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Abstract 

This thesis primarily includes a study on whether companies can develop a mathematical 

activity that supports students' motivation in mathematics. The work was done together with 

Midroc Electro, a company that pays attention to the difficulty of recruiting and therefore was 

interested in investigating how the business world would be able to contribute. 

The thesis can be divided into three stages. The first part comprised by a exploration into 

research on student motivation regarding mathematics as well as numerous interviews with 

engineers to see how the research findings did fit with Midroc Electros reality. In these 

studies it became clear that the student who aims for a profession whose education or work 

requires math belongs to the group of students who primarily manage their studies in 

mathematics, that is, those that have the greatest motivation to work hard and complete their 

studies. 

Research information and interviews were compared and resulted in the thesis second part, 

Midroc Challenge. An activity where students primarily came to learn about the engineering 

profession and secondly how mathematics can be used in the engineering profession. 

Student’s had to plan, build and program a robot to complete a two-dimensional path. At the 

end of the day, in form of a contest, the student’s calculations were tested and the winners 

were those that completed the whole path, they that had counted correctly when they 

programmed the robot. 

The third stage of the thesis investigated whether students who participated in Midroc 

Challenge showed some indications that they had been affected by the activity. Students gave 

the day the score nine out of ten, where ten was the top rating. A tendency that students had 

become motivated to study engineering could also be traced, with the consequence that some 

students may have been more motivated to study mathematics. 

 

 

Keywords: academic motivation; career development; career choice; motivation; 

                  mathematics; robotics  
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Sammanfattning 

Detta examensarbete innefattar i huvudsak en studie på om och hur företag kan utveckla en 

matematisk aktivitet som stödjer elevers motivation för matematik. Arbetet skedde 

tillsammans med Midroc Electro, ett företag som uppmärksammat svårigheten med 

kompetensförsörjning och därför är intresserade av att undersöka vad företagsvärlden skulle 

kunna bidra med till skolan.  

Examensarbetet kan delas in i tre skeden. Först skedde en djupdykning i forskning angående 

elevers motivation beträffande matematik samt ett flertal intervjuer med ingenjörer för att lära 

sig mer i detalj om ingenjörsarbetet samt se hur forskningsresultat passade med Midroc 

Electros verklighet. Det som framförallt uppdagades var att den elev som siktar på ett yrke 

vars utbildning eller arbete kräver matematik tillhör den grupp elever som främst klarar sina 

matematikstudier, det vill säga de som har störst motivation för att kämpa och klara sina 

studier.  

Forskningsinformationen och intervjuerna jämfördes och resulterade i examensarbetets andra 

del, Midroc Challenge. En aktivitet där elever främst kom att lära sig om ingenjörsyrket och i 

andra hand om hur matematiken kan användas i ingenjörsyrket. Eleverna fick i liten skala 

testa på att arbeta som ingenjörer då de skulle planera, bygga och programmera en robot till 

att klara en tvådimensionell bana. I slutet av dagen, i form av en tävling, testades om eleverna 

räknat rätt då de programmerat hur roboten skulle röra sig.  

I det tredje skedet av examensarbetet undersöktes om eleverna som deltagit i Midroc 

Challenge visade några tendenser på att ha påverkats av aktiviteten. Eleverna gav dagen 

betyget nio av tio där tio var toppbetyget. En tendens att eleverna blivit motiverade att studera 

till ingenjörer kunde också spåras varvid några elever kan tänkas ha blivit mer motiverade att 

studera matematik. 
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1 Bakgrund 

1.1 Studera matematik? 

Sverige behöver ingenjörer. I en undersökning år 2012 angav var femte arbetsgivare att det 

var brist på nyutexaminerade ingenjörer och varannan arbetsgivare upplevde att det var brist 

på erfarna ingenjörer (scb, 2013, s. 14).  Trots detta menar saco att läget idag och de närmaste 

fem åren ser balanserat ut, det vill säja att tillräckligt många ingenjörer utbildas i förhållande 

till svenska arbetsmarknadens behov (saco, 2013). 

Midroc har genom initiativet till Midroc Challenge tagit tag i frågan om vad som kommer att 

inträffa på längre sikt, de närmaste 10-15 åren, då statistiska centralbyrån spår att upp till 

51 000 ingenjörer saknas i Sverige, en siffra som kanske kan minskas ner till cirka 30 000 

ingenjörer genom att folk med närliggande kompetenser tar några jobb (scb, 2013, s. 7). En 

brist på 30 000 ingenjörer innebär att antalet sökande till ingenjörsutbildningarna måste 

dubbleras senast ansökningsperioden 2013/2014. Arbetsgivarna upplever idag en stor brist på 

ingenjörer trots att saco anser att läget idag är balanserat, frågan är alltså inte längre hur 

framtidens situation kommer upplevas utan snarare om vad som kan göras för att lindra 

krisen.  

Politiker och skolväsendet har länge diskuterat och vidtagit åtgärder utan några markanta 

resultat. De senaste undersökningarna från TIMSS och PISA har snarare visat på ett minskat 

intresse för de naturvetenskapliga ämnena och matematik hos dagens elever. Sveriges resultat 

har blivit sämre och idag ligger svenska elever under genomsnittet vad gäller prestation i 

skolan och de naturvetenskapliga ämnena (OECD, 2012) (IEA, 2011). Om inte något nytt 

inträffar i frågan kan vi inte förvänta oss att någon förändring kommer att ske. Kanske är det 

därför dags för näringslivet att engagera sig i frågan. 

I denna rapport redovisas en studie om vad företag kan göra för att motivera eleverna till att 

läsa matematik. För att få fler ingenjörsstudenter måste fler elever intressera sig för de  

naturvetenskapliga ämnena vari matematiken har en central roll då det är svårt att beräkna 

något inom exempelvis fysiken utan kunskap i hur man hanterar formler och ekvationer eller 

förstår de värden som dessa bearbetar. Fysik går att studera utan matematikkunskaper men då 

lär eleven sig matematiken parallellt och som ett redskap för fysiken, så på det ena eller andra 

sättet måste matematiken studeras och förstås. Med detta synsätt kan matematiken ses som en 

flaskhals för antalet framtida ingenjörer och därav begränsas denna rapport till att studera 

företags möjlighet att påverka elevens relation till matematiken. 
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1.2 Företaget Midroc 

Midrocs historia började med det så kallade bergrumsprojektet, ett historiskt industriprojekt 

som syftade till att skapa underjordiska lager för raffinerade petroleumprodukter i 

Saudiarabien. Affärsmannen Mohammed Al-Amoudi fick projektordern i samarbete med 

Svensk Industri och en rad svenska företag. För att kunna genomföra det gigantiska projektet 

förvärvades och startades en rad bolag både i och utanför Sverige. För att skapa struktur bland 

alla dessa förvärv startade sedermera Al-Amoudi tillsammans med Lennart Wikström 

koncernen Midroc Europe, vilken alla bolagen från bergrumsprojektet blev en del i. 

Idag har Mohammed Al-Amoudi kvar sitt ägarskap i koncernen tillsammans med familjen 

Wikström, som genom Lennart Wikströms söner, Roger och Christer Wikström, också leder 

den dagliga verksamheten. Midroc Europe omsatte förra året 4,3 miljarder, har 3,000 

anställda varav ca 2,500 i Sverige. 

Midroc Automation – en del av Midroc Europe och de som efterfrågat examensarbetet 

Midroc Automation omsätter ca 500 Mkr/år, har 175 anställda och ingår i Midroc Electro – ett 

av landets ledande företag inom elinstallation, industriell automation och IT. Midroc 

Automation finns i alla industribranscher, från traditionell basindustri till infrastruktur, och 

levererar system och tjänster med målet att hjälpa kunderna effektivisera nyttjandet av 

resurser och öka konkurrenskraften. Midroc Automation genomför stora och komplexa 

industriprojekt, ofta med ett högt innehåll av köpta tjänster. Bland referenserna finns projekt 

på 100 000-tals mantimmar med ordervärden i miljardklassen. För att kunna vara den pålitliga 

partner som krävs i stora industriprojekt och för att kunna ta ett totalansvar krävs kunskap, 

resursbredd och rutiner för att göra erbjudandet konkurrenskraftigt och tilltalande. 

Sveriges företag är helt beroende av att kunna rekrytera kvalificerade ingenjörer för att vara 

framgångsrika och stora delar av svensk industri står inför en stor generationsväxling. Precis 

som för andra företag verksamma inom industrin är kompetensförsörjningen en trång sektor 

för Midroc Automation. 

 

1.3 Uppdraget 

Den tilltagande bristen på ingenjörer är något som Midroc Automation (nedan omnämnt som 

Midroc) har uppmärksammat och funderat på. Funderingar om varför det inte finns fler 

ingenjörsstudenter har lett till tankar på gymnasieskolan och vad som där resulterar i att folk 

inte väljer att läsa vidare inom de naturvetenskapliga ämnena och matematiken. Midroc 

önskar med detta projekt göra något för att fler gymnasieelever ska läsa till ingenjörer 

samtidigt som de också vill presentera företaget för dessa framtidens ingenjörer. Då PISA och 

TIMSS resultat (om än ifrågasatt validitet av bland annat de svenska resultaten) i flera år har 

visat på att allt fler har problem med matematik och då matematiken idag är en stor del av 

ingenjörsutbildningen, så begränsas studien till att undersöka elevers motivation till 

matematik.  
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2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad ett företag kan göra för att motivera elever till 

att läsa matematik. Arbetet inleds med en litteraturstudie vars resultat kommer testas och 

utvärderas med en uppgift/utmaning för gymnasieelever och slutligen redovisas medelst en 

rapport. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Kan företag utveckla en matematisk aktivitet som stödjer elevers  

motivation för matematik? 

 Förefaller elevernas motivation och intresse för matematik ha  

påverkats av aktiviteten? 

 Hur kan en för elever motiverande företagsaktivitet utformas? 

 

2.2 Avgränsning 

Med elever menas gymnasielever på natur och teknikprogrammet. 

Studien har inte för avsikt att beakta ett eventuellt könsperspektiv, då detta är en stor fråga 

som skulle kunna dominera hela undersökningen. 

Studien utgår från att intresse och motivation kan väckas hos en elev och tar inte ställning till i 

vilken utsträckning intresset är medfött eller inte. 

Studien är gjord under förutsättningen att elever måste läsa matematik då det är så som dagens 

skola ser ut. Eleven kan välja hur mycket matematik hen vill läsa och det är det valet som 

undersökningen önskar påverka. 
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3 Teori 
Här behandlas främst teorier om olika sorters motivation, självförtroendet att våga försöka 

studera matematik och tidigare forsningsundersökningars resultat i frågan om varför elever 

studerar matematik. Dessa teorier tillsammans med teorier om hur en pedagogisk uppgift kan 

utformas är det som ligger till grund för utformningen av Midroc Challenge, den delen av 

examensarbetet där elever utmanas med en uppgift. För att ge läsaren en tydlig distinkt bild 

av teorin blandas den inte med information om utformningen av Midroc Challenge. I början 

av varje teoristycke presenteras dock den fråga och fundering som resulterat i att teorin 

presenteras. I kapitlet 6.2 finns att läsa om hur teorin applicerades under Midroc Challenge.  

Kapitlet inleds med teori om varför matematik studeras i dagens skola. 

3.1 Varför studeras matematik? 

Ämnet matematik har enligt Skolverket följande syfte: 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar för-

måga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av mate-

matikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna 

lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelat-

erade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, 

fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska 

den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika 

sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. 

                                                                                              (Skolverket, 2011) 

Lundin (2008) har ur ett historiskt perspektiv ifrågasatt skolverkets och dess föregångares 

motiveringar till varför svenska elever läser matematik. Han menar att kopplingen mellan 

matematik och samhällsnytta är för otydlig för att varje elev i Sverige ska läsa matematik och 

om matematik går att koppla till samhället så som skolverkets syfte beskriver så är det inte 

kopplat till hur matematikundervisningen idag ser ut. Lundin skriver att ”Att alla barn 

behöver undervisning i matematik tas idag för givet” sedan fortsätter han med att ifrågasätta 

just det (Lundin, 2008, ss. 21-22). Han menar att ingen undersökning kunnat visa på att alla 

behöver matematik utan snarare på det omvända.  

Lundin gör i sin doktorsavhandling skillnad mellan matematik och skolmatematik för att 

ytterligare betona skillnaden mellan den matematik som lärs ut och den som skulle kunna 

anses vara till elevens och samhällets gagn. I denna rapport kommer ordet matematik stå för 

den matematik som skolan lär ut. 

Dowling (1998) skriver om hur skolans matematik i arbetet att motivera matematikstudier 

förmedlar myter om världen utanför skolan. Två av de fem myter han nämner kallar han för 

”The Myth of Reference” och ”The Myth of Participation”. Myten om referens handlar om att 

matematiken beskriver verkligheten. Dowling (1998, ss. 4-7) menar att lärare genom det sätt 

som matematik undervisas på förmedlar att matematik är ett korrekt sätt att tolka världen på, 

det sanna sättet. Myten om delaktighet handlar om ungefär samma sak men istället för att 

matematiken ger en teoretisk sanning om världen så förmedlas att matematiken är en 



Tecla Malmström, Examensarbete 2014  Midroc, KTH 

 
13 

nödvändighet för att eleven som vuxen ska kunna hantera vardagen (Dowling, 1998, ss. 7-11). 

Det vill säga, han menar att det är en myt att matematik måste vara en del av alla människors 

verklighet, både i yrkeslivet och i vardagslivet. Sammanfattat kan man säga att myten om 

referens handlar om ett värdefullt vetande medan myten om deltagande handlar om ett 

praktiskt bemästrande. Dowling menar att dessa två myter främst sprids till två olika grupper, 

den första till de som klarar matematiken och den andra till de som har svårt för matematiken. 

Detta innebär att den elev som studerar exempelvis en naturvetenskaplig inriktning får lära sig 

att bara om hen klarar matematiken så kommer hen att klara vidarestudier där teoretisk 

kunskap om världen lärs ut. Och den elev som studerar exempelvis en praktisk linje får lära 

sig att bara om hen klarar matematiken kommer hen att klara sig i vuxenlivet.  

Lundin(2008, s. 29) skriver även om hur matematiken i skolan har utformats, han menar att 

matematiken genom historiens lopp till att börja med har använts som ett sorteringsinstrument 

att skilja fint folk från arbetarklassen. Det ansågs även vara ett sätt att träna tanken på, varav 

det var bättre lämpat för det styrande skiktet i samhället (Lundin, 2008, s. 38). Runt 1900-talet 

började ett partikulärt matematiskt mål med undervisningen att lyftas fram samtidigt som 

matematiken började fungera som ett sätt att hålla eleverna lugna och tysta då de självständigt 

fick arbeta ur böcker med ett stort antal tal med relativt enkel svårighetsgrad (Lundin, 2008, 

ss. 39, 374). Idag menar Lundin att vi har ett vetenskapligt mål, där syftet med matematiken 

är att kunna läsa exempelvis fysik och kemi men han menar också att vi gått tillbaka till att 

använda matematiken som ett sorteringsinstrument, både nationellt och internationellt då vi 

med exempelvis nationella prov, PISA och TIMSS jämför elevernas prestationer (Lundin, 

2008, s. 374). 

3.2 Motivation till matematik 

I detta avsnitt undersöks vad forskningen säger om elevers motivation till matematik. 

Motivation är en grundläggande förutsättning för lärande och prestation skriver Palm, 

Sullivan-Hellgren och Winberg (2009). De skriver att högre motivation resulterar i större 

drivkraft, vilket leder till handlingar som resulterar i lärande samt fortsatt handlande när det 

blir jobbigt och svårt. Detta samband mellan motivation och prestation kan tyckas självklart, 

men i samhällsdebatten är det inte ofta som elevers motivation för studierna diskuteras i större 

omfattning än att läraren ska vara pedagogisk och motiverande. Friestad Pedersen (2013) har 

gjort en studie om vad som motiverar norska elever till fortsatta studier av matematik. Den 

visar på att elever som har ett högre och framtida mål i form av ett önskat arbete klara 

matematiken i mycket högre grad än övriga. Det framtida arbetet behöver inte innefatta 

arbetsuppgifter baserade på matematik utan kopplingen till matematik kan vara en 

poängmässig intagningsgräns som indirekt kräver höga betyg i matematik. Detta är resultat 

som stärks av den australienska undersökning som Helen M. G Watt gjorde 2005, då hon 

undersökte tonåringars motivation till att fullfölja matematikrelaterade karriärer. Resultat på 

Watts studie var att de som väljer att studera högre matematik främst är de som planerar en 

karriär som kräver det som intagningsgräns eller som kunskapskrav (Watt, 2005). 

Brown, Brown och Bibby (2007) har i jämförelse med ovan nämnda forskare vänt på frågan 

och ställt sig frågan om varför engelska elever väljer att inte fortsätta studera matematik. De 
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menar att anledningen till att elever väljer bort matematiken är på grund av brist på 

självförtroende, en upplevelse av att matematiken är för svår samt att de upplever 

matematiken som meningslös och irrelevant för deras framtida vardagsliv eller karriär. 

Studien fångade även upp huvudanledningarna till att elever valde att studera matematik. De 

fyra huvudsakliga anledningarna var att eleverna tyckte om ämnet, de såg användning för det i 

sin framtida karriär, de kände sig säkra på att de kunde prestera bra i ämnet och de ansåg att 

matematiken är viktigt och/eller medför viktiga kunskaper. (Varför matematik ansågs viktigt 

eller vilka kunskaper eleverna syftade på berättar inte undersökningen något om.)  

Frågan om varför elever väljer eller väljer bort matematiken är global och är ett problem inte 

bara i det svenska skolsystemet. Skolinspektionen har på regeringens uppdrag gjort en 

tematisk kvalitetsgranskning med syftet att bidra till ökad måluppfyllelse och förbättrade 

studieresultat i matematiken (Palm, Sullivan-Hellgren, & Winberg, 2009). Denna studie är 

inte lika omfattande och detaljerad som tidigare nämnda källor men den bekräftar de resultat 

som forskare runt om i världen dokumenterat.  

3.3 Expectancy-Value Theory 

I detta avsnitt undersöks vad som styr och skapar motivation. 

Wigfield och Eccles (2000) har tillsammans med sina kollegor utvecklat och sedan skrivit om 

en motivationsteori med namnet ”Expectancy-Value Theory”. Den beskriver hur en persons 

självförtroende inför och förväntningar på att kunna klara en uppgift påverkar individens 

motivation. Teorin behandlar kopplingen mellan individens motivation och hur individen 

värderar arbetsuppgifter på kort och på lång sikt samt det arbete uppgiften kommer kräva i 

förhållande till individens motivation. 

En aktivitets värde kan delas in i fyra olika grundläggande delar. En uppgift som inkluderar 

flera av dessa fyra delar och där varje inkluderad del värderas högt, innebär stor motivation 

för individens genomförande (Wigfield & Eccles, 2000). 

 Attainment value – hur viktigt det är för eleven att göra bra ifrån sig 

 Intrinsic value – vilket nöje eleven har av aktiviteten 

 Utility value – hur användbar uppgiften är för att uppnå ett nära eller framtida mål 

 Cost – hur mycket arbete i exempelvis tid och kraft som eleven måste investera 

Detta innebär exempelvis att en elev antagligen kommer ha större motivation till 

genomförande av en uppgift om uppgiften för eleven känns verklighetsbaserad/användbar och 

om eleven tror att denne kommer klara att genomföra uppgiften. 

 

Olika studier har gjorts med olika resultat på vilket värde eleverna främst prioriterar samt på 

hur en elevs värderingar väger upp mot förväntningen på att bli framgångsrik. Variationen 

tycks ha en kulturell härkomst varvid forskare från olika nationer får olika resultat. Någon 

studie på svenska elever har inte anträffats men exempelvis tycks norska elever påverkas mer 

av värderingar, främst Intrinsic value, än av sina förväntningar på hur framgångsrik eleven 

kommer att vara (Friestad Pedersen, 2013, ss. 63-64). 
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3.4 Self-determination Theory 

I detta avsnitt undersöks vad motivation är för något och om det exempelvis går att göra en 

omotiverad person mer motiverad. 

Motivation kan delas in i olika sorters motivation och en etablerad modell för att göra det är 

enligt self-determination teorin (Ryan & Deci, 2000). Den grundläggande indelningen blir då 

i amotivation, yttre motivation och inre motivation. Amotivation är då individen inte känner 

det minsta driv för genomförande. Yttre motivation är då individen kan tänka sig att 

genomföra aktiviteten på grund av att hen ser det som ett steg för att uppnå något annat. Och 

inre motivation är då individen genomför aktiviteten för att aktiviteten i sig självt lockar. Det 

innebär att individen som finner matematiken vacker och rolig sannolikt har en inre 

motivation till att studera matematik. Medan den elev som måste läsa matematiken för att 

exempelvis komma in på läkarlinjen mer sannolikt är yttre motiverad. Inre motivation är inget 

som en lärare eller annan utomstående person kan väcka hos gemene elev varav större fokus 

bör läggas på den yttre motivationen (Ryan & Deci, 2000, s. 55).  Yttre motivation delas in i 

fyra underkategorier som beskriver till hur stor grad av autonomi eller självbestämmande som 

individen känner inför aktiviteten, extern reglering, introjicerad reglering, identifierad 

reglering och integrerad reglering. 

 

Ökad grad av individens självbestämmande och  

ansvarskänsla inför uppgiften. 

 

Yttre motivation Inre motivation 

Extern  

reglering 

Introjicerad 

reglering 

Identifierad 

reglering 

Integrerad reglering 

 

Figuren beskriver olika sorters motivationstyper fritt efter Ryan och Deci (2000). 

 

Extern reglering innebär att handlingar utförs för att tillfredsställa ett yttre krav, undvika ett 

straff eller för att inhämta en belöning. Introjicerad reglering innebär att individen fortfarande 

känner någon form av yttre press, karaktäristiskt är att individen genomför uppgiften för att 

skydda självkänslan eller för att undvika skuldkänslor. Vid identifierad reglering är 

drivkraften inte längre negativt betonad, individen har identifierat uppgiften som viktig och 

motivationen för att genomföra kommer från individen själv. Integrerad reglering innebär att 

individen anser att uppgiften är mycket viktig och den är helt integrerad i personens jag, enda 

skillnaden mot den inre motivationen är individens syfte med uppgiften, det vill säga att 

uppgiften är ett mål för att uppnå något annat och inte målet i sig självt (Ryan & Deci, 2000). 
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3.5 Motivation och självförtroende 

I detta avsnitt undersöks hur en uppgift kan utformas så att den inte negativt påverkar elevers 

självförtroende. En fundering som uppstått då många tidigare refererade källor i förbifarten 

nämnt att eleven måste våga försöka sig på matematikstudier. 

Parszyk (2009) skriver om personer som hamnat snett i livet och deras relation till 

matematiken. Hon berättar om hur de som vuxna får en chans att läsa om matematiken men 

inte vågar. De menar att det inte är värt det då det enbart kommer bli ett moment då de visar 

att de ”fortfarande är dumma i huvudet”. De ser heller ingen nytta med matematikstudier då 

de inte tror att de någonsin kan få ett yrke som på något sätt kräver matematik. För att kunna 

bli motiverad till att studera matematik måste individen ha självförtroende till att hen kan 

genomföra det som påbörjas (Fortier, Vallerand, & Guay, 1995). Matematik kan lätt bli ett 

intelligenstest då det ofta så tydligt går att peka på ett rätt eller fel svar. För att elever ska våga 

studera matematik krävs öppna uppgifter som inte pekar ut fel och förebilder för eleverna så 

att de kan se vad som är möjligt (Parszyk, 2009). Fortier, Vallerand och Guay (1995, s. 268) 

skriver “students who feel competent and self-determind in school context develop 

autonomous motivational profile toward education which in turn leads them to obtain higher 

school grades.” 

Ett exempel på detta är hur elever med högutbildade föräldrar oftare väljer att studera vidare. 

Broady (1998) skriver om Pierre Bourdieus habitus samt olika symboliska kapital och om hur 

det påverkar vad vi tror att vi kan göra i förhållande till vad vi kan göra. Elever med ursprung 

i ett högre samhällsskick har förebilder och normer som påverkar dem i valet att studera eller 

inte studera. Samtidigt som de också har rätt socialt kapital och rätt habitat för att lärarna ska 

kunna känna igen sig i barnen (som kommer från deras egen sociala klass) och därav tänka att 

de eleverna är mer intelligenta och således förtjänar bättre betyg (Broady, 1998, s. 10). 

Genom att jämföra statistiken för sökande till högskolestudier i kommuner med högre 

inkomst med kommuner med lägre inkomst blir denna trend tydlig också i Sverige (Nilsson, 

2013) (scb, 2012). Domene, Socholotiuk och Woitowicz (2011) skriver om hur det är enklare 

för elever med kontakt med och lite kunskap om de högutbildade yrkena att våga satsa på sina 

studier. En elev från en kommun med hög inkomst har minst en bekants bekant som kan 

berätta om sitt yrke om inte mer direkt kontakt via föräldrar eller sommarjobb på föräldrarnas 

aretsplats. På detta vis har dessa elever större kännedom om vad de studerar till och kan 

därmed ha ett högre mål med sina studier vilket leder till större motivation att studera. 

(Domene, Socholotiuk, & Woitowicz, 2011) 
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3.6 Att utforma en pedagogisk uppgift 

Hur kan en uppgift med pedagogiska kvaliteter utformas så att den blir lärorik och omtyckt av 

eleverna? 

Ett sätt att utforma en uppgift med syftet att påverka en elevs beteende är med tanke på 

behaviorismens tankar om att förstärka önskade beteenden. Enligt Skinner (2008, s. 13) är 

lärande ett förändrat beteende. Lärande påverkas av tre punkter; 1. den situation i vilken ett 

beteende uppträder, 2. själva beteendet och 3. följderna av beteendet, reaktionen. Skinner 

studerade det som brukar kallas operant betingning, vilket utöver klassisk betingning 

undersöker positiv och negativ förstärkning av olika beteenden. Enligt Skinner är positiv 

förstärkning en form av belöning som har som resultat att det uppmuntrar beteendet, 

exempelvis om en elev gjort något bra och vi vill att eleven ska fortsätta med beteendet, då 

kan vi ge positiv förstärkning i form av godis eller beröm så att eleven minns att då hen beter 

sig på det sättet får hen något som hen vill ha, till exempel godis eller beröm. Negativ 

förstärkning innebär motsatsen på så sätt att eleven inte vill fortsätta med beteendet, det kan 

exempelvis vara ett straff i form av en utskällning, något obehagligt som eleven inte vill eller 

gillar. Skinner (2008, s. 84) skriver att den vanligaste anledningen till att lärare misslyckas är 

att de styr eleverna aversivt. Det vill säga eleverna styrs genom att de exempelvis vill slippa 

göra läxor (negativ förstärkning), inte vill få mer läxa (positivt straff) eller för att de inte vill 

bli av med något de gillar till exempel rasten (negativt straff). Enligt Skinner (2008, s. 129) är 

det viktigt att förstärkningen sker intermittent, det vill säga att förstärkningen ska vara 

varierad, göras med en sporadisk frekvens. Ett exempel på icke intermittent positiv 

förstärkning är om en elev alltid får höra ”bra” då hen lämnar in läxan, då kommer hen se 

förstärkningen som en normal händelse varav det inte längre fungerar som en positiv 

förstärkning, det vill säja att en utsläckning av elevens upplevelse av händelsen har skett. 

Enligt det sociokulturella perspektivet formas individen genom att utvecklas tillsammans med 

andra människor och helt oavsiktligt lär hen sig förstå hur världen fungerar (Säljö, 2000, s. 

66). Enligt Vygotskij (2007, s. 282), det sociokulturella perspektivets upphovsman, är det, det 

sociala i människan som göra att vi vill lära oss. Genom att låta eleverna arbeta i grupper 

möjliggörs större kreativitet och utvecklingsmöjlighet för varje individ. Vygotskij (2007) 

skriver om gruppens påverkan av individen och begreppet ZDP (proximala utvecklingszonen) 

vilket beskriver den mängd kunskap som gruppen kan hjälpa individen att förstå. Vygotskij 

(2007, s. 343) menar att gruppens aktuella kunskapsnivå är individens närmaste 

utvecklingszon vilket gör att ”barnet i samarbete kan göra mer än vad det kan göra 

självständigt”. Varje individ medför sina egna artefakter (tidigare kunskap i form av 

exempelvis tankar och verktyg som individen behärskar) och medierar omgivning på olika 

sätt. Detta gör att elever som arbetar tillsammans kommer ha mer kunskap att tillgå för att 

lösa uppgiften, liksom flera sätt att mediera uppgiften kommer ge gruppen flera möjligheter 

till att ta fram lösningar på. 

Då uppgiften har genomförts bör eleverna få feedback på hur de har presterat. Ett vanligt sätt 

att dela in olika sorters feedback är i formativ bedömning eller summativ bedömning (Black, 

Harrison, Lee, Marshall, & William, 2003). Formativ bedömning innebär att fokus ligger på 

målet för undervisningen, prov är till för att se hur en elev befinner sig i förhållande till målet 
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och återkoppling fokuserar på hur eleven ska komma vidare mot målet. Summativ bedömning  

handlar mer om att kontrollera hur mycket eleven kan prestera. Den återges ofta i poäng och 

kan vara positivt för de elever som är tävlingsinriktade då jämförelse mellan eleverna är 

mycket lättare än om feedbacken är formativ. Formativ bedömning ges som kommentarer om 

vad som kan förbättras och forskning tyder på att formativ bedömning ökar elevernas lärande 

(Black, Harrison, Lee, Marshall, & William, 2003). 

En uppgift kan beskrivas med hjälp av frihetsgrader (Schwab, 1962). Det vill säga hur stor 

möjlighet eleven har att sätta en egen prägel på uppgiften. Exempelvis om en elev följer en 

labbinstruktion för att lösa den av läraren givna laboration som ska visa på ett exakt resultat 

eller naturföreteelse så motsvarar det noll frihetsgrader. Medan om eleven själv får välja vad 

hen ska undersöka, hur hen ska undersöka det och sedan kan få olika resultat som måste 

tolkas, då har uppgiften hög frihetsgrad, det vill säga frihetsgrad tre. 

Frihetsgrad Fråga/Problem Metod/Genomförande Resultat/Svar 

0 Bestämt Bestämt Bestämt 

1 Bestämt Bestämt Öppet 

2 Bestämt Öppet Öppet 

3 Öppet Öppet Öppet 

 

John Dewey skriver om hur viktigt det är att det en elev lär sig av en uppgift ska hen ha nytta 

av, det vill säga det ska vara nyttig kunskap i framtiden (Hartman & Lundgren, 2004). Det är 

således ingen idé att lära ut det gamla, kunskap specifik för en tidsera, för det har eleven ingen 

nytta av i framtiden. Det är bättre att lära ut om hur saker utvecklas (Hartman & Lundgren, 

2004). Det väsentliga i en uppgift är således att ge eleven förståelse för dagens samhälles 

kunskaper på ett sådant sätt att eleven lätt ska kunna ta till sig nya kunskaper i framtiden. Att 

låta elever lära sig innantill det vi kan idag är ett slöseri av elevernas mentala resurser utan 

fokus bör ligga på metoden att inhämta kunskap (Hartman & Lundgren, 2004, ss. 89-90). 

Enligt Dewey inhämtas kunskap på bästa möjliga sätt genom att eleven praktiskt får ta till sig 

kunskapen. Då lär sig eleven metoden för att inhämta kunskap. En elev kan aldrig lära sig 

något lika bra genom teoretiska studier som den elev som faktiskt får göra och se det som 

teorin beskriver (Hartman & Lundgren, 2004, s. 61). Kunskap som inte befästs i verkligheten 

genom experiment och liknande övningar har en tendens att bli konstlad, vilket gör att eleven 

får svårt att vidareutveckla sin kunskap, (Hartman & Lundgren, 2004, s. 85).  

Nivån på uppgiften måste anpassas efter uppgiftens målgrupp. Vygotskij (2007, s. 355) 

skriver om vikten av att ny kunskap utgår ifrån den kunskap som individen redan har. Han 

beskriver kunskap i form av olika kunskapszoner, där man inte kan ta sig från en zon A till 

den efterföljande zon B om man inte har förförståelsen, det vill säga behärskar zon A. 

Med detta resonemang borde samtlig undervisning bestå av experimenterande i grupp så att 

eleverna tillsammans kan assimilera ny kunskap. Anledningarna till att så inte är fallet skiljer 

sig från situation till situation. Två vanliga anledningar är att det kräver mer ekonomiska 

resurser i form av material och att det anses ta längre tid då man kan se det som om eleverna 

ska uppfinna hjulet igen istället för att bara få se hur det fungerar.   



Tecla Malmström, Examensarbete 2014  Midroc, KTH 

 
19 

4 Metod & Etik 
Då arbetet kan delas i tre olika moment kommer metoden för varje moment att presenteras 

separat. Nedan följer ett kort stycke om den övergripande metoden samt en presentation av 

projektets förhållning till de forskningsetiska principerna. 

Arbetet inleddes med en studie av vad som motiverar elever till att studera matematik samt på 

hur kvalitativa intervjuer bör utformas. Sedan skedde intervjuer med anställda på Midroc. 

Informationen från de kvalitativa intervjuerna samt den inlästa forskningen analyserades och 

utmaningen för gymnasieeleverna baserades på den analysen. Eleverna fyllde i en enkät om 

matematikintresse före utmaningen och sedan en liknande utvärdering efter utmaningen. 

Dessa jämfördes sedan på individ och gruppnivå. Dessa tre faser av arbetet beskrivs separata i 

nästföljande kapitel där metod och resultat återfinns för varje fas. Först presenteras i korthet 

hur arbetet förhållit sig till de forskningsetiska principerna. 

    Informerat samtycke: Intervjuerna inleddes med kort information om vad undersökningen 

hade för syfte samt om hur informationen skulle komma att användas och bearbetas. 

Informanterna hade även före intervjun godkänt per mail att delta i intervjun. Eleverna hade 

före undersökningarna blivit informerade om deras syfte samt hur de skulle användas. 

    Konfidentiellitet: Det inspelade materialet behandlades enbart av undersökaren för att 

sammanfattas. Sammanfattningarna presenterades vid ett fåtal tillfällen för handledarna och i 

den slutliga rapporten presenteras ingen informants enskilda svar så att det går att härleda 

tillbaka till dess källa. Elevernas undersökningar var anonyma. 

    Konsekvenser: Företagets värdegrund innefattar öppenhet varvid presentationen av de 

anställdas åsikter inte anses vara ett problem. Elevernas undersökningar var anonyma och ej 

möjliga att spåra tillbaka till respektive elev. 

    Undersökarens roll: I frågor rörande informanternas tankar angående Midroc och sitt arbete 

är undersökaren relativt neutral då denne kommer utifrån och inte agerar på Midrocs initiativ. 

I frågor rörande matematiken och om den är användbar samt värd att studera har 

undersökaren en stark åsikt. Genom hög medvetandegrad om detta är förhoppningen att detta 

inte påverkar undersökningen i någon större utsträckning. 
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5 Intervjuer 
Första delen av arbetet bestod utöver omfattande litteraturstudier av ett flertal intervjuer med 

ingenjörer. Dels för att lära sig mer i detalj om ingenjörsarbetet och dels för att se hur 

litteraturstudiens teorier passade med Midroc Electros anställdas verklighet. Nedan följer 

metodbeskrivningen för intervjuerna samt vilka resultat intervjuerna resulterade i. I kapitel 8 

diskuteras mer utförligt hur intervjuns fakta förhåller sig till litteraturstudiens teori. 

5.1 Metod - Intervjuernas utformning 

Urval av personer att intervjua skedde bland anställda på Midroc automation och på Midroc. 

Personerna valdes med så stor spridning som möjligt bland Midroc olika kontor i Sverige. Det 

största urvalet skedde naturligt då de som arbetade i vissa skeden i sina projekt inte hade tiden 

att delta i en intervju. Totalt intervjuades 23 personer i cirka en timme vardera från fem olika 

kontor i Sverige. 

Intervjuerna skedde på två sätt, dels på stockholmskontoret i en avslappnad miljö över en 

kopp kaffe och dels via videosamtal. Samtalen inleddes med kort information om 

undersökningens syfte. Antalet frågor som sedan ställdes var i huvudsak begränsade för att ge 

större utrymme till att lyssna enligt Häggs och Kuoppas (2007) samtalsmodell och löd enligt 

nedan. 

1.0 Vad arbetar du med? 

1.1 Vad tycker du mest om med ditt arbete? 

2.0 Hur kom det sig att du blev ingenjör? 

3.0 Varför valde du att studera matematik? 

3.1 Vad tycker du om matematik och varför? 

3.2 Varför tror du att dina klasskamrater valde bort att studera matematik? 

4.0 Vad föreslår du som utmaning/uppgift för eleverna, baserat på ditt arbete? 

4.1 Vad föreslår du som pris till det vinnande elevlaget? 

Samtalen spelades in med intervjupersonernas godkännande och sammanfattades sedan i 

efterhand för att ge en god återgivelse av personens åsikter samt göra materialet mer 

lätthanterligt. En del citat som speciellt belyste intressanta åsikter skrevs från inspelningarna 

ned i sin helhet. 

En positivistisk kritik mot denna form av insamlande av data är att intervjuaren påverkar den 

intervjuade. För att motverka detta har extra hänsyn tagits till Kvale och Brinkmans (2009) 

tips för en kvalitativ intervju. Undersökningen studerar människans beteende, handlande och 

tyckande varav en kvalitativ undersökningsform är att föredra. En kvantitativ undersökning av 

metodologisk positivistisk karaktär skulle innebära att mycket information förlorades. Det 

krävs en humanistisk tolkning för att försöka förstå människan (Kvale & Brinkman, 2009). 

5.2 Metod - Bearbetning av insamlad data från intervjuer 

Intervjuerna spelades in och sammanställdes skriftligt i efterhand. För att göra materialet mer 

lätthanterligt sammanfattades personernas svar direkt vid avlyssning och skrevs aldrig ned 

ordagrant. Att transkribera intervjuerna hade möjligen kunnat ge en än större inblick i 
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ingenjörernas tankar, dock bedömdes att vinsten inte skulle motsvara förlusten i tid då det 

skulle ha inneburit att andra delar av examensarbetet varit tvunget att skäras ner. Vissa citat 

från inspelningarna skrevs dock ner i sin helhet, då de beskrev särskilt intressanta tankar eller 

åsikter. Då varje intervju nedtecknats separat kontrollerades om informanternas tankar liknade 

varandra. Då intervjuerna i stor grad hade mycket gemensamt sammanställdes de kvantitativt, 

i tabellform för att göra det enklare att överskåda vilka åsikter som var vanliga och vilka 

åsikter som var mer unika. Dessa tabeller studerades slutligen och presenteras skriftligt nedan 

under rubriken ”resultat - intervjuers data”. Fråga 4.0 och 4.1 redovisas dock ej då de enbart 

tillsammans med fråga 1.0 var till för att ge inspiration till utformning av huvuduppgiften. 

5.3 Resultat - Intervjuers data 

För att bygga upp en förtrolig relation till informanten inleddes intervjun med en antagen 

enkel fråga, där svaret borde vara faktabaserat, tämligen konkret och ej i form av en åsikt, 

”Vad arbetar du med?”. Detta visade sig dock vara en svårare fråga än förväntat och det 

vanligaste spontana svaret var; ”ja du, det var en bra fråga, jag vet inte riktigt”. Informanten 

behövde sedan hjälp med ledande frågor om vad hen gjorde rent fysiskt en arbetsdag för att 

sedan kunna beskriva vad hens arbete hade för resultat. Det tycks att inte ens för en ingenjör 

är det tydligt vad en ingenjör arbetar med. Informanternas svar resulterade dock i två tydliga 

konklusioner. 

 Endast två av 23 intervjuade personer använde någon forma av matematik i sitt arbete. De 

hade tjänster snarlika med en beräkningsingenjörs tjänst, vars huvudsakliga arbetsuppgift 

titeln beskriver. 

 Det samtliga uppmärksammade ingenjörsarbeten hade gemensamt var att ingenjörerna 

arbetade med problemlösning på snarlika sätt. Problemens karaktär och innehåll skiljde sig 

men metoden för att ta sig an problemen var väldigt snarlik oavsett problem. I korthet kan 

metoden sammanfattas till att först handla om att identifiera problemet, sedan dela upp 

problemet i mindre delar för att slutligen ta sig an och lösa delproblemen. 

Att ingenjörerna fokuserade mycket på problemlösning blev även tydligt då ingenjörerna 

berättade om frågan ”Vad tyckte du mest om med ditt arbete?”. Det tredje vanligaste svaret 

var problemlösning och att få tänka kreativt för att lösa uppgifter. De två vanligaste svaren var 

att de uppskattade variationen, att få arbeta med många olika sorters processer i olika sorters 

projekt samt att de vid slutet av arbetet fick driftsätta, det vill säga se det fysiska resultatet av 

sitt arbete tas i bruk. 

Vägen till att bli ingenjör var för de flesta allt annat än rak. Fem personer av 23 jobbade 

enbart som ingenjörer men utan att formellt äga titeln, det vill säga utan att ha utbildat sig till 

civilingenjörer på högskola. Dessa personer omnämns framöver som ingenjörer även om de 

inte strikt formellt har den titeln. De som valt att studera till ingenjörer hade gjort det i två 

steg, först genom att välja teknik- eller naturinriktning på gymnasiet och sedan genom att söka 

en ingenjörslinje som vidarestudier. Vid det första valet pratade nästan samtliga intervjuade 

om känslor, de hade alltid tyckt om naturvetenskap och teknik, de fick bra betyg i matematik 

och de naturvetenskapliga ämnena så det kändes rätt, kompisarna valde det och de ville 

fortsätta vara en i gänget. Föräldrar som uppmuntrade till studier var efter att man tyckte om 
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naturvetenskap och teknik dock den näst vanligaste anledningen till val av 

gymnasieinriktning. 

Vid valet att studera vidare till ingenjör hade fokus emellertid ändrats, spridningen av 

anledningar till vidarestudier var större och nedan presenteras de tankar som delar första 

platsen. 

 Hade sommarjobbat eller på ett snarlikt sätt fått testa på yrket. 

 Kände ett behov av utbildning för att bli medlem av gemenskapen på arbetsplatsen 

och för att verkligen förstå vad kollegorna pratade om. 

 Blev uppmuntrad av föräldrar att studera. 

 Tänkte att det var ett brett yrke som erbjöd många karriärvägar efter studierna. 

Så sammanfattat kan man säga att de som valt att läsa till ingenjörer främst på något sätt fått 

kontakt med ingenjörsvärlden eller haft personer i närheten som känt till yrket och därav 

kunnat uppmuntra och rekommendera vidare studier till ingenjör. Detta stämmer även in på 

de fem personer som valt att inte studera till ingenjörer men att jobba som det. De har fått 

praktisk och fysisk kontakt med yrket och då insett att det var något som passade dem. Av 

dessa fem personer var det tre som redan i gymnasiet valde bort möjligheten att bli ingenjör.  

Två av dessa var studietrötta och valde därför en utbildning som direkt ledde till arbete och en 

person blev rekommenderad av grundskolans syokonsulent att ej studera en linje som ledde 

till annat arbete än det som personens föräldrar utövade. Detta gjorde att tre personer i 

undersökningen inte hade möjligheten till vidarestudier då de inte uppfyllde 

förkunskapskraven för att läsa vidare och sedan var det två personer som var skoltrötta efter 

gymnasiet och därför valde att inte studera utan istället arbeta sig upp i yrkeslivet. 

 

Valet av gymnasium och vidarestudier upplevde informanterna som ett aktivt val medan valet 

att studera matematik upplevdes indirekt. 20 av 23 tillfrågade menade att de inte gjort ett val 

att studera matematik, utan att det var något som följde av andra val och då främst 

gymnasievalet. Möjligheterna att välja till eller bort matematik under respektive 

gymnasieprogram upplevdes nästintill obefintligt. Av de 20 personerna var det tre som aktivt 

valde att inte läsa matematik. En person tyckte matematik var svårt och tråkigt (förutom två år 

i högstadiet då han hade en bra lärare), en person var studietrött och den tredje personen blev 

rekommenderad av studievägledaren att ej läsa matematik. De tre som däremot aktivt valde 

att studera matematik gjorde det var och en av en varsin anledning: 

- Matte var det hen fick bäst betyg i så fortsatte satsa på det. 

- Hen valde att studera på naturprogrammet för att hen var intresserad av matematik. 

- Hen tyckte det var kul med matte och fysik, det gjorde att hen förstod hur saker fungerade. 

  



Tecla Malmström, Examensarbete 2014  Midroc, KTH 

 
23 

Att så få ingenjörer aktivt valt att läsa matematik beror dock inte på en dålig relation till 

matematiken. Däremot skiljde sig uppfattningen om matematik ganska mycket. Sex 

ingenjörer sa uttryckligen att matematiken i sig inte var så rolig utan att det var först då den 

användes som ett verktyg till ett högre mål som den fick mening och därmed blev rolig. 

Medan känslan som många andra beskrev kan sammanfattas med ett citat från en informant 

som verkligen belyser the myth of participation.  

”Utan matten är man ganska hjälplös tror jag, det går inte att bygga en altan eller ens klara sin 

privata ekonomi, man måste kunna matematik för att klara sig självständigt genom livet” 

Det som främst lyftes fram som positivt med matematiken var problemlösningsdelen och att 

få klura ut lösningar. Det viktiga var inte att få ett svar utan det var själva tankeprocessen som 

ingenjörerna uppskattade, att se ett tal och se lösningen, veta hur det ska lösas utan att behöva 

göra allt räknearbete. Detta var tankar som lyftes fram av nästan hälften av ingenjörerna. 

Tankar som många också lyfte fram var att det roliga med matematik, var att kunna använda 

den som ett verktyg för att lösa andra saker samt den kick de upplevde då de förstod. Nedan 

följer en lista på ytterligare några nämnda positiva saker med matematik. 

 Det är slappt, bygger på baskunskap istället för mycket innantillärning. 

 Det är lätt varav man kan få bra resultat. 

 Matematik har alltid ett rätt svar. Allt går att räkna ut. 

 Matematik är rättvist då det är tydligt vad som är ett rätt eller fel svar. 

 Matematiska språket är så väldefinierat så att man entydigt kan tolka information. 

 Med matematiken kan man alltid utmana sig själv och studera svårare matematik. 

Generellt upplevdes det som om många utbildade ingenjörer tog matematiken i försvar medan 

de som inte studerat till ingenjörer inte alls hade samma attityd. På en fråga om detta, gavs 

svaret att matematiken antagligen var det enda som förenade samtliga ingenjörer. Det var det 

som samtliga läst och slitit med och som de nu var stolta över att de klarat, något som 

resulterar i en gemenskap bland samtliga utbildade ingenjörer.  

Det ingenjörerna främst nämnde som negativt med matematik var att skolmatematiken blev 

extra tråkig då den inte kopplades till verkligheten samt de känslor som uppstår då man inte 

klarar ett problem. Många uttryckte detta väldigt målande ”som när man stöter på 

väggen/tröskeln och inte kommer över den”. De lyfte här fram hur viktigt det var att någon i 

elevens närhet kunde hjälpa denne över hindret innan eleven gav upp och började se 

matematik som ett svårt och tråkigt ämne. Detta var även en av de anledningar som 

ingenjörerna nämnde som anledning till att deras klasskamrater valde bort att studera 

matematik. Det de främst nämnde i frågan om varför elever väljer bort matematiken var 

dåliga lärare, som är ointresserade och därmed förstör sitt ämne. Denna anledning var tätt 

följd av en tro på att intresset för matematik är medfött samt att skoltrötthet gjorde att man 

inte ens orkade lära sig baskunskaper. Ytterligare en anledning som också många nämnde var 

att deras kamrater saknade självförtroendet alternativ självkänsla för att våga läsa vidare eller 

att de var utan motivation då de inte visste något om det mål de studerade till. 
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6 Midroc Challenge 
Teorin från litteraturstudien och från intervjuerna resulterade i examensarbetets andra del, 

Midroc Challenge. Nedan presenteras först metoden för att utforma uppgiften och sedan 

presenteras hur Midroc Challenge övergripande såg ut. Kapitlet avslutas slutligen med en 

detaljerad beskrivning av Midroc Challenge inkluderad kopplingen mellan dagen och teorin.  

6.1 Metod - Uppgiftens utformning 

Uppgiften utformades med hjälp av intervjupersonernas idéer. Precis som övrig information 

från intervjuerna skrevs informationen av i sammanfattad form från inspelningarna av 

intervjuerna. Av dessa sammanfattningar gick det med hjälp av mycket pusslande att 

sammanställa tre olika möjliga upplägg som uppfyllde de i kapitlet ”Teori” nämnda 

förutsättningar som en uppgift bör motsvara samt som på liten skala liknade de intervjuade 

ingenjörernas arbeten. Nedan presenteras de tre alternativen mycket kort. 

 Bygga en bro som skulle klara belastningsprov. 

 Skapa, beräkna och leda flödet av luft från en punkt till en annan. 

 Beräkna och programmera en färdväg för en egenbyggd robot.  

Under intervjuerna hade de flesta ansett att uppgiften skulle belönas med ett pris varvid dessa 

idéer också sammanställdes. Dessa tre upplägg och prisförslag presenterades för Midroc 

Automations ledning varvid de fick besluta vilken uppgift och vilket pris de önskade 

finansiera. 

Sedan bearbetades uppgiften med tanke på den i kapitel 3 nämnda teori, om hur en 

pedagogisk uppgift bör se ut samt med tanke på om hur en elev kan motiveras till studier 

inom matematik. I nästa avsnitt, avsnitt 6.2 presenteras kopplingen mellan teori och uppgiften 

mer i detalj. Uppgiften var från början tänkt att ha en teoretisk matematisk karaktär men den 

fakta som nämns i kapitel 3.2 och intervjuerna tydde entydigt på att uppgiften inte behövde, 

eller ens borde handla om matte för att uppnå syftet att motivera eleverna att studera 

matematik. Därav innefattar uppgiften inte så mycket matematik utan fokuserar mer på 

ingenjörens kreativa arbete med att lösa problem. Ingenjörerna använde främst matematiken 

för att planera, budgetera och göra tidsplan och därav har det valts att elevernas uppgift 

utformas på ett så snarlikt sätt som är möjligt. 

 

Då uppgiften utformats och allt material var inköpt och färdigställt, testades uppgiften först på 

de funktionärer som skulle medverka under genomförandet och sedan på en grupp om tio 

gymnasieelever. Det första testet visade på att uppgiften var färdig medan det andra testet 

ledde till korrigering av två små detaljer varav efter den ändringen ansågs uppgiftens 

utformning färdig. Slutligen informerades funktionärerna om det slutliga upplägget.  

6.2 Resultat - Midroc Challenge 

Eleverna välkomnades vid niotiden på morgonen och droppade in några i taget i små grupper. 

Medan de väntade på att bli fulltaliga fyllde eleverna i första elevundersökningen. Två elever 

dök aldrig upp och en elev kom oanmäld utan att veta om han skulle få möjligheten att delta, 

vilket han i och med de två frånvarande eleverna som tur var kunde få göra. 
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Första aktiviteten för dagen var en kort presentation av Midroc och deras verksamhet. En 

projektledare fördjupade sedan detta genom att berätta om hur ett projekt kan gå till. Han 

berättade om hur en ingenjör arbetar mer i detalj samt gav eleverna tips på hur man gör en bra 

tidsplan, ekonomisk plan och teknisk klarställning, det vill säga en preciserad lista på vilket 

material och andra resurser som ett projekt kommer behöva. Detta följdes sedan av en 

rundvandring på kontoret där eleverna fick möjlighet att se de program som ingenjörerna 

programmera i, främst ett program som mycket liknar det program eleverna senare under 

utmaningen kom att använda. Rundvandringen följdes av lite fika samt genomgång av 

uppgiften eleverna skulle tävla i, regler för tävlingen gicks igenom och eleverna påmindes 

även kort om det pris som de tävlade om. Priset var presenterat i inbjudan men uppgiften som 

eleverna utmanades med var okänd fram tills då. 

I stort går hela dagen att dela in i två huvuddelar, dels ett studiebesök och dels en utmaning 

för eleverna. Nedan presenteras dessa två delar och deras koppling till teori samt intervjuer 

mer i detalj. Presentationen av uppgiften följdes av en kort genomgång av det program 

eleverna skulle programmera i. De hade förvisso sett under rundvandringen hur ingenjörernas 

blockprogrammering fungerade men nu fick de en större inblick i programmet och de blocken 

de skulle programmera med. Efter detta fick eleverna sätta igång med att lösa uppgiften, 

samtliga tog en gemensam lunchpaus och på eftermiddagen fick eleverna hämta fika samtidigt 

som de jobbade vidare. 15.30 var deadline för elevernas arbeten, då fylldes den andra 

elevundersökningen i och efter det tävlade eleverna med sina arbeten och vinnare utsågs som 

sista punkt på dagen. 

Elevernas utmaning 

Elevernas uppgift bestod i att bygga och programmera en robot som utan fjärrstyrning kunde 

ta sig fram genom en plan bana uppställd i centrum av Midrocs kontor, i den stora ljusgården, 

se bilden nedan. Startlinjen är den röda linjen vid trappan och mål den blå linjen ovanför 

mattan. Den rosa kurvade linjen visar banans sträckning. Elevernas möjligheter att testa 

  

 

  



Tecla Malmström, Examensarbete 2014  Midroc, KTH 

 
26 

roboten på banan var begränsade varav eleverna var tvungna att beräkna hur roboten skulle 

programmeras. Det vinnande teamet beräknade en bana med vinkelräta hörn och extra 

svängar för att få marginal till hindren på banan. På frågan om varför de trodde att de vunnit 

svarade de att den vinnande metoden var att de hade räknat otroligt noggrant och kontrollerat 

sina beräkningar genom att göra många småskaliga tester. 

Byggmaterialet som eleverna hade att tillgå var lego mindstorms grundpaket. Där ingår 

byggmaterial, några motorer och olika sensorer, för mer detaljerad information, se 

programmeringsmanualen i bilagorna. Nedan är några av legos 

exempel på vad man kan bygga med materialet. 

   

Den huvudsakliga intentionen med uppgiften var att den skulle likna en ingenjörs arbete i 

projektform och låta eleven testa på ingenjörsyrket i liten skala. Varje byggteam hade en 

budget på 10 000 kronor som de skulle försöka att hålla sig till. Materialet som lagen använde 

till roboten kostade, liksom att ta hjälp av en ingenjör samt att genomföra test på 

tävlingsbanan, se tabellen nedan. Eleverna fick uppskatta vikten på och därmed kostnaden för 

grundmaterialet med hjälp av de angivna vikterna på motorerna och sensorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vinnande teamet var det som klarade längst sträcka på banan oavsett ekonomi. Om flera 

team hade klarat banan eller kört lika långt så hade ekonomin avgjort. Då hade det ledande 

team som genomfört det billigaste projektet vunnit. Varje lag hade en dator att programmera 

med men det var också fullt tillåtet för eleverna att söka information på nätet och ladda ner 

byggmanualer till Legos standardbyggen. Tanken var att likna verkligheten där 

informationssökning på olika sätt hör till ingenjörens vardag. Legos standardbyggen tar lång 

Produkt Pris Vikt 

Tid med ingenjör 17 kr/minut  

Ett test på banan 100kr/test  

Byggmaterial (ej motorer och sensorer)  13 kr/gram  

Stor motor 1100kr 81g 

Medium motor 500kr 38g 

Infrared sensor 360kr 20g 

Colour sensor 200kr 14g 

Touch sensor 250kr 16g 

Huvuddator 5160kr 320g 
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tid att bygga och inte alla kan drivas framåt vilket eleverna informerades om, enbart ett team 

valde att bygga efter manual, de fick svårt att hinna klart till deadline och var inte i närheten 

av att vinna. 

Totalt tävlade nio team om fyra elever. Eleverna kom från Spånga och Tullinge gymnasium, 

två gymnasier som ligger i kommuner med lägre inkomst varvid eleverna sannolikt har ett 

större behov att få kontakt med ingenjörsvärlden med tanke på tidigare nämnd fakta om vem 

som söker till vidarestudier. Syftet med att eleverna fick ta hjälp av ingenjörerna var även det 

tänkt som ett sätt för eleverna att få större kontakt med ingenjörerna. En möjlighet för dem att 

lära känna en ingenjör mer på individnivå så att de med hjälp av den bild de får kan måla ut 

sig själva som ingenjörer, en målbild som förhoppningsvis motiverar eleverna till 

vidarestudier. Ingen person kan påverka den inre motivationen hos en elev men genom att 

ändra den yttre motivationen från extern reglering till integrerad reglering är mycket uppnått. 

Det fungerar då inte att elever studerar för att lärare och föräldrar uppmuntrar och tjatar på 

dem att de kommer behöva matematiken i framtiden. För att uppnå integrerad reglering måste 

eleverna själva se och förstå hur matematikstudier kan gynna dem. Det individen själv anser 

meningsfullt är den starkaste drivkraften varav Midroc Challenge designats så att eleverna 

själva får en möjlighet att skapa sig en uppfattning om ingenjörsyrket. 

Enligt Friestad Pedersen (2013) med flera är det de elever som har ett högre mål i form av ett 

framtida yrke som främst klarar matematiken. För att erbjuda eleverna detta mål i form av en 

karriär som ingenjörer låter uppgiften eleverna testa på ingenjörsyrket i liten skala. Från 

början tycktes det logiskt att för att motivera eleverna till att studera matematik krävdes en 

matematisk uppgift. Men både forskning och intervjuerna har visat på att så inte är fallet utan 

att uppgiften snarare borde visa på en anledning till att studera matematik. Uppgiften låter 

därför eleverna få kontakt med matematiken så som ingenjörerna berättat att de använder 

matematiken på jobbet, för att räkna timmar och göra en tidsplan samt för att se till att 

projekten håller budget. Ytterligare ett användningsområde av matematiken, som dock inte 

används dagligen är att beräkna situationer och med hjälp av dessa beräkningar kunna 

förutsäga ett projektets resultat. Detta moment ingår i och är avgörande för att elevernas 

robotprogrammering ska lyckas. Då de inte får göra obegränsat med bantester måste de 

beräkna hur många rotationer robotens motor ska göra innan det är dags att svänga eller ange 

hur många sekunder roboten ska köra i en viss hastighet. De måste således använda 

matematiken för att förutsäga om deras projekt ska lyckas. Att eleverna skulle få lösa en 

konkret uppgift var hela tiden en utgångspunkt vid framtagningen av uppgiften. John Dewey 

skriver om hur en verklig uppgift med ett riktigt mål i den mening att de tar plats i det fysiska 

rummet är mer stimulerande för elever, vilket leder till att de lär sig bättre  (Hartman & 

Lundgren, 2004). Då vi vill att eleverna ska minnas Midroc Challenge i framtiden, då det är 

dags att välja vidarestudier, är tanken på ett lärande genom att eleven praktiskt får prova på 

något som prioriterats vid utformningen av uppgiften. Uppgiften utarbetades även med en hög 

frihetsgrad som mål då även det är något som motiverar elever. uppgiften fick frihetsgraden 

två, det vill säga problemet är givet men hur eleverna ska lösa det och vilket resultat de ska 

prestera var helt upp till dem.  En hög frihetsgrad gör det också svårare för eleven att 
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misslyckas då hen själv sätter målen. På det sättet borde elevens självförtroende räcka till för 

att våga försöka bygga roboten. 

För att eleverna skulle känna sig riktigt motiverade till uppgiften lades även stor vikt på 

Wigfield och Eccles expectancy-value teori. Nordiska elever motiveras främst av ”intrinsic 

value”, det vill säga de vill ha ens stor underhållningsfaktor i det de gör. Eleverna fick därför 

välja sina egna lag så att de kunde ha en skön dag med kompisarna, samtidigt som de hade 

mycket roligt åt roboten och dess oväntade felprogrammeringar. Med tanke på uppgiftens 

utility value (hur användbar uppgiften är för att uppnå ett nära eller framtida mål) var det 

återigen viktigt att uppgiften verkligen liknade en ingenjörs arbete. Tanken var att eleverna 

skulle se nyttan i uppgiften i och med att de fick en inblick i ingenjörsvärlden samtidigt som 

uppgiften var väldigt viktig för den som verkligen ville vinna priset. Priset liksom tävlingen 

borde också påverka uppgiftens attainment value, (det vill säga hur viktigt det är för eleven att 

göra bra ifrån sig) då det team som presterade riktigt bra blev belönat med ära och ett fysiskt 

pris. För att göra Midroc Challenge än mer eftertraktat så utformades uppgiften så att elevens 

arbetsbörda (cost) inte skulle påverkas. Därför fick eleverna ingen förberedelseuppgift att 

genomföra och de fick först under dagen veta vad utmaningen bestod i så att de inte kunde 

investera någon förberedelsetid utan att enda utgiften i arbetskraft för eleven var att närvara 

samt att aktivt medverka under dagen.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande önskades att eleverna skulle kommunicera 

och utnyttja varandras erfarenheter för att lösa uppgiften, varav att uppgiften skulle lösas i 

grupp var givet. Eftersom eleverna skulle få en utmaning i problemform behövde de kamrater 

till stöd för att kunna bolla lösningar och utveckla sina idéer. Det är även så de flesta 

ingenjörer arbetar varav det inte hade varit verklighetstroget att låta eleverna arbeta en och en. 

Gruppen hade även möjlighet att få hjälp av en ingenjör och på så sätt få en person i gruppen 

som kunde hjälpa dem att utveckla sin kunskapsnivå. Nivån för uppgiften testades noga fram 

och justerades genom förändringar av banans sträckning så att den för de flesta elever 

placerades i respektive persons utvecklingszon, en rak väg hade varit för lätt medan en väg 

med exempelvis tredimensionella eller väldigt smala hinder hade varit för svårt. Med hjälp av 

gruppen kunde de sedan klara något de själva inte trodde var möjligt, vilket resulterade i glada 

och stolta elever då det var tävlingsdags. Ovan har redan nämnts flera anledningar till att 

eleverna skulle uppleva Midroc Challenge som något positivt men i detta sammanhang bör 

även vikten av positiv betingning lyftas fram. Eftersom syftet med Midroc Challenge delvis 

blivit att sälja in ingenjörsyrket till eleverna så var varje positiv förstärkning åt det hållet 

viktigt, eleverna blev exempelvis lite bortskämda under hela dagen med fika, mat och godis 

utöver att varje aktivitet var tänkt att vara underhållande så de kommer minnas Midroc och 

ingenjörerna som något positivt, något de kan tänka sig att veta mer av i framtiden. 
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Studiebesöket och den övergripande strukturen 

Syftet med studiebesöksdelen av Midroc Challenge var att eleverna skulle få en inblick i 

ingenjörernas arbete. Tanken var att det de fick lära sig skulle hjälpa dem att bättre klarar 

utmaningens uppgift.  

Schemaaktiviteterna ”Film & presentation av Midroc” och ”Rundvandring” handlade enbart 

om att presentera ingenjörsyrket, både fördelar och nackdelar. Eleverna fick ställa frågor till 

ingenjörer och se hur de arbetade. För att fördjupa elevernas kunskaper i hur en ingenjör 

arbetar berättade sedan en projektledare om ett projekt och då främst den metod han och hans 

kollegor använt för att lösa projektets uppgift. Han gav tips till hur man gör en bra tidsplan så 

att man håller deadline, pratade kort om hur man gör en budget samt hur man balanserar 

budgeten mot resursplanen. Eleverna visst då inte exakt vad de skulle göra men de hade fått 

information om att det de fick lära sig på förmiddagen kunde bli användbart föra att klara 

utmaningen och kanske vinna priset. 

Att Midroc Challenge blev i form av en tävling beror främst på två saker. Då eleverna 

genomfört uppgiften måste de få feedback, en formativ feedback hade inte speglat 

verkligheten som ingenjörerna mer beskriver som en tävling. Det företag som presterar bäst 

kommer att vinna nästa uppdrag. Således blev feedbacken mer summativ i form av en tävling, 

fokus blev på om de klarat uppgiften eller inte. För tävlingsinriktade elever blev detta mycket 

motiverande samtidigt som det speglade verkligheten. Nackdelen blev som med all summativ 

bedömning att den som inte trivs med att jämföra resultat och tävla kan känna sig utlämnad 

och utpekad som dum. Då eleverna arbetade i grupp bedömdes nackdelarna som något som en 

grupp klarade av att hantera.  

Priset för det vinnande teamet var att få flyga upp till Kiruna och besöka LKAB:s gruva som 

är ett av Midrocs större projekt, där de automatiserar transporterna ut från gruvan. Teamet 

fick lyxig mat och övernattning i Kiruna för att sedan flyga hem dagen efter. Och självklart 

kostade det ingenting för pristagarna. Syftet var att det vinnande laget skulle få se än mer av 

ingenjörens arbete samtidigt som det skulle vara en morot för de tävlande. 
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7 Elevutvärderingen 
I det tredje skedet av examensarbetet undersöktes om eleverna som deltagit i Midroc 

Challenge visade några tendenser på att ha påverkats av aktiviteten. Nedan följer en 

beskrivning av metoden för utvärderingen samt vilka resultat utvärderingarna visade på. 

7.1 Metod - Elevutvärderingens utformning 

Eleverna fick som första punkt på dagordningen fylla i ”elevundersökning 1” och i slutet av 

dagen precis före tävlingen samt prisutdelningen fylla i ”elevundersökning 2”. Frågornas syfte 

var att generellt få en insikt i vilken relation eleverna hade till matematiken, samt se om denna 

åsikt påverkats under dagen. Några frågor var även tänkta att fånga upp elevens åsikt om 

dagen. Eleverna fyllde i enkäterna anonymt men fick ange en symbol på båda enkäterna så att 

elevundersökning 1 gick att jämföra med elevundersökning 2. Första enkäten bestod av nio 

frågor och andra enkäten av elva frågor. Sju frågor återkom i båda undersökningarna: 

 Vad vill du arbeta med i framtiden? 

Eleverna fick svara fritt 

 Vad ser du för användning av matematiken i ditt framtida arbete? 

Eleverna fick svara fritt 

 Vad tycker du om matematik och varför? 

Eleverna fick svara fritt 

 Vad tycker du om problemlösning inom matematiken? Varför?  

Eleverna fick svara fritt samt med en graderad skala mellan 1 tråkigt – 10 roligt. 

 Vad tycker du om självständigt räknande? (I jämförelse med att lösa uppgifter i grupp) 

Eleverna fick svara fritt samt med en graderad skala mellan 1 tråkigt – 10 roligt. 

 Vad tycker du om facit till uppgifterna du räknar, är det viktigt att det finns ett rätt 

svar? Eleverna fick svara fritt samt med graderad skala mellan 1 oviktigt – 10 viktigt 

 Vad tror du att en ingenjör arbetar med? 

Eleverna fick svara fritt 

 

Frågan i första enkäten ”Vad tycker du om matematikundervisningen i skolan?” var tänkt att 

jämföras med andra enkätens fråga” Vad tycker du om matematiken idag?” och var dels 

indelad i tre olika graderade skalor mellan 1 ointressant – 10 intressant, 1 tråkigt – 10 roligt 

och 1 oviktigt – 10 viktigt samt öppen för elevernas fria svar. De frågor som enbart ställdes en 

gång var ” Vad tycker du om matematik som ett verktyg i exempelvis vardagen eller andra 

skolämnen?” i första enkäten, eleven fick svara fritt och i andra enkäten var det följande 

engångsfrågor: 

 Vilken matematik har du träffat på eller använt idag? Eleven fick svara fritt. 

 Vad tyckte du om idag? 

     Eleverna fick svara fritt samt med en graderad skala mellan 1 tråkigt – 10 roligt. 

 Kan du tänka dig att arbeta som ingenjör? (motivera gärna) Eleven fick svara fritt. 

Ejlertsson (2005) skriver om hur en bra enkätundersökning bör utformas i boken ”enkäten i 

praktiken”. Frågorna utformades med tanke på elevernas förförståelse av ämnet och de hade 
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även möjlighet att fråga om någon fråga var otydlig. Språket granskades och bedömdes vara 

på en lagom nivå för att eleverna skulle uppfatta frågorna korrekt. Frågorna preciserades så att 

de enbart frågade om en sak men med möjlighet för eleverna att återge sina åsikter på flera 

sätt. Ledande frågor neutraliserades så långt det var möjligt men det var ej möjligt att ta bort 

det ledande moment som den andra undersökningen påverkades av i form av att det är 

uppenbart att det önskas ett bättre resultat efter genomförd uppgift. För att undersöka detta 

formulerades en fråga som inte borde påverkas av uppgiften, det vill säga inte förändras i 

betygsvärde, frågan om matematik och facit. 

De elever som testade uppgiften testade även elevundersökningarna. Elevundersökning 1 före 

uppgiften och elevundersökning 2 efter uppgiften. Undersökningarna tog lagom lång tid varav 

eleverna orkade fylla i samtliga frågor och testsvaren fluktuerade på ett sätt som tydde på att 

frågorna fungerade som önskat varav inget korrigerades. 

7.2 Metod - Bearbetning av insamlad data från elevundersökningar  

Elevernas svar sammanställdes i tabeller, medelvärden beräknades på de numeriska svaren 

från frågorna med graderad skala och de fria svaren skrevs ordagrant av. En enkät sorterades 

bort och finns inte med i statistiken då eleven enbart närvarade och fyllde i första 

undersökningen. Då frågorna från första och andra enkäten jämfördes sorterades ytterligare en 

elevs enkäter bort då eleven enbart svarat nej på samtliga frågor i första enkäten vilket tyder 

på att hen inte varit seriös i sina åsikter, svaren i den andra enkäten var dessutom helt 

annorlunda. Då en elev missat att fylla i skalan på någon av de dubbla frågorna, 

sammanställdes frågans medelvärden utan den elevens åsikt. Då flera av de dubbla frågorna 

fick ett lägre resultat i den andra enkäten och frågan om facit hade en negativ utveckling så 

kan undersökningens validitet betonas. Eleverna tycks ha svarat ärligt och inte med en 

missvisande positiv utveckling.  

Sammanställda data tolkades slutligen och presenteras i skriftlig form nedan. 

7.3 Resultat - Elevundersökningarnas data 

Sammanfattat berättar utvärderingen av dagen att eleverna hade en toppendag. Medelvärdet 

på utvärderingen var nio av tio där tio var toppenbetyget. Några elever valde att kommentera 

sina betyg och nedan presenteras ett urval som beskriver stämningen i slutet av dagen. 

- ”Press, utveckling, resultat en grym dag. Kändes som att man jobbade.” 

- ”Stressigt men väldigt kul!” 

- ”Något man aldrig gjort (robotar) praktisk matte.” 

- ”Intressant, spännande, utmanande och lärorikt” 

- ”Man fick lära sig om vad en ingenjör gör och sysslar med”  

Fyra elever ville arbeta som ingenjörer redan från början, de ändrade inte uppfattning. Fyra 

elever ändrade prioriteringsordning så att ingenjör var det de främst skulle bli bland flera 

angivna karriärvägar. Två elever ändrade sig helt till att bara ange ingenjör som framtida yrke 

i andra undersökningen. De flesta visste redan generellt vad en ingenjör jobbar med, endast 

tre personer utvecklade svaren i andra undersökningen på ett sådant sätt att det tydde på en 

utökad kunskap. Svaren var för det mesta så generella att de kunde innehålla både mer eller 
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mindre förståelse av ingenjörsyrket. Exempelvis nämns problemlösning av många elever. 

Problemlösning kan i första undersökningen ha skrivits som en generell sammanfattning och 

sedan i andra undersökningen för att sammanfatta dagens uppgift och då med djupare kunskap 

om hur denna problemlösning går till. Till exempel denna elev som på första undersökningen 

skrev: 

”En ingenjör kan vara inriktad inom olika område. Kommer fram   

 med sina egna uppfinningar eller förbättrar de som redan finns.  

 Ingenjören i grund vill förändra och förbättra världen m.h.a. teknologi” 

I andra enkäten var svaret kortare och innefattade inte den stora posten där ingenjören får axla 

bördan att förändra och förbättra världen. Förhoppningsvis har denna elev sett att fullt så stora 

krav inte ställs på ingenjören då hen fått fördjupade kunskaper om ingenjörens arbete. 

24 av 34 elever kunde tänka sig att jobba som ingenjör och sex elever svarade att de kanske 

kunde tänka sig det. Många av de kommentarer som eleverna skrivit som svar på frågan ” Kan 

du tänka dig att arbeta som ingenjör?” tyder på att de under dagen fått en god inblick i och 

bättre kunskap om ingenjörsyrket. Nedan är några exempel på sådana kommentarer: 

”Ja, efter dagen verkar jobbet spännande och intressant.” 

”Ja, det verkar vara kul och jag tycker om sådan projektarbeten” 

”Har inte tänkt så mycket men denna dag öppnade mina ögon” 

På frågan ”Vad tycker du om matematik och varför?” var det ingen märkbar skillnad mellan 

svaren före och efter. Därför har svaren från enkät två fått kompletterat svaren från första 

enkäten vilket gav material där följande observationer kan göras.  

 Endast två elever tyckte inte om matematik varav den ena svarade enligt följande, 

”Det är jättekul om man inte har intressemördande lärare och ett system (betyg) som 

får en att tappa självförtroendet.”  

 De flesta eleverna tyckte om matematik, främst för att de tyckte det var intressant, 

roligt och även av några elever omnämnt som vackert.  

 Två andra meningar som ofta uttrycktes var att matematik var viktigt att kunna för 

samhället samt att det tränade utövaren i problemlösning.  

 Sex elever nämnde den tröskel som även ingenjörerna i intervjuerna nämnt. De 

menade att matematik var roligt så länge man förstod men som en elev uttryckte det, 

”värdelöst då det är för svårt”. 

De flesta elever trodde att matematik kommer utgöra en stor roll i deras framtida yrke och att 

det därför är viktigt att studera matematik. Svaren skiljde sig i stort sätt väldigt lite mellan de 

två undersökningarna vilket inte är annat att vänta då elevernas uppgift designats så att den 

ska visa på ingenjörernas användning av matematik och inte på att ingenjörsyrket använder 

väldigt lite av den matematik de studerat. Eleverna ansåg också att matematiken är ett viktigt 

verktyg i vardagen. 14 elever skrev att matematik är viktigt dock utan förklaring till varför. 12 

elever skrev att matematik var viktigt för att ha som hjälpmedel i de naturvetenskapliga 

ämnen, främst omnämndes fysik. Fem elever skrev att enkel matematik är bra att kunna till 

vardags och sex elever menade att det till vardags inte alls är någon nytta med att kunna 

matematik. 
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Följande fyra frågors medelvärden förändrades ganska lite mellan första och andra 

undersökningen. Nedan presenteras frågorna, respektive medelvärde samt hur många elever 

som ändrat sitt svar åt ett positivt eller negativt håll. Nedersta raden i tabellen visar svaret från 

två olika frågor, ”Vad tycker du om matematikundervisningen i skolan?” från undersökning 1 

och ”Vad tycker du om matematiken idag?” från undersökning två. Under Midroc Challenge 

menade 15 elever att de använt praktisk och enkel matte, nio elever nämnde problemlösning 

och 14 elever nämnde geometri och cirkelns omkrets. Betydligt fler matematiska kategorier 

omnämndes men de nämnda områdena var de som flest elever lyfte fram. 
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8 Diskussion 

8.1 Måste ingenjörer studera matematik? 

Av de intervjuade ingenjörerna var det färre än en på tio som använde någon form av 

matematik på högre nivå än grundskolematematiken. Därav bör frågan om varför 

ingenjörsstudenten läser så mycket matematik ställas. Om matematiken kanske i de flesta fall 

enbart är ett sätt att sortera människor och inte en faktisk kunskap som gemene ingenjör 

behöver? Om matematiken idag har den roll som latinet informellt hade förr, då den som läste 

latin ansågs bli intelligentare? Dessa frågor försökte Lundin (2008) svara på för 

genomsnittseleven och det han kom fram till var just det att skolmatematikens verkliga nytta 

inte existerade. 

Examensarbetets undersökning bland ingenjörer stödde också Lundins resultat. De få 

ingenjörer som använde matematik titulerade sig som beräkningsingenjörer och de menade att 

de hade ett stort behov av matematik och då i en sådan form som de studerat i skolan. Gemene 

ingenjör använde dock som nämnt inte matematik, varav frågan om de på något annat sätt har 

nytta av sina matematikstudier bör ställas. Intervjuerna visar på att ingenjörers gemensamma 

arbetsuppgift oavsett ingenjörsinriktning är att de är problemlösare. Då de berättade om sina 

arbeten var detta något som ofta kom upp och de beskrev även problemlösningsdelen i 

skolmatematiken som en av de främsta anledningarna till att matematiken var rolig och värd 

att studera i skolan. En ingenjör angriper problem på ett logiskt och strukturerat sätt, ett sätt 

som påminner om hur man delar upp ett svårt matematiskt problem i mindre delar för att 

sedan kunna bearbeta delarna. På så vis skulle matematiken i ingenjörsutbildningen kunna 

rättfärdigas, som ett redskap för att ge problem som framtidens ingenjörer kan träna sig på att 

lösa. Men det skulle innebära att det måste finnas andra vägar utan matematik där personer 

kan träna sin förmåga som problemlösare. Ett alternativt sätt att studera till ingenjör för att 

täcka framtidens ökade behov. Intervjuerna med ingenjörerna visar på att för de flesta av dem 

har matematiken fungerat som ett sätt att selektera ut de människor som tänker logiskt och 

med hjälp av det lättare kan angripa problem genom att dela upp dem och sedan lösa 

delmomenten. Matematiken kan också sägas ha använts som ett sätt att träna hjärnan i 

problemlösning, liksom den gamla synen på latin, ett sätt att försöka bli intelligentare.  

Midrocs uppdrag för examensarbetet var att studera elevers motivation till matematik då 

matematiken upplevdes som en anledning till att för få ingenjörer utbildades. Studien har visat 

på att det är både sant och falsk. Flera av de intervjuade ingenjörerna hade valt bort att studera 

matematik och till ingenjörer och istället arbetat sig upp i företagsvärlden till ett 

ingenjörsjobb. Dessa individer visar på att matematikstudier inte är ett måste för att bli 

ingenjör, samtidigt som de visar på hur skolan och matematiken felaktigt sorterar bort 

människor som skulle kunna ha blivit jättebra ingenjörer. Ett aningen oväntat resultat är 

således att ingenjörsutbildning och matematik inte nödvändigtvis måste hänga ihop utan att 

det skulle kunna tas fram en ingenjörsutbildning som inte är baserad på matematik. Hur en 

sådan utbildning skulle kunna utformas är något som svårligen förstås och som överlämnas 

till framtidens forskning då det inte ryms inom ramen för examensarbetet. I examensarbetet 

har dock två punkter angående detta uppenbarats.  
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 Det borde gå att lära ut exempelvis kvantfysik och teoretisk elektroteknik utan 

matematik, två ämnen som många automationsingenjörers arbete baseras på. Studien 

har antytt att det måste vara möjligt, fem intervjuade personer kan ses som bevis på 

det. Däremot kommer den som föreslår detta att få kämpa i motvind. 

 Matematiken är något ingenjörerna har gemensamt, som de är stolta över att ha klarat. 

Att utforma och introducera en ingenjörslinje utan matematik kommer inte att bli enkelt. Dels 

är uppgiften antagligen svår till att börja med och dels kommer antagligen arbetet motarbetas 

av den gamla traditionen som idag förenar ingenjörerna. Många ingenjörer kommer 

antagligen att reagera både sårat eller aggressivt då det föreslås att matematiken de läst varit i 

onödan. 

8.2 Matematik och verkligheten 

De flesta elever nämnde i undersökningarna att matematik är viktigt, hälften av dessa 

preciserade inte närmare varför och de som gjorde det menade att matematik var viktigt då det 

var ett verktyg för att nå andra mål. De flesta trodde också att matematik kommer att utgöra 

en stor roll i deras framtida utbildning. Dessa svar speglar Dowlings (1998) ”The Myth of 

Reference”, det vill säga att skolan lär ut att matematik är viktigt varav eleverna tror att 

matematikkunskaper är avgörande för deras framtid. Till detta bör man även tänka på att vi 

idag har ett summativt betygssystem. Både elever och ingenjörer nämner hur bra betyg 

påverkar deras inställning till matematik. De lyfter fram hur ett bra betyg får dem att våga 

söka sig vidare inom matematiskt baserad utbildning. Ingenjörerna nämner att det krävs både 

gott självförtroende och bra självkänsla för att våga läsa matematik och en elev sätter fingret 

mitt på problemet som ingenjörerna beskrivit då hen skriver om matte att ”Det är jättekul om 

man inte har intressemördande lärare och ett system (betyg) som får en att tappa 

självförtroendet.” Idag har läraren följaktligen en svår roll i många dimensioner. Hen ska få 

eleverna att se meningen med matematiken, vilken exempelvis bland ingenjörer kan 

ifrågasättas. Hen ska hjälpa eleverna med att bygga upp ett självförtroende samtidigt som hen 

ska sortera eleverna med betyg. Och hen ska även hinna fånga de elever som fastnar på den av 

ingenjörer och elever nämnda tröskeln och detta måste göras snabbt och i rätt tid, innan 

eleven ger upp. Frågan som kan ställas är om hen måste bära samtliga av dessa punkter själv. 

Under examensarbetet har dessa problemområden lyfts, samtidigt som en del lösningar 

påträffats, varav denna diskussion i utkanten av examensarbetet får ta plats. 

För det första måste näringslivet engageras i frågan om vad som lärs ut i skolan, genom att 

minska glappet mellan skola och företag behöver inte en lärare tvingas arbeta lika mycket 

med frågan om varför elever ska lära sig något. Då eleverna fått kontakt med näringslivet 

skulle de idealt kunna få insyn i ett behov av kunskap varav de sedan kan lära sig eftersökt 

kunskap i skolan. Denna väg har motiverat flera av de intervjuade ingenjörerna varav det 

skulle kunna vara en väg för flera. En förutsättning för att företag ska kunna påverka elever är 

dock att de får ha kontakt med skolvärlden. Något som tagits för givet under hela studien men 

inte nödvändigtvis måste vara så. Företag och skola är ett ämne som debatteras i politiken och 

något som kan ändras i och med kommande val. Denna studie har visat på hur företag som 

sitter på vetskapen om vad skolans kunskap ska användas till, kan hjälpa skolan att motivera 
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elever. Ett större samarbete mellan skolan och näringslivet skulle gynna båda instanser, 

skolan får hjälp att hantera frågan ”varför”, medan näringslivet får elever som utbildas i 

relevant kunskap. Och för det andra, låt tekniken hjälpa eleverna att ta sig över tröskeln. 

Genom att hjälpa elever online kan de få hjälp då de behöver det och i den hastighet som 

passar dem. Relationen en lärare, en elev kan effektiviseras till en lärare, minst tre elever 

samtidigt som eleverna fortfarande får individuell hjälp. Hur detta fungerar är ett 

forskningsområde helt för sig varav den intresserade läsaren rekommenderas att läsa Stefan 

Stenboms examensarbete samt efterföljande forskning (Hrastinski & Stenbom, 2013).    

8.3 Påverkades eleverna av Midroc Challenge 

Midrocs uppdrag som låg till grund för examensarbetet var att undersöka bristen av ingenjörer 

under förutsättningen att matematiken var den flaskhals som hindrade många elever från att 

söka till ingenjörer. Det litteraturstudierna sedan visade på var att för att få fler elever till att 

klara matematiken krävs att eleverna får ett större mål exempelvis i form av ett arbete. 

Eftersom utgångsfrågan handlade om ingenjörer föll det sig naturligt att det var ingenjörsyrket 

som eleverna skulle bli inspirerade till att studera. Aktiviteten som senare döptes till Midroc 

Challenge fick således en oväntad tvist, både studiebesöksdelen samt uppgiftsdelen kom att 

spela en roll i att få eleverna motiverade till matematik. 

De sammanställda resultaten av elevernas svar på frågan ” Vad vill du arbeta med i 

framtiden” bör granskas med ett skeptiskt öga. Det är osannolikt att en sådan stor fråga ändras 

på en dag. Det undersökningen dock antyder är att eleverna under dagen börjat fundera på 

framtiden och då en framtid som ingenjör. Det skulle vara mycket spännande att få följa 

eleverna och utvärdera Midroc Challenge i ett längre perspektiv, hur mycket har eleverna 

påverkats efter en månad? Kommer de att tänka på Midroc Challenge då de söker inriktning 

för vidarestudier? Detta är frågor och undersökningar som tyvärr inte ryms i examensarbetet 

utan som lämnas för framtida större undersökningar att genomföra. Enligt undersökningarna 

har eleverna emellertid haft en jättebra dag som förknippas med ingenjörsyrket. Det skulle 

således vara möjligt att en betingning gjorts mellan ingenjörsyrket och kreativt, roligt och 

eftersträvansvärt arbete. Det skulle i sådana fall vara önskvärt att denna betingning förstärktes 

med upprepade studiebesök, kanske hos andra företag och arbetsgivare för ingenjörer. Eller 

genom att Midroc Challenge utvecklades till en kvaltävling, vilket skulle möjliggöra en längre 

kontakt med fler elever. Detta är tyvärr också en punkt som faller utanför ramarna på 

examensarbete varav jag återigen hoppas att andra tar vid där jag slutar och undersöker 

möjligheterna att på stor skala organisera ett tätare samarbete mellan skola och näringsliv. 

Ytterligare en anledning till att ställa sig kritisk till undersökningens resultat är den 

utsträckning som den undersöker vad det var under dagen som eleverna tyckte var kul. Hade 

de bara en rolig dag med kompisarna eller var det rundvandringen eller uppgiften i sig som 

eleverna tyckte bäst om? Som tidigare nämnt är dock kopplingen mellan Midroc Challenge i 

helhet (det vill säga ingenjörsvärlden) och positiva känslor det viktigaste för att dagen ska ha 

varit framgångsrik. Men en mer detaljerad utvärdering av dagens moment rekommenderas för 

eventuella framtida uppföljare. 
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I frågorna angående matematik skiljde sig svaren i den andra undersökningen inte mycket från 

den första varav ingen fråga för sig bestämt visar på att eleverna blivit mer motiverade till att 

studera matematik. Det som dock bör sägas om de numeriska värdena är att undersökningens 

validitet kan styrkas. Det finns ingen trend att eleverna smörat och fyllt i enkäterna 

osanningsenligt, en farhåga före undersökningen då eleverna kan sägas varit mutade med 

godis och mat, utan värdena fluktuerar på ett rimligt sätt med några negativa utvecklingar av 

svaren. Då eleverna som deltog i Midroc Challenge var de som frivilligt valt att delta skulle 

man även kunna anta att resultaten därmed är snedvridna. Detta går förvisso inte att 

argumentera bort, däremot bör det inte anses som något som försämrar resultaten. Det är 

högst osannolikt att någon helt utan intresse skulle kunna lockas till att studera matematik på 

grund av presentationen av ett yrke som respektive person är helt ointresserade av. För att 

motivera dessa elever bör ett annat studiebesök anordnas, med en annan yrkeskategori i fokus. 

Studien har undersökt om elevers inställning till matematik kan förändras genom kontakt med 

företagsvärlden. Förutsatt att rätt elev får kontakt med rätt yrke indikerar resultaten och teorin 

att elevernas inställning går att förändra. 

Frågan om facit, det vill säga ” Vad tycker du om facit till uppgifterna du räknar, är det viktigt 

att det finns ett rätt svar?” var tänkt som kontrollfråga då den rimligen inte borde påverkas av 

en dag utan koppling till facit och svartvita svar om rätt eller fel. Frågan fungerade dock dåligt 

då exempelvis en av eleverna i kommentaren skrev ”dehär var utan facit och jättekul”, en 

aspekt som inte var tänkt att förmedlas men intressant att eleverna tagit till sig. Det tycks även 

vara fler som tänkt så då nio elever efter dagen tyckte att facit var mindre viktigt. Eleverna 

ändrade även fler svar efter hur dagen varit i förhållande till vad de tyckte var viktigt eller 

roligt. Eleverna ansåg att exempelvis grupparbete i jämförelse med individuellt arbete var 

roligare i undersökningen i slutet av dagen samt att problemlösning inom matematiken var 

roligare efter genomförd dag. Ser man till samtliga frågors förändringar tycks eleverna fått en 

positivare inställning till matematik i den form som ingenjörer använder den, till 

problemlösning i grupp och utan facit. 

Så sammanfattat fick eleverna en större inblick i ingenjörsyrket och därtill en positiv bild. De 

upplevde ingenjörernas matematik som något positivt och hade en väldigt bra dag. Grundat på 

utvärderingen samt de teorier som presenterats i detta arbete bör eleverna ha påverkats i en 

positiv riktning under Midroc Challenge. 
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9 Slutsatser 

9.1 Kan företag utveckla en matematisk aktivitet som stödjer elevers 
motivation för matematik? 

Enligt den teori som presenterats är det fullt möjligt att företag kan påverka elevens 

motivation. Mycket visar på att fler elever klarar sina matematikstudier då de siktar på ett 

högre mål i form av ett framtida arbete, ett mål som företag definitivt kan hjälpa elever att 

utforma. Teorin antyder till och med att aktiviteten inte ens måste vara matematisk för att 

motivera elever till att studera matematik utan att det enbart kan räcka att motivera elever till 

ett yrkesval. Detta gör att fler sorters företag har möjligheten att kunna utveckla en aktivitet 

som stödjer elevers motivation för matematik. Det innebär också att något så enkelt som ett 

väl planerat studiebesök skulle kunna stödja elevers motivation för matematik, varav tiden 

och resurserna ett företag måste lägga ner på planerande av och genomförande av aktiviteten 

inte måste vara dramatisk mycket utan fullt genomförbart.  

9.2 Förefaller elevernas motivation och intresse för matematik ha  
påverkats av aktiviteten? 

Tillsammans med Midroc har en matematisk aktivitet utvecklats, genomförts och utvärderats.  

Aktiviteten baserades på ett studiebesök samt en pedagogisk aktivitet där eleverna fick se och 

testa på hur matematik används som ett redskap i ingenjörsvärlden. Enligt teorin borde 

elevernas motivation och intresse för matematik ha påverkats men i verkligheten är det 

svårare att säga om aktiviteten verkligen fick ett sådant genomslag. De utvärderingar som 

gjorts i detta examensarbete är tvetydiga även om de stödjer ett positivt svar på frågan. 

Eleverna hade efter genomförd aktivitet en bättre inblick i och positivare attityd gentemot 

ingenjörsyrket samtidigt som de i större utsträckning uppskattade den sorts matematik som 

ingenjörerna använder sig av. Svagheten i resultaten och aktiviteten är att de bara sträcker sig 

över en kort period. Den aktivitet som genomfördes sträckte sig bara över en dag och 

utvärderingen ännu mindre då de gjordes direkt efter aktiviteten utan tid för eleven att 

bearbeta sina tankar. Detta gör att det är svårt att dra några tidsmässigt långtsträckande 

slutsatser. Momentant visar dock utvärderingen att företag definitivt kan utveckla en 

matematisk aktivitet som stödjer elevers motivation och intresse för matematik. 

9.3 Hur kan en för elever motiverande företagsaktivitet utformas? 

Denna fråga är den som främst fokuseras på i hela rapporten varav svaret i sin helhet återfinns 

att läsa där. Nedan följer dock en mycket kort redogörelse för hur en aktivitet kan utformas, 

Midroc Challenges viktigaste momenten. En framgångsrik aktivitet bör baseras på företagets 

och yrkets verkliga sysselsättning, uppgiften måste inte nödvändigtvis handla om matematik 

och om den gör det är det viktigt att det inte är i form av en fejkmatteuppgift utan att den har 

direkt koppling till verkligheten. Eleverna ska med hjälpa av aktiviteten få god inblick i yrket 

som företagets anställda utövar. Eleverna ska arbeta i grupp och få det stöd de behöver för att 

klara eventuella trösklar. Aktiviteten ska ha stor frihetsgrad och helst även vara underhållande 

så att den ihågkoms som ett positivt minne. 
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9.4 Utveckling av Midroc Challenge 

Samtliga projekt har förbättringspotential och så även Midroc Challenge trots det höga betyg 

som eleverna gav dagen. Nedan nämns två konkreta punkter. 

 För det första önskas att fler elever kunde få möjligheten att delta, detta skulle kunna 

genomföras genom att fler företag anordnade liknade aktiviteter eller att Midroc 

Challenge utvecklades till en kvaltävling. Kvaltävlingen skulle exempelvis kunna 

genomföra en snarlik uppgift ute på skolorna för att sedan låta varje skola få 

representeras av ett vinnande lag. Detta skulle även innebära att eleverna under en 

längre tid fick kontakt med Midroc Challenge vilket skulle kunna erbjuda en möjlighet 

till att förstärka den positiva betingningen. 

 Den andra förbättringen som skulle vara önskvärd vore att elevundersökningen mer i 

detalj undersökte vad eleverna tyckte om de olika momenten i Midroc Challenge. 

Genom att digitalisera undersökningen kunde eleverna svara på en fråga i taget och 

därmed inte uppleva en utökad undersökning som för lång. Detta arbetes undersökning 

skummar enbart på ytan av elevernas åsikter varav en kompletterande eller ny 

utvärderingsmetod vore att föredra.  

Den som ytterligare skulle önska fördjupa sig i forskning i ämnet rekommenderas att  

 studera hur elever kan motiveras till att fördjupa dig i matematik utifrån andra företags 

verksamhet både inom ingenjörsyrket och andra yrkeskategorier. Detta arbete har 

främst arbetat med en automationsingenjörs sysslor, det finns betydligt fler yrken som 

är relativt anonyma och som behöver föras fram i ljuset. 

 studera om ingenjören verkligen behöver matematik. Det vore mycket intressant att se 

en utredning av om det går att utforma en ingenjörsutbildning som inte är baserad på 

matematik. 

 genomföra ett längre projekt där en längre uppföljning av eleverna skulle kunna 

utföras för att på ett långsiktigt sätt följa elevernas utveckling.   
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11 Bilagor 

11.1 Sammanställd data från ingenjörsintervjuer 

Varje intervjuad persons historia om hur hen blev ingenjör och varför hen valde att studera 

matte är unik liksom deras sätt att formulera sig. I datan nedan har intervjusvaren tolkats och 

därefter sorterats i tabellform. Fråga 4.0 samt 4.1 redovisas ej här då deras syfte enbart var att 

ge inspiration till teman för elevutmaningen tillsammans med fråga 1.0. 

Betonas bör att intervjupersonerna fått svara fritt på frågorna varav statistiken visar vad 

individerna först kommit att tänka på. Om de ställts inför de sammanställda meningarna 

nedan som sanna eller falska påståenden så skulle naturligtvis statistiken se ut på ett annat 

sätt. Jag har valt att göra studien på detta sätt för att så lite som möjligt påverka 

informanternas svar. Att det nedan trots kvalitativ målsättning presenteras som en kvantitativ 

undersökning beror på att informanternas svar i så hög grad liknade varandra. 

Fråga 1.0 ” Vad arbetar du med?” 

21 av 23 menade att de inte använde någon form av matematik utöver 

grundskolematematiken. De kunde möjligen tänka sig att de använde matematikens logik och 

problemlösningsmetod. Informanternas arbetsuppgifter varierade i stor utsträckning med den 

gemensamma nämnaren att de alla löste någon form av problem, automationsingenjörerna 

hade sina problem med eldimensionering och felaktiga ritningar och projektledaren sina med 

kunder som ändrade sig och försenat eller felbeställt byggmaterial med mera.  

Fråga 1.1 ”Vad tycker du mest om med ditt arbete?” 

Stor variation, arbetar med många olika processer och olika projekt 7 

Får se fysiska resultat av arbetet, t.ex. ett hus byggs 6 

Problemlösning och kreativitetskrävande uppgifter 4 

Stimulerande med ansvar 3 

Man utmanar sig själv och kan alltid lära sig något nytt 3 

Träffar en stor variation av människor 2 

Vistas i olika miljöer, sitter inte bara på kontoret 2 

Arbetar i team 2 

Hög lön 1 

Fria arbetstider under ansvar 1 
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Fråga 2.0  ”Hur kom det sig att du blev ingenjör?” 

Anledningar till att välja teknisk inriktning eller naturprogrammet på gymnasiet. 

Alltid tyckt om naturkunskap och teknik 8 

Blev uppmuntrad av föräldrar att studera 6 

Fick bra betyg i matematik och de naturvetenskapliga ämnena 3 

Valde som kompisarna 3 

Valde det som hen trodde skulle utmana henom mest 2 

Valde det som höll mest karriärvägar öppna 1 

Utöver detta var det 3 ingenjörer som inte läst teknik eller naturprogrammet. Två av dessa var 

studietrötta och valde därför en utbildning som direkt ledde till arbete inom byggindustrin och 

en person blev avrekommenderad av grundskolans syokonsulent att studera en linje som ledde 

till annat arbete än hens föräldrar. 

 

Anledningar till att studera vidare till ingenjör. 

Sommarjobbade eller fick på snarlikt sätt testa på ett specifikt yrke 3 

Kände ett behov av utbildning på arbetsplatsen för att bli medlem av gemenskapen och 

förstå vad de pratade om.  

3 

Blev uppmuntrad av föräldrar att studera 3 

Brett yrke som erbjuder många olika karriärer 3 

Valde det som hen trodde skulle utmana henom mest 2 

Betygen räckte inte för att söka till läkare 2 

Fick bra betyg i matematik och i det naturvetenskapliga ämne som personen inriktat sig mot 1 

Blev rekommenderad av studievägledare 1 

Har arbetat sig upp i yrkeslivet och arbetar idag som ingenjör utan högskoleutbildning 5* 

*Av dess fem personer är det tre som inte uppfyllde förkunskapskraven för att läsa vidare och 

två som var skoltrötta och därför valde att inte studera. 
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Fråga 3.0 ”Varför valde du att studera matematik?” 

20 av 23 tillfrågade svarade att de inte gjort ett aktivt val att studera matematik utan att det var 

något som följde av andra val och då främst gymnasievalet. 

Tre av dessa 20 personer valde aktivt att inte läsa matematik. 

En person tyckte matematik var svårt och tråkigt (förutom två år i högstadiet då han hade en 

bra lärare), en person var studie trött och den tredje personen blev av rekommenderad av 

studievägledaren. 

De tre som aktivt valde att studera matematik gjorde det av tre olika anledningar; 

- Matte var det hen fick bäst betyg i så fortsatte satsa på det. 

- Hen valde att studera på naturprogrammet för att hen var intresserad av matematik. 

- Hen tyckte det var kul med matte och fysik, det gjorde att hen förstod hur saker fungerade. 
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Fråga 3.1 ”Vad tycker du om matematik och varför?” 

Positiva saker med matematiken, det som gör matematiken i skolan rolig 

Problemlösningsdelen och att klura, det viktiga är ej facit utan tankeprocessen 10 

Att använda matematiken som ett verktyg för att lösa andra saker  6 

Då man förstår är det kul, då man inte förstår är det frustrerande 4 

Det är slött, baskunskap istället för mycket innantillärning 3 

Det är lätt 3 

Matematik har alltid ett rätt svar 3 

Hen fick bra resultat 2 

Matematiska språket är så väldefinierat att man entydigt kan tolka information vilket ej är fallet 

med andra språk 

2 

Man kan alltid utmana sig själv och läsa svårare matematik 2 

Allt går att räkna ut 1 

Matematiken är rättvis då det är tydligt att se om man har rätt eller fel 1 

 

Negativa saker med matematiken, det som gör matematiken i skolan tråkig 

Matematiken i ren form kopplas inte till elevernas vardag och blir därför meningslös 3 

Man stöter på väggen/tröskeln (fastnar med ett problem eller teori) och kommer inte över den, 

då måste läraren snabbt hjälpa innan man tröttnar på att försöka. 

2 

Tramsigt med bevis 2 

Lära in baskunskaper 1 

 

Sex ingenjörer sa uttryckligen att matematiken i sig inte var så rolig utan att det var först då 

den användes som ett verktyg till ett högre mål som den fick mening och därmed blev rolig. 

”Utan matten är man ganska hjälplös tror jag” det går inte att bygga en altan eller ens klara sin 

privata ekonomi, man måste kunna matematik för att klara sig självständigt genom livet” 
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Fråga 3.2 ”Varför tror du att dina klasskamrater valde bort att studera matematik?” 

Dålig lärare som är ointresserad av sitt ämne förstör ämnet, visar inte det roliga med ämnet 7 

Intresset för matematik är medfött, antingen har man fallenhet för det eller inte. 6 

Skoltrötta, inget intresse för att studera mera 6 

De kom inte över väggen/tröskeln (fastnade med ett problem eller teori) 4 

De saknade självförtroendet alt. självkänslan för att våga läsa vidare 4 

De ser inga samband utan bara innantillärning och traggel 3 

Slumpen 2 

Man vet inte vad en ingenjör gör på arbetet så vågar inte satsa på det yrket och matematiken 2 

Studievägledaren sa åt dem att inte läsa vidare utan hålla sig till sina föräldrars utbildningsnivå 2 

De hade inte tillräckligt bra betyg 1 

På grund av omognad valt fel kurser under studietiden så att man saknar behörighet då intresset 

väl uppstod 

1 

Vi väljer efter vad som är mode och då som nu är det inte på modet att bli ingenjör 1 

Saknar tålamodet till att sitta och klura 1 

 

Anledningar till att de klarade sina studier 

Förälder levandegjorde matematiken, inspirerade och var bra på att förklara 4 

Lärare inspirerade 4 

Krav hemifrån, föräldern var ingenjör  3 

Fick mycket hjälp hemifrån, fastnade hen fick hen hjälp direkt 2 

Visste vilket arbete som väntade vilket motiverade och gjorde så hen vågade studera vidare 1 
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11.2 Elevundersökningarna 
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11.3 Data från elevundersökningarna 

Fråga 2.3    Vad tyckte du om idag?  

10 -Stressigt men väldigt kul! 

10 -Press, utveckling, resultat en grym dag. Kändes som att man jobbade. 

10 -Något man aldrig gjort (robotar) praktisk matte. 

10 -Väldigt intressant och lärorikt 

10 -Man fick lära sig om vad ingenjörer gör  och sysslar med. 

9 -Det är lärorikt att vara här. 

9 -Det var roligt men samtidigt ver det lite stressigt 

9 -Roligt men stressigt i slutet 

9 -Men tråkigt när det blev fel. 

8 -Intressant, spännande, utmanande och lärorikt 

8 -Lite stressat och gillar inte att tävla och jämföra sig med andra 

7 -Det var (överstruket okej och ändrat till) roligt 

4 -Otillräckligt med verktyg, otillräcklig information om de verktyg som fanns 
 
Fråga 2.3.1   Vad tyckte du om idag? 1 Tråkigt-10 Roligt 

Betyg antal 

4 1 

6 2 

7 2 

8 6 

9 7 

10 16 

Betyg totalt 301 vilket ger ett medelvärde på 8.85 

Medelvärde bortsett från 5 % kvartiler, 
utan de två sämsta och de två bästa resultaten 9.03 
 

  "Vad tror du att en ingenjör arbetar med?" 

 Fråga 1.9 Fråga 2.1 

Elev 1 problemlösning _ 

Elev 2 
utveckling, forskning, tillämpning av 
problemlösning  problemlösning, utveckling 

Elev 3 

väldigt olika beroende på vilken typ av 
ingenjör, oftast något med matte eller 
teknik 

väldigt olika beroende på vilken typ av ingenjör, 
oftast något med matte eller fysik 

Elev 4 
komma på intuitiva lösningar på mest 
men inte alltid tekniska problem problemlösning 

Elev 5 vet inte _ 

Elev 6 lösa problem med fysik och matte matte 

Elev 7 
mycket matte som bygger på 
problemlösning problemlösning av olika slag 

Elev 8 
löser samhällsproblem som t.ex. 
infrastruktur 

effektiviserar industrin och arbete genom olika 
problemlösningar 

Elev 9 kommer på med lösningar löser problem 
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Elev 10 vet ej problemlösning 

Elev 11 
matematik samt problemlösning inom 
olika områden projektarbeten och problemlösning 

Elev 12 

ungefär allt, utveckling av produkter 
samt manegment. Nyskapande, 
innovation och därmed utveckling vilket 
gör mig glad produktion, programmering, manegment 

Elev 13 att lösa problem 
många olika typer av situationer där det är viktigt 
att vara kreativ och kunnig 

Elev 14 _ lösa problem, uppfinna saker 

Elev 15 
med matematik, problemlösning och 
mekanik hitta lösningar till problem 

Elev 16 _ 
Bestämmer hur saker vi använder se ut, på det 
bästa och billigaste sättet 

Elev 17 lösa problem och hitta lösningar lösa problem genom att hitta nya metoder 

Elev 18 problemlösning och teknik 
en ingenjör jobbar med allt som handlar om 
problemlösning, speciellt inom matematiken 

Elev 19 allt med byggande, teknik och framtid utveckla maskiner för samhället 

Elev 20 
lösa problem genom att använda 
matematiska metoder 

jobbar med att lösa problem och uppfinningar 
m.h.a.  matematiks metoder 

Elev 21 
alla möjliga saker, han (hon) förbättrar 
samhället med hjälp av sin kreativitet 

använder kreativitet och logik i olika 
projektarbeten 

Elev 22 

En ingenjör kan vara inriktad inom olika 
områden. Kommer fram med sina egna 
uppfinningar eller förbättrar de som 
redan finns. Ingenjör i grund vill förändra 
och förbättra världen m.h.a. teknologi 

en ingenjör försöker göra nya uppfinningar eller 
förbättra de gamla 

Elev 23 

en ingenjör kan arbeta med många olika 
saker (finns många inriktningar) men 
matte är en stor del i arbetet 

samma som förut plus innovation, få saker att 
fungera korrekt 

Elev 24 något med matematik 
med varierande projekt som ska förbättra 
produktiviteten inom en viss bransch 

Elev 25 komma på idéer lösa problem 

Elev 26 kommer på nya saker och lagar saker utformar saker, kommer på idéer, bygger saker 

Elev 27 

projektledning, utveckling av produkter 
och konstruerar nya system och saker. 
Man kan jobba som mycket som ingenjör matematisk problemlösnig 

Elev 28 med allt från problemlösning och teknik problemlösning och teknik 

Elev 29 matte osäker 

Elev 30 bryr mig inte det beror på vilken ingenjör 

Elev 31 
jobbar med att uppfinna och bygga 
saker, mycket inom teknik projektarbeten, teknik, uppfinna saker 

Elev 32 problemlösning samarbete i grupp grupparbeten, fysik & matte 

Elev 33 problemlösning, utveckling problemlösning, utveckling 

Elev 34 
problemlösning och utveckling av 
produkter problemlösning 
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Fråga 2.11    Kan du tänka dig att arbeta som ingenjör? 

ja 24 

kanske 6 

nej 1 

vet ej 3 

ej svarat 1 
 

Fråga 2.11    Kan du tänka dig att arbeta som ingenjör?  motiveringar 

ja men det är inte min huvudsakliga inriktning 

nja, kul med varierande arbetsuppgifter och resor men är inte så teknikintresserad 

ja om jag inte var fäst vid astronomi 

har inte tänkt så mycket men denna dag öppnade mina ögon 

vet inte, kanske blir för svårt, vi får se :) 

ja pga. att jag länge har velat göra det 

ja, det verkar vara kul och jag tycker om sådana projektarbeten 

ja, mitt yrke, kreativt, innovativt och motivationsrikt 

ja, efter dagen verkar jobbet intressant och spännande 

ja, därför att det är kul 

kanske som rymdingenjör då jag gillar rymden 

A gärna vill det men jag har lite svårt med problemlösning 
Ja jag skulle tänka mig att jobba som ingenjör, för det är roligt o man får lösa en del saker o det är 
ansvarsfullt 

ja. Kul. 
Ja det kanske jag skulle kunna göra för det är kul att resa och lösa problem i grupp. Men i sådana fall 
skulle jag vilja arbeta som kemiingenjör. 

möjligen i framtiden men det finns andra yrken som jag kan tänka mig i framtiden. 
jag gillar ingenjör linjen eftersom det krävs mycket kreativitet, jag vill blanda den med medicin på nått 
sätt 

kanske men hellre forskare 

kanske eftersom ingenjör-området är så valfritt och bredd 

jag vet inte. Jag tror att jag är för osäker på matten 

ja det kan jag, det är ett väldigt kreativt och fritt jobb. Utbildningen verkar dock jobbig 
Ja, jobba med projekt, kunna resa var som helst få utmaningar och jobba i grupp hög lön och kan jobba 
med vad som helst 

ja det är roligt, jobbigt, men vill gärna jobba som arkitekt 

ja för det verkar som att man får vara kreativ och samtidigt tänka 

ja då det är ett brett ämne 

ja, det var intressant och roligt att bygga roboten 

ja, jag tycker om problemlösning och att bolla idéer med andra 
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  "Vad vill du arbeta med i framtiden?" 

  Fråga 1.1 Fråga 2.4 

Elev 1 _ _ 

Elev 2 medicinsk forskning medicinsk forskning 

Elev 3 ingen aning ingen aning 

Elev 4 astronomi astronomi 

Elev 5 läkare vet ej 

Elev 6 vet ej vet ej 

Elev 7 privatföretagare ingen aning 

Elev 8 civilingenjör jag vill arbeta med dehär 

Elev 9 natur på något sätt vet ej 

Elev 10 språk eller biologi språk, planering, problemlösning 

Elev 11 ekonomi kanske 

Elev 12 något mot ingenjörshållet, konsult eller något ingenjör 

Elev 13 inom konsulterande eller ekonomi konsult, ekonom eller ingenjör 

Elev 14 ekonomi ingenjör ingenjör, ekonomi 

Elev 15 astrologi (- astronomi grundat på andra svar) 
astrologi (- astronomi grundat på andra 
svar) 

Elev 16 _ _ 

Elev 17 ingenjör ingenjör 

Elev 18 ingenjör eller arkitekt ingenjör 

Elev 19 civilingenjör civilingenjör 

Elev 20 kemi, forskning läkemedelskemi läkemedelskemi, forskning 

Elev 21 läkare läkare 

Elev 22 medicin läkare 
blanda både medicin och 
ingenjörslinjen 

Elev 23 forskning forskare 

Elev 24 biomedicinsk analytiker biomedicinsk analytiker 

Elev 25 barnmorska vet ej 

Elev 26 kemi eller veterinär skulle kunna tänka mig ingenjör 

Elev 27 
kreativ utveckling av hälsa och teknik (ingenjör 
eller biologi) Eller entreprenör Ledarskap, projektledning 

Elev 28 Arkitekt Arkitekt 

Elev 29 vet inte vet inte 

Elev 30 nej ingenjör 

Elev 31 biomedicinsk analytiker biomedicinsk analytiker 

Elev 32 något relaterat till programmering datorrelaterat 

Elev 33 matematik antar jag matematik 

Elev 34 vet ej _ 
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Fråga 1.5    Vad tycker du om matematik som ett verktyg i exempelvis vardagen 
                     eller andra skolämnen? 

viktigt hjälpmedel, verktyg 14 

hjälp för natur ämnen 9 

ser ej nyttan i vardagen 6 

det är bra att ha, enkel matte 5 

bra om man gillar fysik 3 

Inte livsviktigt men det underlättar alltid 2 

underhållning 2 

hjälper till att utveckla hjärnan o man lär sig tänka logiskt 1 

livsviktig verktyg för att till och med kunna överleva 1 

snabb problemlösningsmetod 1 

allmänbildning men man behöver den också i den digitalt styrda världen 1 

används vid programmering 1 
 

 

2.1    Vilken matematik har du träffat på eller använt idag?   

enkel, simpel matte, de fyra räknesätten, huvudräkning 15 

problemlösning 9 

cirkelns omkrets 7 

geometri 7 

fysikalisk tillämpning av formler 3 

trigonometri 2 

tid-strecka-hastighet 4 

allmän algebra 4 

ekvationer 3 

vinklar 3 

skala 3 

Pythagoras sats 2 

grader 2 

areor 1 

funktioner 1 

bråk 1 

ingen 1 

förhållanden 1 

derivator 1 

avstånd 1 

uppskattningar 1 
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  "Vad ser du för användning av matematiken i ditt framtida arbete?" 

 Fråga 1.3 Fråga 2.5 
Elev 1 ett bra verktyg _ 

Elev 2 
beräkning av substansmängder, 
jämvikter mm 

jämviktsberäkningar molberäkningar 
substansmängder mm 

Elev 3 vet ej vet ej 

Elev 4 
matematik är grunden till fysik som 
används konstant. Det är väldigt viktigt matte är grunden till astronomi 

Elev 5 vet ej vet ej 
Elev 6 vet ej vet ej 

Elev 7 

jag tror jag kommer använda det 
grundläggande men inte på så hög nivå 
som vi läser. inte så jättestor användning 

Elev 8 problemlösning bra tillämpning som kan användas i praktiken 
Elev 9 vet ej vet ej 
Elev 10 vet ej problemlösning 

Elev 11 
tror det kommer ha en stor betydelse 
för de flesta arbeten  

det kommer vara ganska viktigt vid 
projektarbeten som sådana 

Elev 12 

ser ingen större användning av den 
förutom i statistisk analys & den 
matematiska delen av fysik 

programmering av robotar tror jag används 
mycket 

Elev 13 
det är mycket viktigt för att lösa 
uppgifter bemöta nya problem och situationer 

Elev 14 
kommer förmodligen att användas 
ganska mycket mycket användning 

Elev 15 astronomi är en hel del matte väldigt stor användning 

Elev 16 _ 
mycket, att mäta hur ska man programmera 
saker och ting i arbetslivet 

Elev 17 

som ingenjör gäller det att se mönster 
och figurer. Matematik är ett sådant 
ämne som utvecklar denna förmåga stor användning, speciellt som ingenjör 

Elev 18 
för att man kommer ha nytta av det i 
framtiden matematiken är viktig i många sammanhang 

Elev 19 
uträkna och bearbeta problem som kan 
uppkomma räkna ut t.ex. saker som dessa 

Elev 20 
problemlösning inom det yrke som jag 
tänker jobba med vet ej 

Elev 21 
någorlunda viktigt men jag borde inte 
behöva läsa extremt avancerad matte 

det hjälper mig lösa problem med logik 
matematiska modeller 

Elev 22 problemlösning användbart problemlösning 

Elev 23 
stor användning. Beräkningar, 
framtagning av formler etc. samma som förut - kanske fler områden 

Elev 24 
tolka resultaten från labbar vid 
läkemedelframställning för att tolka resultaten 

Elev 25 
det är alltid bra att vara duktig på 
matte vet ej 

Elev 26 tror det är viktigt, särskilt inom kemi måttlig användning men har ingen aning 

Elev 27 

att räkna i ekonomiska sammanhang. 
Det är logik och behövs i både fysik och 
kemi 

troligen i mycket planering, ekonomi 
lösningar med teknik 
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Elev 28 det är väldigt viktigt väldigt viktigt 
Elev 29 inget vet inte 

Elev 30 nej 
mycket, i den vardagliga vardagen använde vi 
matematiken ca 70 % 

Elev 31 problemlösning att kunna hantera stressiga situationer 
Elev 32 problemlösning, logik om spelprogrammering, vektorer, grader dyl. 

Elev 33 

använda matematiken inom medicin 
branschen när man tillverkar nya 
apparater _ 

Elev 34 _ _ 
 

  "Vad tycker du om matematik och varför?" 
 Fråga 1.4 Fråga 2.6 
Elev 1 det är bra, det hänger ihop _ 
Elev 2 roligt att se samband svårt men kul då man set sambanden 

Elev 3 
problemlösning, då man oftast behöver 
ska använda olika metoder 

har hyfsat lätt för det, problemlösning, 
algebra 

Elev 4 
vackert, det har oändligt logiska 
lösningar på det mesta bra med tillräckliga siffror 

Elev 5 problemlösning 
problemlösning, känslan man får när man har 
rätt 

Elev 6 
Intressant och viktigt, bra om man 
gillar fysik viktigt 

Elev 7 

tycker det är roligt, känner sig duktig då 
man klarar en uppgift som man kämpat 
med Himla roligt och bra att ha 

Elev 8 
viktigt i framtida livet och många 
praktiska tillämpningar bra tillämpning som kan användas i praktiken 

Elev 9 

det är roligt för att det blir spännande 
när man kan tillämpa det för att lösa 
problem roligt när man kan lösa problem 

Elev 10 intressant och roligt, det är logiskt roligt, intressant, det är användbart 

Elev 11 
det är intressant, stort intresse för att 
lösa problem kul då gillar problemlösning 

Elev 12 
roligt, utvecklande, fundamentalt och 
därmed viktigt för vårt samhälle 

roligt, utvecklande och inspirerande. Man får 
en sjön dos endorfiner när man löser något 

Elev 13 intressant, hjälper till att förstå världen 
det är skönt att lösa problem, intressant, 
utvecklande 

Elev 14 tycker om matte för att det är viktigt viktigt, roligt 6 nyttigt för hjärnan 

Elev 15 
det är viktigt och är någonting alla bör 
kunna gillar matte då jag har lätt för det 

Elev 16 _ 

matematik är basen till alla kunskaper, fysik 
och kemi. Tycker matte är hur viktigt som 
helst 

Elev 17 

matematik är något intressant, logiken 
i alla uträkningar är något man kan 
förlita sig på samma som förut 

Elev 18 roligt och intressant då man förstår roligt bara man förstår 

Elev 19 
jättekul, det finns logik i matematik och 
jag gillar logik roligt därför att logik 
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Elev 20 

det kul och intressant men samtidigt 
svårt eftersom det finns så mycket 
inom matematiken 

tycker det är mycket viktigt att kunna 
eftersom matte används inom allt 

Elev 21 
intressant, skönt att slippa tänka på 
formuleringar och bara räkna 

det är intressant och kul att lyckas med men 
kan vara väldigt frustrerande 

Elev 22 

matematik är väldigt intressant 
eftersom det finns inom många olika 
områden. Det är grunden till logik och 
logiska tankar 

matematik kräver logiskt tänkande som jag 
tycker om 

Elev 23 
Allt och för att det är exakt och inget 
ungefärligt älskar matematik, för att det är användbart 

Elev 24 

matematik handlar om logiskt 
tänkande med siffror vilket jag gillar att 
göra det är roligt med problemlösning 

Elev 25 
tycker det är tråkigt för att det är så 
svårt tycker det är tråkigt för att det är så svårt 

Elev 26 
tyckte det var roligare förut men 
fortfarande ganska roligt tycker om det för att det oftast är exakt 

Elev 27 

det är jättekul om man inte har 
intressemördande lärare och ett 
system (betyg) som får en att tappa 
självförtroendet tråkigt på grund av skolor 

Elev 28 

jag gillar matematik men det blir 
jobbigt när man inte förstår, och när 
man inte har några grunder ibland roligt när det är intressant 

Elev 29 för att vi har en bra lärare inget 

Elev 30 ointressant 
det är roligt eftersom man kan koppla det 
mycket till vardagen 

Elev 31 

det är kul men även svårt, när det är 
kul känns det nyttigt, men värdelöst 
när det är svårt 

det är intressant och kul när det går bra med 
talen och med intressanta problem 

Elev 32 
samband, roligt att se bevis då man 
förstår dem logiskt samband 

Elev 33 roligt att lära sig användbar kunskap roligt och viktigt och användbar kunskap 

Elev 34 
gillar matte och har alltid gjort det, 
främst för att jag alltid haft lätt för det 

roligt och intressant, relativt lätt men kul att 
se hur allt går ihop 
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  "Vad tycker du om problemlösning inom matematiken? Varför?"      (1 Tråkigt-10 Roligt) 
   Fråga 1.6 1.6.1  Fråga 2.7 2.7.1 
Elev 1 _ 9 _ _ 

Elev 2 
det känns bra då man äntligen kommer 
på hur det hänger ihop 9 

det känns bra att lösa ett svårt 
problem 10 

Elev 3 
man behöver, ska ofta använda olika 
metoder 9 _ 8 

Elev 4 väldigt bra men alldeles för lite i skolan 10 
när man har tillräckligt med 
kunskaper 10 

Elev 5 _ 10 roligt för att det är svårt 10 
Elev 6 _ 10 _ 9 
Elev 7 _ 7 kul när man klurar och klarar av allt 8 
Elev 8 _ 7 _ 7 
Elev 9 _ 9 roligt då man kan lösa problem 8 
Elev 10 man får tänka själv 9 _ 9 
Elev 11 det är kul 9 det är kul med utmaningar 9 

Elev 12 
utvecklande vilket jag ser som en 
grundsten till lycka 9 det är utvecklande så jätteroligt 10 

Elev 13 det är roligt att lösa uppgifter och förstå 8 _ 7 
Elev 14 tycker om matte för att det är viktigt 8 viktigt roligt och nyttigt för hjärnan 9 

Elev 15 problemlösning testar ens egen förmåga 9 
genom problemlösning hittar man 
nya vägar 10 

Elev 16 _ _ 
det är lite svårt att tänka rätt och 
ungefär värden hjälper inte ibland 7 

Elev 17 det är inte alltid lätt att lösa dem 9 man känner sig glad 9 
Elev 18 _ 7 _ 8 
Elev 19 _ 10 _ 10 
Elev 20 man får tänka efter extra mycket 6 tänka efter 9 

Elev 21 
tillfredställande att lyckas men ibland 
väldigt frustrerande 8  samma som tidigare 7 

Elev 22 _ 9 _ 9 

Elev 23 
oftast roligt och man mår bra när man 
kommer fram till ett svar 8 _ 9 

Elev 24 

gillar att leka detektiv och 
problemlösning är lite som att lösa gåtor 
fast med siffror 9 

det är som att leka/spela detektiv 
vilket är roligt 9 

Elev 25 _ 7 vet inte vad jag ska göra 5 
Elev 26 tar lång tid 5 kul när man lyckas 8 
Elev 27 kul när man sätter in det i perspektiv 8 _ 9 
Elev 28 lite svårt men roligt 5 intressant, roligt och jobbigt 3 
Elev 29 det är jobbigt 4 skit tråkigt 1 
Elev 30 tråkigt ibland 10 _ 6 
Elev 31 roligt att klara svåra uppgifter 7 _ 8 
Elev 32 _ 10 _ 10 

Elev 33 
gillar att se hur långt jag kan gå och lösa 
problem som andra behöver hjälp med. 9 

det är roligt att se resultatet, hur 
man lyckades lösa uppgiften 8 

Elev 34 _ 10 _ 10 
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"Vad tycker du om självständigt räknande?  
(I jämförelse med att lösa uppgifter i grupp)"    (1 Tråkigt-10 Roligt) 

   Fråga 1.7 1.7.1 Fråga 2.8 2.8.1 
Elev 1 _ 8 _ _ 

Elev 2   8 
det är roligt att samarbeta med 
ett mål 8 

Elev 3 _ 7 _ 6 

Elev 4 
helt okej men arbete i jämlik 
grupp är mycket bättre 7 _ 10 

Elev 5 _ 5 _ 5 
Elev 6 _ 3 _ 3 
Elev 7 _ 5 roligare i grupp 3 
Elev 8 _ 6 _ 6 
Elev 9 _ 8 _ 7 
Elev 10 _ 9 _ 9 
Elev 11 _ 7 det kan också vara roligt 9 

Elev 12 

allt är roligare tillsammans men 
jag klagar inte om jag får jobba 
själv 6 

var jätteroligt att jobba 
tillsammans 10 

Elev 13 _ 8 _ 7 
Elev 14 _ _ _ 8 
Elev 15 _ 9 _ 7 
Elev 16 _ _ samarbete gör saker lättare 10 

Elev 17 
lärarens undervisning har stor 
betydelse 7 _ 8 

Elev 18 _ 7 _ 8 
Elev 19 jag jobbar bättre själv 10 går lättare 10 
Elev 20 _ 8 _ 6 
Elev 21 jag föredrar att vara social 7 _ 4 
Elev 22 _ 8 _ 7 

Elev 23 

vill gärna komma fram till något 
själv först innan jag kan diskutera 
med andra 9 _ 9 

Elev 24 _ 9 _ 9 
Elev 25 _ 10 tänka själv 8 
Elev 26 _ 9 _ 8 
Elev 27 bäst i grupp 1 inte motiverande 0 

Elev 28 det är bättre med andras tankar 4 
ibland är det bra att jobba i grupp 
ibland inte 6 

Elev 29 _ 6 bra 4 
Elev 30 _ 6 bra och effektivt 8 
Elev 31 _ 6 _ 5 
Elev 32 _ 8 _ 9 
Elev 33 _ 8 _ 8 
Elev 34 _ 7 _ 7 
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"Vad tycker du om facit till uppgifterna du räknar, 
är det viktigt att det finns ett rätt svar?"                        (1 Oviktigt-10 Viktigt) 

   Fråga 1.8 1.8.1 Fråga 2.9 2.9.1 
Elev 1 _ 5 _ _ 
Elev 2 _ 8 _ 8 
Elev 3 _ 9 _ 10 

Elev 4 
det gynnar känslan av ett uppnått 
resultat 9 _ 9 

Elev 5 _ 10 _ 5 
Elev 6 _ 6 _ 6 
Elev 7 _ 9 _ 9 
Elev 8 _ 10 _ 10 
Elev 9 _ 7 _ 7 
Elev 10 _ 10 _ 10 

Elev 11 _ 9 
det är viktigt så man kan rätta sig 
själv 9 

Elev 12 
jag vill kunna bevisa och förstå allt 
jag räknar, facit är då oväsentligt 2 dehär var utan facit och jättekul _ 

Elev 13 _ 9 _ 9 
Elev 14 _ _ _ 8 
Elev 15 _ 10 det finns flera lämpliga svar 1 
Elev 16 _ _ absolut 10 
Elev 17 det är viktigt 9 _ 10 
Elev 18 _ 9 _ 8 

Elev 19 

det är viktigt att veta ifall man 
tänkt rätt dock kollar jag sällan 
facit 10 men kanske om man gör fel 10 

Elev 20 _ 10 _ 10 

Elev 21 
hur kan man annars veta om man 
har rätt och har förstått uppgiften 10 _ 9 

Elev 22 _ 10 _ 9 

Elev 23 

om man inte är medveten om ett 
korrekt svar kan man dra helt 
felaktiga slutsatser 10 _ 10 

Elev 24 _ 9 _ 8 

Elev 25 _ 10 
otroligt viktigt, kan få hjälp av 
rätta svaret 10 

Elev 26 _ 10 _ 10 

Elev 27 
superviktigt, annars vet man ej 
om man gör rätt 10 superviktigt för att relatera 10 

Elev 28 ja 10 
för att man behöver ibland måste 
se för att förstå 8 

Elev 29 _ 7 man måste kunna se för att förstå 8 
Elev 30 _ 9 ja för att man ska se 9 
Elev 31 för att veta att man gjort rätt 10 _ 10 
Elev 32 gärna med förklaring 9 viktigare med förklaring 8 
Elev 33 _ 8 _ 8 
Elev 34 _ 7 _ 6 
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1.2 Vad tycker du om 
matematikundervisningen i skolan? 

2.2 Vad tyckte du om matematiken idag? 

  

1.2.1  
ointressant/ 
intressant 

1.2.2  
tråkigt/ 
roligt 

1.2.3  
oviktigt/ 
viktigt 

2.2.1 
ointressant/ 
intressant 

2.2.2 
tråkigt/ 
roligt 

2.2.3 
oviktigt/ 
viktigt 

Elev 1 8 7 9 5 5 7 

Elev 2 7 9 10 10 10 8 

Elev 3 6 6 6 8 7 7 

Elev 4 7 6 10 6 4 10 

Elev 5 8 7 8 7 10 10 

Elev 6 7 5 9 3 3 8 

Elev 7 8 8 6 10 10 7 

Elev 8 7 6 8 8 8 10 

Elev 9 9 8 8 4 9 5 

Elev 10 9 7 10 8 8 10 

Elev 11 9 9 9 8 9 10 

Elev 12 10 8 6 4 8 9 

Elev 13 8 7 8 8 7 8 

Elev 14 9 9 9 7 7 10 

Elev 15 9 9 9 10 10 9 

Elev 16 _ _ _ 9 9 10 

Elev 17 10 10 10 9 _ 10 

Elev 18 9 7 10 9 8 9 

Elev 19 10 10 10 10 10 10 

Elev 20 8 6 10 10 10 10 

Elev 21 8 8 8 7 7 6 

Elev 22 8 9 9 9 8 9 

Elev 23 9 9 9 8 8 8 

Elev 24 8 8 10 6 6 10 

Elev 25 8 3 7 5 3 9 

Elev 26 7 7 10 7 8 10 

Elev 27 1 1 10 9 7 10 

Elev 28 8 5 10 7 7 6 

Elev 29 8 6 8 8 9 7 

Elev 30 8 9 10 7 7 6 

Elev 31 6 6 6 8 8 8 

Elev 32 10 10 9 10 10 10 

Elev 33 8 7 9 9 9 8 

Elev 34 8 7 8 10 9 8 

totalt 263 239 288 263 258 292 

medel 7,97 7,24 8,73 7,74 7,82 8,59 
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11.4 Material till eleverna under utmaningen 
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(Sida 2 i manualen är en blank sida) 
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