på arbeten där man utgår ifrån kartor är vid 
planering av körning av material, till exempel gråberg, på 
ett gruvområde. Då tittar man först på en karta för att få en 
uppfattning av körningens längd för att sedan kunna räkna 
på jobbet. På kartorna tittar man även efter höjdskillnader 
eftersom det är dyrare att köra uppåt än att köra nedåt. 
Skiljer det många höjdmeter mellan lastning och 
lossningsplatserna kan ett företag ta ut ett pris för de 
höjdmeter som de kör uppåt och ett pris för de höjdmeter 
som de kör nedåt. Höjdskillnaderna mellan lastning och 
lossning kan då illustreras i en graf för att kunna beräkna 
rätt pris till kund.  
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Planera verkstad.  
Ibland kan det hända att reservdelsfirmor hjälper 
verkstäder att utrusta och planera verkstadens interiör. 
Detta för att lokalen ska bli en fungerande verkstad med 
bland annat lyftar, oljelindor och verktyg. När man gör 
detta måste man ha koll på hur lokalen ser ut och vilka ytor 
som finns. Då kan man ta hjälp av olika ritningar när man 
planerar interiören.  
 
Skala och mätinstrument.  
När man använder olika typer av mätinstrument måste man 
ha koll på i vilken skala man ska läsa av ett uppmätt värde 
och vilken skala som mätinstrumentet visar.  
 
Läsa ritningar.  
Om exempelvis skärmar eller drag ska monteras på en 
lastbil kan man ibland utgå från en ritning på bilen. Det 
finns även en del sprängskisser av olika komponenter eller 
delar i maskiner och fordon som är i skala. 
 
 

Pythagoras sats 
 
 
 

Hjulinställning.  
Vid sällsynta fall behöver man beräkna hjulinställningen på 
olika fordon. Då kan man behöva Pythagoras sats för detta. 
Dock är det mycket ovanligt.  
 
Beräkning av ytor.  
Om man exempelvis ska fylla igen en yta/volym så kan 
man behöva använda sig av Pythagoras sats för att kunna 
beräkna storleken.  
 
 

Procent och andelar 
 
 
 

Oljeförbrukning.  
Ett fordons oljeförbrukning beskriver motorns kondition. 
Oljeförbrukningen anges i procent. Mängden olja som en 
motor förbrukar beror bland annat på om fordonet kör med 
mycket last i tunga miljöer, om fordonet kör korta sträckor 
i stadsmiljö eller om fordonet går mycket på tomgång. 
Oljeförbrukningen beror även på oljebytesintervall. Om ett 
fordon har många körtimmar och därmed förbrukat stor 
bränslevolym sedan senaste oljebytet kommer man få en 
högre oljeförbrukning. Detta eftersom det alltid är en viss 
volym av bränslet som går ner i oljetråget och därmed inte 
förbränns. Detta gör att oljan blandas upp och blir mer 
lättflyktig och förbrukas lättare. 
 
Motorkompression.  
Man kan mäta motorns procentuella kompression. Det vill 
säga motorcylindrarnas kompression. Detta säger inget om 
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motorn är bra utan är mer ett mått på om motorn är 
jämnbra eller jämndålig.  
 
Avvikelse på injektorer.  
Man kan mäta den procentuella avvikelsen på injektorerna. 
Om man exempelvis har en avvikelse på 30 % på en 
injektor, då skjuter den in för mycket bränsle in i cylindern.   
 
Pålägg för att täcka övriga kostnader.  
Om ett företag exempelvis ska lägga ner rör i marken så 
köper företaget in rören till nettopris. När de sedan säljer 
vidare rören till kunden så har de alltid ett visst pålägg för 
att täcka kostnader som finns men kanske inte syns, såsom 
kontor, administration och arbetsledning.  
 
Fördelning av kostnader på ett fordon.  
Hur kostnader på ett fordon fördelas analyseras hela tiden 
så att man ska kunna avgöra om det är något som man kan 
spara in på. Man vill exempelvis veta hur stor andel lönen, 
däcken och bränslet utgör på ett fordon. Vissa kostnader 
kan man inte spara in på medan en förare till viss del kan 
påverka de rörliga kostnaderna.  
 
Slitage av däck.  
Slitaget på däck mäts i procent. Om en maskin ska köra 
10 000 h och däcken måste bytas vid 5 000 h måste man 
veta när nya däck ska beställas eftersom leveranstiden i 
vissa fall vara flera månader på entreprenaddäck. Det är 
viktigt att däcken beställs i tid så att inte maskinen blir 
stående i väntan på nya däck, då ger maskinen ingen 
inkomst till företaget.  
Däck slits olika fram och bak på maskiner då kan man 
bestämma att exempelvis vid 15 % slitage är det dags att 
byta plats på däcken. Om man inte skulle byta plats på 
däcken riskerar man ett för stort slitage på hela drivlinan.  
Om man köper begagnade däck vill man veta hur många 
procent som är kvar av däckens mönsterdjup för att avgöra 
vad ett rimligt pris är för de begagnade däcken.  
När det endast återstår 10 % av mönsterdjupet brukar 
däcken kasseras. Om man däremot ska regummera däcken 
måste man sluta köra på dem tidigare för att inte man inte 
ska köra sönder slitbanan på däcken.  
 
Pålägg i kalkyler.  
Om man ska ge ett pris till en kund i oktober på ett arbete 
som ska genomföras i maj, måste man ta hänsyn till 
exempelvis en löneökning på 3 % och en maskinprisökning 
på 3 % vid kalkyleringen av arbetet.  
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Blandning av material.  
Vid blandning av tillsatsmedel. Man ska exempelvis 
tillsätta 15 % av ett material och 30 % av ett annat 
material. Mängden av tillsatsen kan anges i vikt eller 
volym.   
Järnmalmspellets ska ha olika egenskaper beroende på 
vilket stålverk det ska fraktas till. Till järnmalmen tillsätter 
man bland annat dolomit, kalk, kvartsit och olivin.  
 
Bränsleblandning.  
Till exempel hur mycket AdBlue som ska doseras. Olika 
givare mäter blandningsförhållandet så att utsläppen håller 
sig inom gränsvärdena. Dessa värden avläser man genom 
en dator som kopplas upp till maskinen.  
 
Avskrivning inom bilskadebranschen.  
Det är ofta en procentuell avskrivning gentemot 
försäkringsbolagen av olika delar på ett skadat fordon. 
Exempelvis har 3 år gamla däck ett visst procentuellt värde 
jämfört med nypris.  
 
Pålägg på material.  
Ofta har olika företag rabatterade priser på material från 
leverantörer. Då kan förtaget lägga på en viss procentsats 
ut till kund på materialet för att få en vinst på materialet. 
Även kunna dra av och lägga till moms på olika produkter.  
 
Rabatter.  
Kunna avgöra hur hög rabatt man kan ge på olika 
produkter och vad företaget har för vinstmarginal på olika 
produkter efter att man har gett rabatt. Veta vad som är en 
rimlig förtjänst på försäljning av material och arbete.   
 
Effektivitet.  
Ofta pratar man om effektivitet inom företagen i 
fordonsbranschen. Den nyttjade tiden bör ligga på ca 85 % 
av den tiden som man kan sälja (enligt ett företag). Den 
osålda tiden lägger man på verkstadsvård, verktygsvård 
och allmänt underhåll. Om den nyttjade tiden är på ca 73 % 
kan företaget börja fundera på om de är en mekaniker för 
mycket eller om de använder tiden fel.  
 

Indexmått Kundnöjdhet.  
Många verksamheter och företag använder sig av 
kundnöjdhetsundersökningar för att utvärdera sin 
verksamhet. Dessa kallas nöjd – kund – index.  
 
Upphandlingar och avtal.  
Upphandlingar och avtal som löper över flera år 
indexjusteras. Till exempel så justeras bränslekostnaderna 
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efter bränsleindex två gånger per år. Personal- och 
maskinindex regleras en gång per år. Vid avtal som endast 
löper under ett år kan man köra utan indexreglering men då 
är det bra att ha en klausul för bränslepriset.  
När dieselpriserna i värden sjunker innan avtalens 
indexjusteringsperiod blir det billigare för 
transportföretagen att köra sina maskiner men det kan även 
vara tvärtom.  
Vissa avtal tar bara ett generellt konsumentprisindex 
medan större företag ofta delar upp i exempelvis tre olika 
indexjusteringar, bränsle-, personal- och maskinindex.  
 
Index vid budgetering.  
När man gör en budget måste man ta hänsyn till de olika 
indexmåtten. Till exempel att man vet att prishöjning 
kommer att bli 1 % då måste man ju minst budgetera för 
det. Även tillväxtindex måste man ta hänsyn till och lägga 
till i företagets budget.  
 
 

Vinstmarginal Vinstmarginal vid försäljning.  
Vid försäljning av olika produkter måste en viss procent av 
försäljningen ge en vinst efter varje såld produkt. Många 
företag som säljer reservdelar inom fordonsbranschen 
siktar på att ha en genomsnittlig vinstmarginal på 32 %. 
Men det är även så att man brukar ha olika vinstmarginal 
på olika varor. Exempelvis så kan man ha 5-7 % 
vinstmarginal på en billyft medan man kan ha 45 % 
vinstmarginal på oljefilter. Om ett reservdelsföretag har en 
stor vinstmarginal på vissa varor kan de ge fin rabatt till en 
verkstad som i sin tur kan ha en bra vinstmarginal när de 
säljer vidare till slutkund.  
 
Beräkning av jobb.  
När man beräknar på olika typer av jobb vill man alltid 
räkna med en viss vinstmarginal. Hur många procent vinst 
man räknar med beror på vilken typ av jobb det är. Vid 
jobb med en högre risk vill man ha en större vinstmarginal. 
Exempelvis stora ackordsjobb, det vill säga att man får 
betalt efter volymen som man fraktar, där grejer slits 
mycket vill man ha en stor vinstmarginal. Medan mer 
trygga jobb med säkra inkomster som att köra på ren timtid 
där kan vinstmarginalen vara lite mindre.  
 
Vinstmarginal som mål.  
Ett företags vinstmarginal bör i slutändan ligga på ungefär 
6 % – 10 %. Detta är också något som arbetsledningen 
sätter upp som mål till de anställda. Även om de anställda 
inte kör på ackordspriser (att få betalt utefter volymen du 
kör) så vet de ju vad de måste prestera för att det ska bli 
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lönsamt. Ledningen pratar mycket om detta för att kunna 
motivera sina anställda.  
 
Faktorer som motverkar vinst. 
Om företaget måste reparera något av sina egna fordon för 
100 000 kr, hur mycket måste man då omsätta med en 
vinstmarginal på 6 % för att gå break even. Hur många 
arbetade timmar motsvarar repet på 100 000 kr. Om de 
som arbetar är medvetna om detta får de en 
målmedvetenhet om service och underhåll på grejerna 
inom företaget.  
En annan faktor som motverkar vinsten i ett företag är om 
maskinerna går mycket på tomgång. Detta är inte bara en 
fråga om miljö utan det blir även en dieselkostnad och det 
sker en värdeminskning på maskinen. En maskins värde 
värderas till viss del utefter hur många gångtimmar 
maskinen har. Blir det då mycket tomgångskörning tappar 
maskinen i värde utan att användas i lika stor utsträckning. 
En maskins serviceavtal kostar också ungefär 30 kr/h. Så 
för varje timme som maskinen står på tomgång i onödan så 
kostar även servicen på maskinen mer eftersom de flesta 
maskiner servas med jämna gångtids intervall.  
 
 

Jämvikt 
 
 
 
 
 

Lastning av gods.  
På lastbilar finns det ett N – värde som markerar 
tyngdpunkten. Beroende på vilken modell lastbilen är så är 
N – värdet placerat på olika ställen. Även påbyggnader 
som exempelvis en kran på lastbilen påverkar placeringen 
av lastbilens N – värde. Vid lastning av pallar och gods 
måste man ta hänsyn till var lastbilens N – värde är 
placerat och så att man får ett jämnt axeltryck.  
 
Påbyggnationer på fordon. 
Vid påbyggnationer på lastbilar beräknar man var 
påbyggnationerna ska vara och hur detta kommer påverka 
lastbilens N – värde. Om en påbyggnation placeras 
felaktigt kan det medföra att inte lika mycket last kan lastas 
på bilen. Ju mer man fraktar på bilen desto mer pengar drar 
företaget in, då vill man inte tappa lastvikt på grund av 
felaktigt placerade påbyggnationer.  
 
Jämvikt i hydrauliska system.  
Vid arbete med hydrauliska system kan det vara bra att 
känna till principen om vätskors jämvikt. Man vill att det 
ska vara balans i systemet.  
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Felmarginaler  Oväntade utgifter.  
Exempelvis om man har räknat med att en viss maskin ska 
användas vid ett visst jobb och så går maskinen sönder. 
Jobbet måste ändå utföras, men då kanske man måste hyra 
in en maskin i stället. Dessutom blir det en utgift för 
reparationen på den maskin som gick sönder.   
 
 

Symmetrier 
 
 
 
 

Montering av extrautrustning.  
Vid montage av extrautrustning, exempelvis extraljus, båge 
och vindavvisare, måste man tänka på hur dessa monteras 
så att det ska se symmetriskt ut. Om man av misstag 
monterar den ena vindavvisaren på ena sidan av 
lastbilshytten lite högre än vindavvisaren på den andra 
sidan så ser man det direkt och kunden kommer inte att 
tycka det ser bra ut.  
 
Montering av dekaler.  
När man ska sätta på nya dekaler på en maskin så måste 
man veta hur man ska montera dem så att det ser och blir 
symmetriskt rätt.  
 
 

Vektorer 
 
 
 

Relevanta krafter.  
Bromskraft. Friktionskraft. Dragkraft.  
 
Lastsäkring.  
Vid lastsäkring måste man ta hänsyn till friktionskrafter. 
Om man lägger lasten på en yta av trä så hålls lasten mer 
på plats än som man lastar lasten på en yta av stål. Detta 
medför att man måste ha olika sätt att spänna fast lasten 
beroende på vilken yta man lastar på. Ibland kan man även 
behöva svetsa fast avdelare så att lasten inte rör på sig. 
Gummidäck mellan stålbalkar motverkar glid.  
 
Rullmotstånd.  
Vilken typ av däck en maskin har avgör hur mycket 
rullmotstånd som skapas vid drift. Tyngre däck ger ett 
högre rullmotstånd vilket leder till att maskinen drar mer 
diesel men håller längre än ett lättare däck.   
 
 

Trigonometriska funktioner Sinuskurva.  
Inte så vanligt men det kan förekomma att man använder 
ett oscilloskop.   
 
Hjulinställning.  
Vid mycket sällsynta fall kan man behöva beräkna 
hjulinställning för olika fordon. Då kan man behöva 
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omvandla vinklars storlek från grader och minuter till 
endast grader eller tvärtom.  
 

Hantering av olika formler Relevanta formler.  
Ohms lag och effektlagen. Formler för hydrauliska 
beräkningar. En del formler som förekommer inom elläran. 
Formler för att beräkna bromsverkan hos framför allt 
lastbilar. Beräkning av ytor och volymer. Kabelarea. 
Hastighet/sträcka/tid. Densitet och massa. Volymer av 
schaktmassor. Hjulomkrets. Formler för tryck. Moment 
och dragningskraft. Seriekoppling och parallellkoppling.    
 
Val av kupévärmare.  
Om det exempelvis kommer in en kund till en butik eller 
verkstad som har en motorvärmare i sin bil och vill köpa en 
kupévärmare på 1 200 W. Då måste man veta om man ska 
råda kunden att ta en annan storlek på kupévärmaren eller 
om det går bra med en värmare på 1 200 W. Detta beror på 
vad kunden har för säkring hemma i uttaget till 
motorvärmaren. Då måste du snabbt kunna beräkna hur 
stor effekt den säkringen tål. Man måste då också veta hur 
stor effekt motorelementet ger som värmer motorn och om 
kunden även vill kunna använda en batteriladdare. 
Kommer då säkringen att tåla motorvärmaren, 
batteriladdaren och den stora kupévärmaren eller ska man 
råda kunden att ta en kupévärmare som ger mindre effekt.  
 
Hjulomkrets.  
Kunna veta vad en maskin har för hjulomkrets för att 
kunna programmera in det som en parameter i maskinens 
dator. Detta för att växlingen ska kunna fungera och att 
maskinen ska växla rätt.   
 
 

Enhetsbyten Relevanta enheter att kunna hantera.  
De vanligaste enheterna för längd, volym och vikt. Kronor 
och ören. Tum och andra amerikanska mått. Vinklar 
angivna grader och i grader och minuter. Celsius och 
Fahrenheit. Volt. Ampere. Enheter för tryck. Enheter för 
kraft.  
 
Prefix.  
Veta vad de olika prefixen betyder. Men framför allt 
avgöra om ett värde är stort eller litet.  
Vid felsökning av ett system då vill man kunna provocera 
komponenter för att se hur de fungerar utan att vara 
inkopplade. Om en komponent ska reagera på 12 mV och 
man testar på 12 V då kan komponenten förstöras.  
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Kubik till ton.  
Om en kund beställer tre kubik av ett visst material så 
måste man omvandla det till ton. Om det är ett homogent 
material så är en tumregel att 1 kubik ungefär är lika med 
1,5 ton. Men detta beror givetvis på vilken typ av material 
det är. 
Ett annat exempel är om man ska räkna på ett jobb som 
innebär att man ska köra bort 12 000 kvadratmeter torv. Då 
måste man kunna omvandla det till kubik för att veta hur 
många kubik som ska köras bort.  
När man kör på riksvägar är det viktigt att man håller sig 
inom viktgränserna. Det innebär att man får ha en 
begränsad vikt lastad på flaket. Det kan medföra att man 
exempelvis måste köra 150 lass till en lossningsplats för att 
kunna fylla igen en viss volym.  
 
Timmar och minuter.  
Exempelvis vid körtider. Det blir böter för varje minut som 
en chaufför startar för tidigt från sin rast. Alla böter är 
personliga så detta är inte arbetsgivarens ansvar.  
Arbetstid anges ofta i timmar. Både när man ska registrera 
hur lång tid man har arbetat och i tidlistor som anger 
arbetstider för olika moment. Exempelvis anger tidlistorna 
att en viss reparation ska ta 1,7 h, då måste man veta hur 
lång tid det är.  
 
 

Beräkning av 
förbrukningsmaterial  

Tillägg för förbrukningsmaterial.  
På fakturerat belopp lägger man på en procentsats för att 
täcka förbrukningsmaterial och allmänt slitage. Man kan 
exempelvis lägga på 2 % - 5 % på totalbeloppet inom 
personbilsbranschen. Ibland förekommer det också en fast 
kostnad för förbrukningsmaterial. Inom den tunga fordons 
branschen lägger man oftast bara på denna procentsats på 
arbetskostnaden. Detta eftersom delarna till tunga fordon 
kan vara väldigt dyra och då skulle det fakturerade 
beloppet för förbrukningsmaterial bli orimligt dyrt om det 
beräknades på totalbeloppet.  
 
Miljöavgift.  
Måste tas ut för exempelvis däck, gamla filter och olja. 
Oftast är detta ett fast belopp.  
 
 

Kostnadsberäkningar Kostnadsberäkningar av arbeten i en verkstad.  
Vissa arbeten ska debiteras enligt timpris medan andra 
arbeten har ett paketpris. Vid beräkning av ett jobb ingår 
bland annat timdebitering, materialkostnader, miljöavgifter 
(på ex olja, filter och batteri), beräkning av 
förbrukningsmaterial.  
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Beräkna pris på långkörning.  
På körningar som är längre än 5 mil är det vanligt att man 
tittar på körsträcka i stället för körtid. Vid en långkörning 
är det många parametrar som man måste ta hänsyn till. 
Man måste ta hänsyn till chaufförens körtider och om det 
tillkommer extra kostnader för övernattning. Det måste 
även tas hänsyn till lasten, man måste veta tyngden på 
lasten, om bredlasttransport behövs eller dispens för att få 
köra över broar. Man behöver även veta värdet i kronor på 
lasten för att ta reda på om transportföretaget behöver 
någon extra försäkring. Alla tillstånd kostar att söka och är 
giltiga inom kommunen, inom länet eller inom landet. 
Slutligen kan kostnad för följebilar tillkomma. Man måste 
veta om det räcker med en följebil eller om tre följebilar 
behövs för att exempelvis kunna stänga av broar. Allt detta 
måste man ta i beaktande när man ger en offert till en kund.  
 
Kostnadsberäkning av inköp.  
Exempelvis kunna veta vad det kostar att köpa en maskin 
till företaget med amortering och räntekostnader.  
 
Nettopris och bruttopris.  
Kunna veta skillnaden mellan dessa och hur man lägger på 
och drar av moms från olika priser.  
 
Kostnadsberäkningar för administrativ personal.  
Bör bland annat hålla koll på fraktkostnader, kostnader för 
lokaler, miljöavgifter, elkostnader, personalkostnader, 
kostnader för företagets fordon, miljöavfall och kostnader 
för arbetskläder och telefoni.  
 
 

Säkerhetsmarginal 
 
 

Säkerhetsmarginal.  
Kunna beräkna hur stor säkerhetsmarginal ett företag har. 
Exemplevis hur många fler timmar som företaget måste 
sälja för att undvika att gå break even.  
 
 

Hantering av mätverktyg Relevanta mätverktyg.  
Tumstock, stållinjal, skjutmått, mikrometer, lasermätare för 
längder, instrument för att mäta bland annat spänning och 
resistans, tryckmätare för luft och vätska, refraktometer, 
glykolprovare, indikatorklocka, tolkar, bladmått, gradskiva 
för att vinkeldra exempelvis bultar, olika sorters vågar, 
planlaser, rörlaser för att avgöra om rören som man lägger 
ner i marken får rätt lutning, momentnycklar och 
spektrometer.   
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Atmosfärstryck.  
Man mäter en hel del atmosfärstryck för att veta om det 
fylls på med rätt mängd luft i bränslet till fordonet. Om det 
är bilar som exempelvis kör i en gruvmiljö med ett annat 
lufttryck så kan bilen börja gå för fett, det vill säga få för 
mycket bränsle och för lite luft. Det kan också gälla 
maskiner som ska användas vid höga höjder som har ett 
annat lufttryck.  
 
 

Hantering av mätosäkerheter 
 

Krönta vågar.  
Vågen är ett mycket viktigt instrument för ett 
transportföretag, det är resultatet från vägningarna som gör 
att företaget får betalt av kunden. Därför är det också 
mycket viktigt att vågen visar korrekta värden. Alla vågar i 
maskiner är så kallade krönta vågar. Det innebär att alla 
vågar blir med jämna mellanrum kontrollerade av 
ackrediterade företag.  
 
Känna till hur mätosäkerheter kan uppstå.  
Mätosäkerheter kan exempelvis uppstå av smutsiga 
komponenter eller smutsiga ytor på mätverktyget. 
Mätosäkerheter kan också uppstå genom avläsningsfel, 
hanteringsfel eller för höga eller låga temperaturer.  
 
 

Formulär, mallar, föreskrifter, 
manualer, referensverk och 
handböcker  
 
 
 

Vid affärsverksamhet.  
Kassarapporter.  
 
Mallar inom transport.  
Chaufförer fyller i tider och sträckor i mallar. De fyller 
även i starttid och sluttid.  
 
Vågkvitto.  
Föraren lämnar in ett vågkvitto till arbetsledningen efter 
avslutad arbetsdag.  
 
Antal lass.  
Efter varje skift fyller chaufförerna i ett formulär om hur 
många lass de har kört. Därefter kontrollerar 
arbetsledningen om detta är rimligt mot den fakturan som 
ska skickas till kund.  
 
Handböcker till fordon. 
Används mycket flitigt till olika typer av lastbilar och 
maskiner.  
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Verkstadslitteratur.  
Här finns tidlistor för olika jobb. Instruktioner för 
renovering. Instruktioner för beräkningar vid olika 
renoveringsmoment. Toleranser. Omvandlingstabeller. 
Med vilket moment olika bultar ska dras åt. Vilket tryck 
som ska vara i AC – systemet.  
 
Verkstadsarbete.  
Vid ett verkstadsarbete ska mekanikern tillsammans med 
kunden fylla i formulär. Formuläret kan exempelvis handla 
om spolarvätska ska fyllas på eller om priset kan avvika 
med 10 % mot den angivna offerten.  
 
Felsökning.  
Vid olika typer av felsökningsprocedurer använder man 
ibland olika typer av elektroniska formulär.  
 
Rapportering av arbeten.  
När ett visst arbete är utfört ska det rapporteras via 
elektroniska mallar och formulär.  
 
Reparationshänvisningar.  
Om det kommer in en ny bilmodell och man ska byta en 
baklucka kan man läsa i en reparationshänvisning för att 
veta hur en baklucka på just den bilmodeller ska bytas. 
Bilen måste hålla samma säkerhetsnivå innan som efter 
reparationen och därför får man exempelvis inte svetsa på 
vilket ställe som helst, det måste vara rätt antal 
svetspunkter och rätt karosslim ska användas.  
 
 

Tumregler Vid kassan.  
En tumregel är att alltid ha 32 % marginal på produkter. 
 
Bilreparation.  
En tumregel är att en bil kan repareras för 80 % av bilens 
värde. Överstiger reparationskostnaderna det värdet så 
brukar bilen gå till inlösen i stället.  
 
 

Toleranser Sträckning av material.  
Vid riktningsarbeten i skadeverkstaden finns det angivna 
gränsvärden som anger hur mycket man kan sträcka ut 
exemplevis balkar utan att materialet tar skada.  
 
Hastighetsmätare.  
Hastighetsmätaren bör alltid visa lite för låg hastighet. 
Generellt kan man säga att den ska visa 7 km/h för lite vid 
hastigheten 100 km/h. Detta för att det ska finnas en viss 
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marginal för vilka däckstorlekar som kan monteras på 
fordonet. 
 
Tillverkning av komponenter.  
Vid tillverkning av komponenter sker oftast en viss 
avvikelse från det önskade måttet. Vilka avvikelser och 
toleranser som gäller eller hur dessa ska kompenseras står 
oftast angivet i verkstadslitteratur.  
 
 

Övriga beräkningar Antal lass i timmen. 
Vid beräkning av det teoretiska antalet lass i timmen så 
kanske man kommer fram till att man hinner köra 4 lass i 
timmen på ett visst jobb. På ett 10 timmars skift borde man 
då hinna köra 40 lass. Men det stämmer inte överens med 
verkligheten eftersom tiden på ett arbetsskift även går till 
mycket annat såsom underhåll, tankning, man pratar med 
kollegor och raster.  
När man ger ett anbud på ett jobb så gäller det att ha 
beräknat rätt antal lass i timmen. För om man exempelvis 
drar till med att företaget hinner köra 30 lass i timmen då 
kan en konkurrent ha beräknat att de hinner köra 32 lass i 
timmen. Då kommer konkurrenten troligtvis att få jobbet. 
Så det gäller att man noggrant räknar rätt för att få olika 
jobb.  
När man beräknar hur många lass man hinner köra i 
timmen har man först tagit tid på alla moment så att man 
vet hur lång tid de olika momenten tar. Man vill inte lägga 
2,5 skopor av ett material på ett flak eftersom den halva 
skopan tar lika lång tid att lasta som en hel skopa. Man tar 
även hänsyn till vilket fordon man ska köra med när man 
beräknar antal lass i timmen.  
Vissa tillverkare har ett styrsystem för lastare och truck för 
att optimera lastning och lossning. Truckföraren kan få ett 
meddelande att nu är det dags att åka och tanka även om 
det är 25 % kvar i tanken. Men då vet systemet att det är kö 
vid lastningen och för att optimera flödet skickar systemet 
en truck till tankning. Systemet kan också styra till vilken 
grävare trucken ska åka för systemet vet hur mycket kö det 
är vid respektive grävare. Systemet kan också styra var 
trucken ska tippa sitt material. Exempelvis kan systemet 
föreslå en tippningsplats som ligger närmare 
lastningsplatsen eftersom det finns en grävmaskin som 
endast går på tomgång. Man vill alltid ha en truck under 
skopan.  
 
Beställningsfrekvens.  
Man måste hela tiden läsa av statistik som visar hur mycket 
som säljs av en viss vara. Avgöra hur mycket av en viss 
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produkt som ska beställas per gång och hur mycket plats 
som finns på lagret för produkten.  
 
  

Kommunikation av 
matematik, muntligt och 
skriftligt 

Kommunikation med kund.  
Man måste kommunicera priser och offerter till kunder. 
Exempelvis om en kund ringer och frågar vad det kostar att 
köpa 10 kubik material. Då måste man kunna förklara vad 
materialet kostar och vad körtiden kostar.  
Man måste kunna ge kostnadsförslag till kunder och 
beskriva vad de olika kostnaderna beror på och är 
specificerade för. Man ska också kunna hjälpa kunder att 
läsa av tabeller när de ska välja olika produkter.  
 
Kommunikation mellan de som arbetar på ett företag.  
Det är mycket viktigt att de som arbetar på ett företag inom 
fordonsbranschen kan kommunicera och förstå matematik. 
Inom företaget pratar man alltid om ton, tid och 
bränsleförbrukning. De anställda är inte ackordsbetalda 
men företaget i sig är ju ackordsbetalt.  
Man pratar även en hel del matematik ute på verkstaden. 
Man pratar om tryck, vilka värden man har fått fram, gör 
jämförelser och diskuterar om värdena är rimliga.  
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6 Slutdiskussion  
 
 
Syftet med detta projekt var att ta reda på vilka kunskaper inom matematik som eleverna på 
fordons- och transportprogrammet behöver för att kunna möta fordonsbranschens krav. Detta 
har undersökts med hjälp av kvalitativa intervjuer och därefter har intervjuernas resultat 
sammanställts.  
 
Resultatet från intervjuerna visar att det finns en omfattande och varierad matematik som 
fordonseleverna behöver för att klara yrkeslivets matematik. Den del av fordonsbranschen 
som representeras i detta projekt är transport, tunga fordon, personbilar, lackering och 
reservdelar. En del av landets elever som går fordons- och transportprogrammet väljer 
inriktning till årskurs två, andra väljer inriktning direkt i samband med gymnasievalet. 
Gemensamt för dessa är att eleverna oftast läser den obligatoriska matematiken i årskurs ett 
och att fordonseleverna läser matematikkursen tillsammans oavsett vilken inriktning de har 
valt. Detta innebär att matematikundervisning bör beröra matematik inom de olika delarna av 
den differentierade fordonsbranschen.  
 
En matematikundervisning som berör elevernas karaktärsämne och yrkesliv har under lång tid 
förts fram i a spårets matematikkurser för gymnasieskolan (Lindberg, 2012; Skolverket, 2011; 
Skolverket, 2021a; Skolverket, 2021b). Yrkeselever som möter en ämnesintegrerad 
matematikundervisning blir mer motiverade i ämnet och detta gynnar deras lärande i både 
matematik och karaktärsämne. Men när matematikundervisningen främst fokuserar på en 
inom-matematisk kontext tappar många yrkeselever motivationen och känner att matematiken 
saknar mening och att de inte vet inte vad de ska använda matematiken till i sitt kommande 
yrkesliv (se t.ex. Bellander m.fl., 2017; Grevholm & Lindberg, 2011; Muhrman. 2016).  
 
Eleverna drivs av både inre och yttre motivationsfaktorer. Den ämnesövergripande 
matematikundervisningen är viktig för att skapa en inre motivation hos eleverna. Den inre 
motivationen främjar inlärning på djupet och skapas av att eleverna känner intresse och 
meningsfullhet för matematikundervisningens innehåll. Om elever främst påverkas av en yttre 
motivation, såsom att de måste klara matematikkursen för att lärarna säger det eller för att få 
sin gymnasieexamen, finns det risk att elevernas kunskapsinlärning i matematik endast blir 
ytlig. Som tidigare nämnts visar studier att motivationen för ett ämne har större betydelse än 
intelligensen hos en enskild elev, för att uppnå godkända resultat (Deci & Ryan, 2000; Jenner, 
2004; Murayama m.fl., 2012). Resultatet från denna studie visar att det finns en stor variation 
av yrkesmatematik som kan kopplas till många olika matematiska områden och ger lärare 
möjligheter att koppla matematiken till karaktärsämnet, och vice versa, för att skapa en 
meningsfull undervisning som gynnar yrkeselevernas djupinlärning.  
 
En annan viktig orsak till att en ämnesövergripande undervisning är viktig är för att eleverna 
ska kunna få de kunskaper som deras framtida yrke kräver. På grund av många branschers 
teknologiska utveckling behöver fler arbetstagare kunna hantera matematik på olika sätt i sitt 
yrkesliv (Hoyles m.fl., 2010). Samtidigt signalerar yrkesbranscher att elever saknar 
matematikkunskaper och branscherna tycker det är för stor skillnad på skolans matematik och 
den matematik som de behöver senare i yrket (Muhrman, 2016). Det är därmed mycket viktigt 
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att eleverna får möta den matematik som de behöver för sitt framtida yrke redan under 
gymnasietiden. Resultatet visar att det finns en stor mängd matematik som eleverna på 
fordons- och transportprogrammet behöver behärska.   
 
Ytterligare en anledning till att bedriva en ämnesövergripande matematikundervisning är att 
lärare inte kan förvänta sig att elever ska kunna omsätta den generella matematiken till en 
yrkeskontext utan ha gett eleverna verktyg för detta. Bernstein (2000) och Säljö (2000) anser 
att rekontextualisera matematik mellan olika sammanhang inte ska tas för givet, utan att detta 
är en komplicerad process (Bernstein, 2000; Säljö, 2000). Därför är det viktigt att eleverna 
möter matematik i olika typer av kontexter för att matematikkunskaperna ska kunna vara 
maximalt användningsbara. Sammanställningen av resultatet av denna undersökning visar att 
det finns en bredd och en ansenlig mängd matematik som lärare kan använda för att eleverna 
ska kunna träna på matematik i en yrkeskontext.  
 
Även matematiklärare måste rekontextualisera sina ämneskunskaper från en akademisk 
kontext till en kontext som passar den aktuella elevgruppen. Detta betyder att lärare som 
undervisar yrkeselever i matematik ska omforma sina akademiska kunskaper så att de passar 
elevernas karaktärsämne (Bernstein, 2000; Muhrman, 2016). En av orsakerna till att lärare 
inte bedriver en ämnesintegrerad undervisning är att de saknar kunskaper om elevernas 
karaktärsämne (Muhrman, 2016). Men enligt Skolverket (2021b) har matematiklärarna 
ansvaret för att välja ut ett matematiskt innehåll som är relevant för den aktuella elevgruppen 
och relevant för elevgruppens framtida yrkesliv (Skolverket, 2021b). Detta är ett stort ansvar 
som läggs på matematiklärare samtidigt som Skolverket inte beskriver vilken typ av 
matematik som kan vara relevant för de olika yrkesinriktningarna. Ett syfte med detta projekt 
är att sammanställningen av resultatet ska kunna användas som en resurs till landets 
matematiklärare så att de kan avgöra vilken matematik som är relevant för elever på fordons- 
och transportprogrammet.  
 
Från sammanställningen av resultatet kan man avläsa tre olika syften med att eleverna som 
går fordons- och transportprogrammet behöver möta en ämnesövergripande 
matematikundervisning. Det första syftet är att eleverna kommer göra liknande beräkningar i 
sitt kommande yrkesliv och därför behöver eleverna möta denna form av 
undervisningsinnehåll. Detta kan till exempel vara att eleverna får öva på att beräkna priser på 
olika jobb, lägga på moms till olika priser eller beräkna materialåtgång. Det andra syftet med 
en ämnesövergripande matematikundervisning är att eleverna behöver förstå den dolda 
matematiken som exempelvis finns i datorprogram och mätinstrument. Om eleverna får 
kunskap om detta kommer de lättare upptäcka fel och störningar vid felsökning på ett fordon 
och får en större förståelse för hur olika program och instrument fungerar. Det tredje syftet 
med att eleverna behöver möta en ämnesövergripande matematikundervisning är att göra 
beräkningar som ger en ökad förståelse för olika situationer inom deras kommande 
yrkesbransch. Till exempel få en förståelse för vilka ekonomiska effekter ett företag får om 
deras maskiner har för stor andel tomgångskörning. Denna typ av beräkningar kommer 
eleverna kanske aldrig göra i sitt kommande yrkesliv men om de får möta likande exempel 
under sin gymnasietid gynnas lärandet både av fordonsämnet och matematikämnet.  
 
Jag har under några år arbetat med en ämnesövergripande matematikundervisning. Jag har 
haft ett stort stöd i samarbetet med min kollega som undervisar i fordonsämnet men jag har 
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även drivit denna typ av undervisning på egen hand. Mina personliga slutsatser av detta 
arbetssätt är främst att det skapar en mer meningsfull undervisning för eleverna vilket skapar 
en mycket bättre arbetsmiljö för mig. Det är roligare att undervisa elever som känner att 
matematikundervisningen är meningsfull än elever som tycker matematiken är trist och tråkig. 
Detta gör också att momenten som innehåller mer abstrakt skolmatematik går lättare eftersom 
eleverna vet att kursen inte endast består av den abstrakta matematiken utan stundtals också 
handlar om deras karaktärsämne.  
 
Mina personliga råd för att lyckas med ett ämnesövergripande arbetssätt är att främst försöka 
sätta sig in i elevernas kommande yrkesbransch och förstå yrkesjargongen. Jag har varit ute på 
många olika typer av företag inom fordonsbranschen och gjort studiebesök både med och utan 
elevgrupper. Jag har besökt maskinmässor och provkört fordon jag inte ens visste fanns. Jag 
har läst på inom ämnet och framförallt varit väldigt frågvis. Självklart rekommenderar jag 
också att försöka samarbeta med yrkeslärare om det är möjligt. Detta är ett arbete som i början 
är väldigt tidskrävande men det kommer att vara värt det på sikt. Mitt råd är att lägga ribban 
lågt i början när det gäller samarbete med yrkeslärare och innehåll under 
matematiklektionerna, då är det lättare att känna att man lyckas och vill fortsätta. Jag tycker 
inte att man ska ge upp om man känner att elevgruppen i början inte visar någon stor 
entusiasm till försök att skapa en meningsfull undervisning. Det blir inte alltid bra i början, 
eleverna är inte vana vid den nya typen av matematikundervisning och kunskaperna i de olika 
karaktärsämnena är kanske långt ifrån vad man önskar sig. Sammanfattningsvis kan man säga 
att det är viktigt att ha tålamod och kunna se de delar av den ämnesövergripande 
matematikundervisningen som blir lyckade.  
 
Metoden i detta projekt var kvalitativa intervjuer som troligtvis var den mest lämpliga 
metoden för att kunna besvarar projektets frågeställning. Dock representerar resultatet enbart 
en del av fordonsbranschen och för att få ett mer heltäckande resultat borde fler intervjuer ha 
gjorts över en större bredd inom branschen. Samtidigt var det nödvändigt att göra en 
begränsning för att kunna avgränsa projektets omfång. 
 
Betydelsen av det här projektet för landets matematiklärare är förhoppningsvis stor. 
Rapporten kommer troligtvis att bidra med mer kunskap om vad en ämnesövergripande 
undervisning kan handla om, både för matematiklärare och yrkeslärare. Många studier visar 
positiva effekter av en ämnesintegrerad undervisning men visar samtidigt att brister finns 
inom detta arbetssätt eftersom många matematiklärare saknar kunskaper. Jag vill bidra med 
att täcka den här kunskapsluckan genom rapportens resultatsammanställning. Jag vill även 
bidra till att skapa motivation och inspiration eftersom ett intresse för att arbeta 
ämnesintegrerat i vissa fall kan vara det viktigaste för att skapa en meningsfull 
matematikundervisning.    
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Jag heter Mathilda Lennermo Selin och arbetar som gymnasielärare i matematik på Hjalmar 
Lundbohmsskolan i Kiruna. Jag driver ett projekt som syftar till att undersöka vilka kunskaper 
inom matematik som eleverna på fordons- och transportprogrammet behöver för att kunna 
möta fordonsbranschens krav.  
Jag är väldigt tacksam över att du ställer upp på en intervju och den här intervjuguiden 
skickas ut i förväg så att du ska kunna förbereda dig på frågorna.  
 
Tema 1 
 
Använder personer som arbetar inom fordonsbranschen matematik i sitt arbete, i 
så fall till vad och i vilka situationer?  

1. Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
2. Vad anser du är de viktigaste kunskaperna som man behöver för att kunna arbeta inom 

fordonsbranschen? 
3. Behöver en person som arbetar inom fordonsbranschen matematikkunskaper? Varför? 
4. Kan du beskriva några situationer där man behöver ha kunskaper i matematik? 
5. Vad är det för matematikkunskaper som man behöver inom dessa situationer? 

 
Tema 2 
 
Får elever som går fordons- och transportprogrammet de matematikkunskaper 
som de behöver för sitt kommande yrkesliv? 

6. Anser du att elever får tillräckliga kunskaper i matematik under sin 
gymnasieutbildning? 

7. Är det några särskilda matematikkunskaper som du märker att dessa elever ofta 
saknar? 

8. Vad skulle eleverna behöva lära sig för matematikkunskaper för att vara väl 
förberedda för ett yrkesliv inom fordonsbranschen?  

 
Tema 3 
 
Ämnesplanen för matematik ska revideras till hösten 2021. Då kommer 
matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv att synliggöras mer än tidigare. 
Kan du berätta lite mer om, hur och när följande matematiska områden används 
inom fordonsbranschen. 

9. Beräkningsmetoder som är relevanta inom fordonsbranschen 
a. Uppskattningar 
b. Beräkningar på störningar eller mätfel 
c. Spill- och svinnberäkningar 
d. Överslagsräkning 
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e. Avrundning 
f. Användning av kalkylprogram 
g. Metoder för kontrollberäkning 

 
10. Matematiska begrepp som är relevanta inom fordonsbranschen 

a. Proportionalitet 
b. Skala 
c. Pythagoras sats 
d. Procent och andelar 
e. Indexmått 
f. Vinstmarginal 
g. Jämvikt 
h. Felmarginaler 
i. Symmetrier 
j. Vektorer 
k. Trigonometriska funktioner 

 
11. Hantering av formler som är relevanta för fordonsbranschen 

 
12. Mätning och hantering av storheter och enheter inom fordonsbranschen 

a. Enhetsbyten 
b. Avrundningsprinciper 
c. Tidsuppskattningar 
d. Beräkning av förbrukningsmaterial 
e. Kostnadsberäkningar 
f. Säkerhetsmarginaler 
g. Hantering av mätverktyg 
h. Hantering av mätosäkerheter 

13. Hjälpmedel och verktyg som är relevanta inom fordonsbranschen 
a. Formulär 
b. Mallar 
c. Tumregler 
d. Föreskrifter 
e. Manualer 
f. Referensverk 
g. Handböcker 

 
14. Tabeller, diagram och statistiska begrepp 

 
15. Kommunikation av matematik, muntligt och skriftligt 

 
Avslutning 
 

16. Är det något som du vill tillägga angående matematik i fordonsbranschen? 
 


