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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med det här examensarbetet var att vi ville undersöka om eleverna blev motiverade att arbeta med och lära sig matematik om den 
framställs på ett lustfyllt och verklighetshetsanknutet sätt. Att arbeta med matematik i projektform som ett komplement till den ordinarie 
matematikundervisningen skulle kunna vara ett sätt att motivera eleverna. För att få svar på våra frågeställningar planerade, utformade och 
genomförde vi en projektvecka i matematik på en gymnasieskola. Under veckans gång observerade vi eleverna och deras arbete. Utifrån våra 
observationer utvärderade vi själva projektveckan. Dessutom lät vi eleverna besvara en enkät. 
När vi utformade projektveckan valde vi att utforma den som att det vore ett realityprogram som skulle sändas på TV. Vi lät eleverna arbeta med 
projekt i grupp och samtidigt med laborationer enskilt eller två och två. Vi valde att ge projekten och laborationerna nya namn, missions och 
sidospår, både med förhoppning att öka elevernas intresse och för att knyta ihop dessa med projektveckans upplägg, TV-programmet.  
För att få innehållet i en projektvecka i matematik på gymnasiet verklighetsanknutet anser vi att det är viktigt att utgå från en verklig situation, 
istället för att utgå från ett matematiskt problem och utifrån detta arbeta fram ett projekt. Vi arbetade mycket med att få innehållet i 
projektveckan så verklighetsanknutet som möjligt och det anser vi att vi lyckades bra med. Vi kan även utläsa från enkäten eleverna besvarade 
att de upplevde matematiken i projektet verklighetsanknuten. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka om eleverna blev motiverade att 
arbeta med och lära sig matematik om den framställs på ett lustfyllt och 
verklighetshetsanknutet sätt. Att arbeta med matematik i projektform som ett 
komplement till den ordinarie matematikundervisningen skulle kunna vara ett sätt att 
motivera eleverna. För att få svar på våra frågeställningar planerade, utformade och 
genomförde vi en projektvecka i matematik på en gymnasieskola. Under veckans gång 
observerade vi eleverna och deras arbete. Utifrån våra observationer samt elevernas 
muntliga och skriftliga presentationer utvärderade vi själva projektveckan. Dessutom lät 
vi eleverna besvara en enkät. 
 
När vi utformade projektveckan valde vi att utforma den som ett realityprogram som 
skulle sändas på TV. Vi lät eleverna arbeta med projekt i grupp och samtidigt med 
laborationer enskilt eller två och två. Vi valde att ge projekten och laborationerna nya 
namn, missions och sidospår, både med förhoppning att öka elevernas intresse och för att 
knyta ihop dessa med projektveckans upplägg, TV-programmet.  
 
För att få innehållet i en projektvecka i matematik på gymnasiet verklighetsanknutet 
anser vi att det är viktigt att utgå från en verklig situation, istället för att utgå från ett 
matematiskt problem och utifrån detta arbeta fram ett projekt. Vi arbetade mycket med att 
få innehållet i projektveckan så verklighetsanknutet som möjligt och det anser vi att vi 
lyckades bra med. Vi kan även utläsa från enkäten eleverna besvarade att de upplevde 
matematiken i projektet verklighetsanknuten. 
 
De elever som deltog i projektveckan blev, enligt vår bedömning, motiverade att arbeta 
med matematiken då den framställdes i projektform.  
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1 Bakgrund 
 
Under vår slutpraktik våren 2003 började vi på allvar fundera på vårt examensarbete. Då 
vi läst tillsammans hela utbildningstiden kände vi redan från början att vi ville arbeta 
tillsammans trots vår handledares varningar om osämja. Vi var väldigt sugna på att göra 
någonting ute i verksamheten. Något annat vi ville var att försöka integrera matematiken i 
andra ämnen på ett lustfyllt sätt. Som framgår av Skolverkets rapport Lusten att lära – 
med fokus på matematik1 innebär lust att man känner nyfikenhet, fantasi, upptäckariver 
och glädje. Det kan både upplevas individuellt eller genom att man skapar kunskap 
tillsammans i en grupp. Skulle vi kunna få matematikundervisningen lustfylld och 
verklighetsanknuten genom att arbeta med den i projektform? Vi ville gärna försöka. Vi 
har under hela examensarbetet haft ett tätt samarbete då vi tillsammans planerat och 
genomfört projektveckan. Vi står båda bakom och har tillsammans skrivit varje ord i 
uppsatsen. 
 
I slutet av vårterminen fick vi en förfrågan om vi ville ha hand om en hel projektvecka 
med en klass på Curt Nicolin Gymnasiet. Vi blev glada över att ha fått möjligheten att 
använda våra idéer i verkligheten. Nu började vårt arbete att ta form på allvar. Under 
sommaren 2003 funderade vi mycket fram och tillbaka och började planera hur vi skulle 
kunna använda våra idéer i ett projekt. För oss kändes det hela tiden viktigt att göra ett 
examensarbete som dels kom till nytta i verkligheten, dels skulle vara användbart i vår 
kommande yrkesroll.  
 
Med den här uppsatsen hoppas vi att fler lärare blir sporrade att arbeta med 
matematikundervisning på ett annorlunda sätt, till exempel i projektform. 
 
 

                                                           
1 Skolverket (2003). Rapport nr 221 
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2 Syfte och problemformulering 
 
Vi ville undersöka om eleverna blev motiverade att arbeta med och lära sig matematik 
om den framställs på ett lustfyllt och verklighetsanknutet sätt. Att arbeta med matematik i 
projektform som ett komplement till den ordinarie matematikundervisningen skulle 
kunna vara ett sätt att motivera eleverna.  
 
Våra frågeställningar är: 
 
1. Hur kan lärare utforma och genomföra en projektvecka i matematik på gymnasiet? 
 
2. Hur kan innehållet i en projektvecka i matematik på gymnasiet väljas för att 

matematiken ska bli verklighetsanknuten? 
 
3. Hur upplever elever på gymnasiet matematiken om de arbetar med den i projektform? 
 
Vi ska nu beskriva hur vi utformade, organiserade och genomförde projektveckan. 
Utifrån detta samt utifrån vår egen och elevernas utvärdering ska vi försöka svara på våra 
frågeställningar. 
 
 
3 Uppsatsens avgränsningar 
 
Uppsatsen har vissa avgränsningar. Projektveckan är utförd på en gymnasieskola, därför 
är projektveckans innehåll riktad till gymnasieelever. Vi har valt att inrikta denna uppsats 
på hur projektveckan planerades, organiserades och genomfördes. Vi har valt att inte 
beskriva hur betygsättningen av eleverna gick till. Eftersom tyngdpunkten i uppsatsen 
ligger på hur projektveckan planerades, organiserades och genomfördes har vi begränsat 
litteraturstudien till att handla om projektarbete, motivation och lust att lära, olika 
lärandemiljöer för matematik samt om hur projektarbete kan genomföras i praktiken. 
Uppsatsen riktar sig framförallt till lärare i matematik men även till andra lärare som är 
intresserade av att arbeta i projektform. För att helt kunna tillgodogöra sig innehållet i 
denna uppsats bör verderbörande ha matematikkunskaper motsvarande gymnasieskolans 
kurser A-D. 
 
 
4 Förutsättningar 
 
Vi fick i uppdrag att genomföra en projektvecka i matematik på Curt Nicolin Gymnasiet2 
i Finspång. I detta avsnitt beskriver vi skolan och dess verksamhet och sedan beskriver vi 
de förutsättningar vi hade för att genomföra projektet tillsammans med eleverna. 
 
 

                                                           
2 www.cng.nu 
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4.1 Beskrivning av Curt Nicolin Gymnasiet 
 
Curt Nicolin Gymnasiet är en friskola som startade hösten 1996 och var då en av tre 
friskolor inom ABB Sverige. Hösten 2003 var Alstom Power Sweden AB huvudman för 
skolan. Skolan har fått sitt namn efter Curt Nicolin, trefaldig hedersdoktor och tidigare vd 
för Stal i Finspång och även tidigare chef för Asea. 
 
Curt Nicolin Gymnasiet är en liten gymnasieskola med knappt 90 elever uppdelade på tre 
årskurser. Eleverna läser ett specialutformat program med kurser från Naturvetenskaps-, 
Industri- och Energiprogrammet. På Curt Nicolin Gymnasiet läser eleverna fler 
gymnasiepoäng än på ett vanligt program. Ett gymnasieprogram ska innehålla minst 2500 
gymnasiepoäng.3 Eleverna läser normalt 3800-4200 gymnasiepoäng. Eleverna arbetar i 
basgrupper om fyra till fem elever i varje grupp. I dessa basgrupper har eleverna ett tätt 
samarbete och eleverna får mycket övning i att arbeta tillsammans. 
 
4.1.1 Projekt på Curt Nicolin Gymnasiet 
Drygt en tredjedel av elevernas undervisningstid ägnas åt projektarbete. På skolan arbetar 
lärarna och elever problemorienterat, målstyrt och ämnesövergripande och projekten gör 
att större kursavsnitt kan behandlas. Syftet med projekten är att öva självständigt arbete 
samt att öka möjligheten till individualisering av arbetstakt och ämnesfördjupning. 
 
4.1.2 Matematikundervisningen på Curt Nicolin Gymnasiet 
Matematiklärarna på Curt Nicolin Gymnasiet strävar efter att låta eleverna arbeta i 
individuell takt med basgruppen som stöd och strävar även efter behovsriktad lärarresurs. 
Det undervisningsmaterial som används är främst ett antal cd-rom vilka eleverna når från 
sina datorer. Dessa cd-rom tar upp samtliga matematikkurser för gymnasiet och 
innehåller genomgångar, exempel, uppgifter och instruktioner4. Materialet kompletteras 
sedan av läromedlet Matematik 30005. Matematikundervisningen sker alltså i individuell 
takt och ansvaret ligger i första hand hos eleven. Läraren finns som stöd och hjälper 
eleverna att sätta upp delmål. På Curt Nicolin Gymnasiet är passen i alla ämnen långa, en 
för- eller eftermiddag, och eleverna har matematik ett till tre pass i veckan. Var fjärde till 
var femte vecka planeras det in ett matematikseminarium där fokus ligger på att göra 
matematiken lustfylld och där eleverna får möjlighet att ”prata” matematik. Här jobbar 
eleverna i basgruppen och miniprojekt utförs.  
 
4.1.3 Beskrivning av läromedel och tekniska hjälpmedel 
Det läromedel som används på skolan och som vi bland annat har använt som bakgrund 
då vi valt ut det matematiska innehållet i delar av projektveckan är serien Matematik 
3000. De böcker vi använt ur denna serie är Matematik 3000 för naturvetenskap och 
teknik, kurs A och B6 samt kurs C och D7. Varje kapitel är uppdelat i ett antal avsnitt och 
varje avsnitt i böckerna är uppbyggt efter samma struktur. Författarna beskriver 

                                                           
3 www.skolverket.se 
4 Södergren, A. (2000) 
5 Björk, L-E. och Brolin, H. (2000) 
6 Björk, L-E. och Brolin, H. (2000) (AB) 
7 Björk, L-E. och Brolin, H. (2000) (CD) 
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böckernas upplägg på följande sätt: Avsnittet börjar med en teoridel där eleverna har 
möjlighet att själva förstå och upptäcka matematik. Sedan följer ett antal lösta exempel 
där eleverna kan följa med i lösningen. Slutligen följer övningsuppgifter uppdelade på tre 
nivåer, A, B och C som enligt författarna motsvarar G, VG och MVG. Varje kapitel 
avslutas med förslag till hemuppgifter ordnade efter avsnitt, problemlösning samt 
uppgifter där eleverna ska arbeta utan räknare.  
 
På Curt Nicolin Gymnasiet använder eleverna som tekniskt hjälpmedel främst 
programmet MathCad. Vi anser att programmet är mycket användbart inom matematiken, 
då eleverna på ett enkelt sätt till exempel kan åskådliggöra grafer, förenkla uttryck och 
lösa ekvationer. Programmet hanterar även ett textformat vilket gör programmet lämpligt 
att använda till tekniska rapporter. Vi rekommenderade eleverna att använda detta 
program som tekniskt hjälpmedel under projektveckan. 
 
 
4.2 Förutsättningar för genomförande av projektveckan 
 
Vår initiala idé var att vi ville integrera matematiken med andra ämnen och på så vis få 
matematiken lustfylld. Projektveckan vi fick i uppdrag att genomföra skulle vara 
ämnesövergripande. Vi fick fria händer vid planering och genomförande och erbjöds 
handledning från skolledningen. Tillsammans med skolledningen kom vi fram till att vi 
ville genomföra projektet i årskurs tre. Dels på grund av att vi ville utföra ett projekt i de 
senare matematikkurserna, dels på grund av att denna klass varken arbetat i projektform 
med matematiken eller laborativt med matematiken tidigare. Dessa elever hade heller inte 
tagit del av de matematikseminarier som annars varvas med den ordinarie 
matematikundervisningen. Klassen var uppdelad i sex basgrupper med fyra till fem elever 
i varje grupp.  
 
Elevernas matematikkunskaper var blandade, vissa elever arbetade fortfarande med 
kursen Matematik B medan andra hade börjat på kursen Matematik E. Även detta var vi 
tvungna att ta hänsyn till vid utformandet av projektveckan. Eleverna i den aktuella 
klassen hade tidigare arbetat mycket med projektarbete och kände väl till arbetsformen 
och hade en väl inarbetad arbetsgång. De var även vana vid att utföra presentationer av 
olika slag och använde sig naturligt av presentationsmaterial såsom film och foto i till 
exempel Power Point-presentationer. Eleverna hade god tillgång till datorer då varje elev 
hade en egen bärbar dator. Vad det gäller tekniska hjälpmedel i matematiken använde sig 
de flesta av programmet MathCad framför grafritande räknare. 
 
Under projektveckan fick vi tillgång till elevernas hemklassrum och till laborationssalen 
på skolan. Dessa rum fick vi använda fritt under veckan. På skolan fanns dessutom ett 
antal grupprum som kunde användas vid behov. Vi fick en budget att disponera för 
eventuella inköp.  
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5 Litteraturstudie 
 
I detta avsnitt presenterar vi den litteratur som ligger till grund för utformandet och 
genomförandet av vår projektvecka. 
 
 
5.1 Litteratur om projektarbete 
 
Lärare har många associationer till ordet projekt. Mellin-Olsen8 anger några av de 
uppfattningar som finns: 
 

• Stenciler, grupparbeten och plancher 
• Extraarbete, måsten och stress 
• Ämnesintegrering 
• Knyta förbindelser till lokalmiljön 
• Gör det svårt att passa in i schemat 

 
Mellin-Olsen vittnar om att projektarbete upplevs av vissa lärare som en tung plikt medan 
andra anser att projektarbete fått undervisningen att lossna då både lärare och elever 
upplevt arbetet med projekt som mentalt- och kunskapsmässigt stärkande.  
 

Projektarbete kan bidra till att bygga en bro mellan elevernas vardagskunskap (deras erfarenheter 
och intresse) och skolans och samhällets behov av mer strukturerad kunskap.9 

 
I gymnasieskolan strävas ofta efter att just få eleverna att koppla samman sin 
vardagskunskap med den kunskap som skolan förmedlar. Om skolan då genomför olika 
projektarbeten på ett sätt som fångar elevernas intresse kan denna sammankoppling ske. 
 
Gymnasieskolan har som en av sina viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för att 
eleverna ska kunna tillägna sig kunskap. Det kan vara intressant att börja med att utreda 
begreppet kunskap. I läroplanen för gymnasieskolan beskrivs begreppet kunskap på 
följande vis: 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. (…) Skolan 
skall ge eleverna möjlighet att få överblick och sammanhang, vilket fordrar särskild 
uppmärksamhet i en kursutformad skola.10 

 
Här betonar läroplanen det som skulle kunna kallas för ”helhetskompetens” som bygger 
på ett utvidgat kunskapsbegrepp. Enligt Skrøvset och Lund11 finns det många andra 
former av kompetens som skolan ska förmedla till eleverna såsom ämneskompetens, 
metodkompetens, lärandekompetens, handlingskompetens och social kompetens. Av 

                                                           
8 Melli-Olsen, S. (1984) 
9 Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) s 45 
10 Lpf 94, s 6 
11 Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) 
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kunskapsmålen för gymnasieskolan framgår bland annat att skolan ska sträva efter att ge 
eleverna en sådan kompetens att de: 
 

• kan överblicka större kunskapsfält och utvecklar en analytisk förmåga och närma sig ett allt mer 
vetenskapligt sätt att arbeta och tänka.  

• utvecklar kunskaper för ett föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetsliv och 
samhällsliv. 

• ökar sin förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kunskap och 
kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden. 

• kan använda kunskaper som redskap för att formulera och pröva hypoteser och lösa problem.12 
 
Enligt Skrøvset och Lund13 kan dessa förmågor tränas upp genom projektarbete. Även av 
läroplanen framgår det att läraren ska se till att “eleverna får pröva olika arbetssätt och 
arbetsformer” och att läraren ”i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska 
och praktiska kunskaper som främjar elevernas lärande”14. Enligt Mellin-Olsen15 menar 
Berthelsen m.fl. att en central del i projektarbete är att säkra att skolans undervisning blir 
relevant genom att koppla projektet till den sociala verkligheten, vilket strävar mot att 
göra eleverna till goda samhällsmedborgare, motivera dem och öka deras 
samarbetsförmåga med och tolerans för olika elevgrupper.  
 
Pedagoger har i alla tider diskuterat hur undervisning ska se ut och hur de bästa 
förutsättningarna för elever att tillägna sig kunskap skapas. Enligt Egidius16 anser Dewey 
att kunskap uppstår när vi prövar oss fram i arbete och handling. Dewey anser även att 
kunskap i böcker blir levande först när en bok, en kurs eller ett ämne stimulerar till ett 
aktivt sökande. Vidare beskriver Egidius att Dewey anser att praktik är nödvändig för att 
förstå teorin men att även teorin behövs för att förstå praktiken. Former av social 
aktivitet, i en grupp, där vars och ens handlingar för gruppen mot ett gemensamt uppställt 
mål leder till kunskap och självförverkligande. Dewey anser även att produkten av arbetet 
är av vikt för att lära känna sig själv och förstå den konkreta verkligheten. Skrøvset och 
Lund17 beskriver hur Deweys principer för undervisning ser ut: 
 

• Kunskapen ska vara nyttig. 
• Undervisningen ska vara erfarenhetsbaserad och erfarenhetsskapande. 
• Eleverna ska själva sätta sina mål för arbetet. 
• Eleverna ska vara aktiva (”learning by doing”). 
• Utgångspunkten måste ligga i arbetsuppgifterna, inte i ämnena.18 

 
Enligt Skrøvset och Lund19 har både Kilpatrick och Illeris har tagit fasta på Deweys 
principer för undervisning då de utformat sina egna principer för projektarbete. 
Kilpatricks principer för projektarbete är att projektarbete ska utgå från ett problem och 

                                                           
12 Lpf 94, s 9 
13 Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) 
14 Lpf 94, s 14, s 12 
15 Mellin-Olsen, S. (1984) 
16 Egidius, H. (1999) 
17 Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) 
18 Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) s 20 
19 Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) 
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inte från de enskilda ämnena och att eleverna ska arbeta aktivt för att lösa dessa problem 
samt de ska sätta upp egna mål för sitt arbete. Illeris principer för projektarbete liknar 
Kilpatricks men är mer utvecklade: 
 
• Problemorientering – Det Illeris menar är att man ska utgå från aktuella problem 

istället för att utgå från ett ämne eller ett specifikt lärostoft. Dock behöver det inte 
betyda att ett projektarbete måste vara ämnesövergripande. Det betyder bara att man 
inte bara har ämnena som utgångspunkt för projektarbetet.  

• Deltagarstyrning – Illeris menar att alla, både lärare och elever, tillsammans ska 
bestämma problemställningarna i projektet. Anledningen till detta är att de problem 
som väljs måste vara ett problem som eleverna själva vill hitta en lösning till. Läraren 
är den som sätter ramarna för projektet, exempelvis tidsdisponering, ämnesval och 
vilka huvudområden man ska hålla sig inom, och det är läraren som organiserar 
projektet. Läraren ska även vägleda eleverna i formuleringen av problemställning. 

• Den exemplariska principen – Illeris menar att man går in i lärostoffet via ett exempel 
eller ett problem. Genom att en grupp elever väljer ut ett problem och arbetar med det, 
lär de sig också mycket om det som inte utgör det direkta temat.20  

 
Illeris poängterar, enligt Skrøvset och Lund21, att i ett projektarbete ska planeringen ske 
både innan projektet och även under projektets gång och då tillsammans med eleverna. 
Detta till skillnad mot hur det kan se ut då man inte arbetar i projektform. Då är 
utgångspunkten för planeringen oftast innehållet i de olika ämnena, och läraren brukar 
göra upp planeringen innan han träffar eleverna. Enligt Mellin-Olsen22 definierar 
Berthelsen m.fl. projektarbete som en undervisningsmetod där elever och lärare 
samarbetar i att utforska och behandla ett problem i nära anslutning till den sociala 
verklighet där problemet förekommer. Detta innebär att lärarens roll inte längre är att 
endast förmedla kunskaper utan att i första hand vara den som sätter igång projektet, 
inspirerar, sätter ramar och är rådgivare.  
 
 
5.2 Motivation och lust att lära 
 
Något som lärare eftersträvar i en lärandesituation är motivation hos eleverna. Att 
definiera detta begrepp är inte enkelt. I Skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus 
på matematik”23 beskrivs motivation som strävan mot ett personligt mål. Det kan till 
exempel vara något som känns angeläget för den enskilde individen i framtiden. Att 
definiera begreppet ”lust att lära” är inte heller enkelt. I rapporten försöker man utreda 
detta begrepp. Barn, unga och vuxna har blivit ombedda att berätta om när de känt just 
lust vid lärandesituationer och många vittnar om att de känt lust att lära då både kropp 
och själ har engagerats eller då aha-upplevelser infunnits sig. Elever i alla åldrar tycker 
att de i praktiska och estetiska ämnen känner lust att lära. Att uppleva lust innebär att man 
känner nyfikenhet, fantasi, upptäckariver och glädje. Det kan både upplevas individuellt 
                                                           
20 Efter Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) s 26-30 
21 Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) 
22 Mellin-Olsen, S. (1984) 
23 Skolverket (2003). Rapport nr 221 
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eller genom att man skapar kunskap tillsammans i en grupp. En definition av lust att lära 
har formulerats i Skolverkets rapport: 
 

Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit i sin förmåga att på egen hand och 
tillsammans med andra söka och forma ny kunskap. 24 

 
I Skolverkets rapport beskrivs även faktorer som saknas eller finns för lite av i 
matematikundervisningen. Exempel på faktorer är gemensamma samtal där 
begreppsförståelse, matematiskt tänkande och olika strategival utvecklas. Ett av 
resultaten i Skolverkets rapport är att elever uppskattar och gärna vill se mer av 
problemlösning i matematikundervisningen.  
 
Resultat som kommer fram i Skolverkets rapport är att de matematikuppgifter som 
eleverna får inte ska vara för enkla och inte heller för svåra utan ska ligga på rätt nivå. 
Elever vill gärna ha utmanande uppgifter som de med viss ansträngning klarar av. Något 
som minskar motivationen och lusten att lära hos eleverna är allt för mycket repetition av 
sådant som eleverna redan behärskar. Vilka faktorer kan då främja lusten att lära och öka 
motivationen? Enligt Skolverkets rapport är tilltron till den egna förmågan att lära 
central. Det är viktigt att eleverna upplever innehållet relevant och begripligt. Att få en 
förståelse för något man inte tidigare förstått kan öka motivationen. Det är viktigt att 
matematikundervisningen är varierad och flexibel. En monoton undervisning gör att 
lusten att lära minskar. Gemensamma samtal och problemlösning i grupp är något som 
eleverna finner intressant. De vill även kunna påverka sina studier och då bland annat till 
innehåll och redovisningsformer. Lärarens betydelse är avgörande. Det är viktigt att 
läraren är engagerad och har en förmåga att motivera, inspirera och kunna förmedla 
kunskap. Det är också viktigt att läraren har en tilltro till eleverna och att läraren kan 
anknyta till innehållet verkligheten. 
 
Enligt Holden25 är elevernas motivation beroende av den klassrumssituation de befinner 
sig i och av lärarens sätt att undervisa. För att bygga upp en inre motivation hos eleverna 
är lärarens inställning till ämnet och till eleverna mycket viktig. Det är också viktigt hur 
lärarens uppfattar och spelar sin egen roll. Enligt Holden bör matematik vara ett 
ämnesområde där de viktigaste delarna är egenaktivitet, fantasi och initiativ. Eleverna ska 
gå från ett facitorienterat synsätt där det viktigaste är att få rätt svar på en given uppgift 
till ett synsätt där det viktigaste är att förstå hur uppgiften och hur lösningsmetoden 
fungerat. Detta ska ske med hjälp av att låta eleverna själva undersöka, ta reda på och 
förklara matematik. Eleverna kommer då efter hand att uppleva en känsla av 
tillfredsställelse av att de kan hjälpa sina klasskamrater och även diskutera matematiska 
frågeställningar. 
 
 

                                                           
24 Skolverkets (2003). Rapport nr 221, s 9 
25 Holden, I. M. (2001) 
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5.3 Olika lärandemiljöer för matematik 
 
Skovsmose26 beskriver olika lärandemiljöer för matematik med hjälp av en tabell. Vi 
presenterar här Skovsmoses kategorisering och förklaring till de olika lärandemiljöerna. 
 
Miljö/Paradigm Att träna Att undersöka 
Inom-matematisk  (1) (2) 
Pseudoverklig (3) (4) 
Verklig (5) (6) 

Tabell 1. Olika lärandemiljöer för matematik enligt Skovsmose 
 
Tabellen27 visar sex olika lärandemiljöer vilka enligt Skovsmose är: 
 
(1) en Inom-matematisk miljö, det vill säga ren matematik, och paradigmet Att träna. 

Denna lärandemiljö är dominerad av övningar av typen: 
 

( ) ( ) =−++− ababa 115231427  
 
(2) en Inom-matematisk miljö och paradigmet Att undersöka. Denna lärandemiljö är 

dominerad av övningar där eleven själv undersöker matematiska samband. Exempel 
på en sådan övning kan vara att finna matematiska samband och mönster i en talföljd. 

 
(3) en Pseudoverklig miljö och paradigmet Att träna. Ett exempel på övningar som kan 

finnas i denna lärandemiljö är: 
 

Affärsinnehavare A säljer köttfärs för 29 kr/kg. B säljer 1,2 kg för 38 kr.  
a) Vilken affär är billigast? 
b) Vad är prisskillnaden om du köper 15 kg köttfärs av de två affärsinnehavarna? 

 
(4) en Pseudoverklig miljö och paradigmet Att undersöka. Ett exempel på denna 

lärandemiljö är ”den stora hästkapplöpningen”, som går till på följande sätt: 
 

En tabell ritas. Nedre raden är numrerad från 2 till 12 (hästarna). Det finns tomma 
rutor ovanför. Eleverna får tippa på en varsin häst. Två tärningar kastas, summan 
av tärningarnas prickar blir numret på den häst som får gå ett steg framåt. 
Tävlingen fortsätter tills en häst går i mål. På så sätt kan elevernas intresse fångas 
och det kan sedan leda vidare till sannolikhetsberäkningar för att till exempel få 
veta varför just den hästen vann. 

 
(5) en Verklig miljö och paradigmet Att träna. Övningar som används i denna 

lärandemiljö är sådana som har verkliga figurer, tabeller och siffror, till exempel 
figurer som beskriver arbetslösheten i landet. Övningarna kan gå ut på att eleven ska 
titta på ökning och minskning av arbetslöshet eller hur arbetslösheten varierar mellan 
olika tidsperioder. 

                                                           
26 Skovsmose, O. (2000) 
27 Efter Skovsmose, O. (2000) 
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(6) en Verklig miljö och paradigmet Att undersöka. Exempel på denna lärandemiljö är 

projektarbete.  
 
Genom att arbeta med matematiken i projektform befinner sig eleven i en Verklig miljö 
och i paradigmet Att undersöka. På så sätt kan eleverna få möjlighet att koppla samman 
sin vardagskunskap med de olika kunskapsformer eleverna möter i skolan. 
 
 
5.4 Projektarbete i praktiken 
 
Här tar vi upp hur man praktiskt kan arbeta med projekt i skolan. De delar vi tar upp är 
elevernas arbete med projekt, handledarens roll och arbete samt hur ett projekt kan 
avslutas. Vi tar även upp hur man på ett pedagogiskt sätt kan arbeta med matematiken i 
ett projekt.  
 
5.4.1 Elevers arbete med projekt 
Vid arbete med projekt kan eleverna arbeta med problembaserat lärande. Vid 
problembaserat lärande arbetar eleverna utifrån ett antal steg. På Curt Nicolin Gymnasiet 
arbetar eleverna utifrån följande nio steg: 
 
1. Förutsättningar/Definition 
2. Brainstorm. Spåna förutsättningslöst kring utgångspunkten. 
3. Sortering och sovring. Gå igenom förslagen, gruppera, förkasta vissa, utveckla andra. 
4. Målformulering/målrelatering. Sätt mål som ni vill uppnå med uppgiften./Jämför med 

uppgiftens mål. 
5. Organisering. Planera och fördela arbetet. 
6. Kunskapsinhämtning. Skaffa kunskaper så att ni når era mål. 
7. Kunskapsspridning. Var och en sprider vidare kunskaper till övriga gruppdeltagare. 
8. Sammanställning. Sammanställ kunskaper för redovisning och tillämpning. Vad 

fattas? Komplettera. 
9. Uppföljning och utvärdering. Vad var bra/dåligt? Vad kan förbättras? Hur fungerade 

gruppen? Har ni nått målen? 
 
5.4.2 Matematik i projektform 
Holmberg och Malmgren har satt upp ett antal teser om vad som är en språkutvecklande 
pedagogisk situation, vilka Mellin-Olsen översatt till en matematisk pedagogisk situation.  
 

1. Uttryck och innehåll är två sidor av samma sak. Därför måste matematik- och kunskapsutveckling 
integreras.  

2. Övning i matematik måste in i reella kunskapssammanhang. 
3. Sökning efter kunskaper måste inriktas på en djupare förståelse och förklaring och mot att söka 

meningsfulla sammanhang, att besvara frågor och att lösa problem. 
4. Matematikundervisningen måste inriktas mot begreppsutveckling. 
5. Utgångspunkten måste vara konkreta erfarenheter eller sociala och existentiella ämnen. 
6. Skolarbetet måste inriktas på själva processen och inte på mätbara resultat. 
7. Kommunikationssituationen bör vara så äkta som möjligt. 
8. Matematiken måste bearbetas i funktionella användningsområden. 
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9. Den pedagogiska processen måste utgå från den mångfald av uttryckssätt som finns i skolan. 
10. Pedagogiken måste förutsätta att matematiken upplevs som uttryck för personlighetens erfarenhet 

av verkligheten. 
11. Det är inte möjligt att bortse från den sociala situation som matematiken används i.28 

 
Mellin-Olsen29 anser att tes sex och tes tio bör preciseras. Tes sex handlar om att 
skolarbete ska inriktas på själva processen och inte på mätbara resultat. Han anser att all 
kunskapsutveckling är en balansgång mellan process och resultat. Det krävs en 
kunskapsprocess för att nå ett resultat samtidigt som man inte kan gå igenom en 
kunskapsprocess utan att nå ett resultat. Vidare anser Mellin-Olsen att tes sex kan leda till 
att fokus på process blir för stor. Han anser att det även är viktigt att komma fram till ett 
konkret resultat. Tes tio kan också verka oklar men Mellin-Olsen förklarar denna med att 
eleverna inte ska uppleva att kunskaperna ägs av skolan utan att de själva ska känna ett 
ägandeskap av dessa.   
 
5.4.3 Handledning av projektarbete 
Enligt Skrøvset och Lund30 tycker elever att en handledare ska vara positiv till förslag, 
vara en bra lyssnare och inte vara bestämmande. Det är också viktigt att gruppen känner 
sig trygg med sin handledare och att handledaren inte är dominerande eller 
manipulerande. Vid ett konkret handledarsamtal är det viktigt att man har bestämda saker 
att diskutera och att handleraren ser till att inte ta över mötet med sina åsikter och råd. En 
viktig sak att ta upp under ett handledarsamtal är vilka mål som ska uppnås. Skrøvset och 
Lund rekommenderar att det finns både gemensamma mål och mål som är specifika för 
gruppens egen problemställning. Under ett längre projekt förekommer det ofta att 
eleverna vill ha råd utanför de inplanerade handledarsamtalen, och då både av handledare 
och av andra lärare. Skrøvset och Lund anser att det är bäst att gruppen i första hand tar 
kontakt med sin handledare, då det är denne som känner gruppen bäst. Handledaren kan 
sedan ta beslut om gruppen behöver hjälp eller bara en ”puff” i rätt riktning. Handledaren 
kan även rekommendera experthjälp i form av andra lärare.  
 
5.4.4 Avslutning av projektarbete 
Skrøvset och Lund31 anser att det inte är lämpligt att använda sig av prov som 
examination vid arbete med projekt. Det är istället bättre att använda till exempel en 
muntlig presentation, en väggtidning eller ett radioprogram som avslutning. Prov fångar 
nämligen inte de breda mål som ligger till grund för projektet. En stor fråga vid 
projektarbete är vilket som är viktigast, lärandet eller produkten. I skolan är svaret oftast 
att lärandet är huvudmålet men i ett större projekt som skiljer sig från den ordinarie 
undervisningen är produkten viktig eftersom elevernas motivation ofta ligger i att 
producera en lyckad, färdig produkt. Även Berthelsen m.fl. framhåller, enligt Mellin-
Olsen, att ett projektarbete ska mynna ut i en konkret produkt. Produkten kan vara en 
muntlig presentation, en skriftlig rapport eller komma till uttryck genom andra medier 
eller handlingar.  
 
                                                           
28 Mellin-Olsen, S. (1984) s 135 (fritt översatt) 
29 Mellin-Olsen, S. (1984) 
30 Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) 
31 Skrøvset, S. och Lund, T. (2000) 
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6 Utformning av projektveckan 
 
Här beskriver vi hur vi arbetade fram projektveckan och hur denna tog form och 
utvecklades. Under utformningen av projektveckan har vi haft den litteratur vi tidigare 
behandlat som stöd. Under hela arbetet med utformingen av projektveckan förde vi en 
dagbok där vi noggrant antecknade våra tankar, reflektioner och beslut. Dagboken 
tjänade dubbla syften, dels som stöd vid genomförandet av projektveckan, dels vid 
uppsatsskrivandet.  
 
 
6.1 Hur projektveckan tog form 
 
Vi arbetade från början med idén att vi ville göra matematikundervisningen mer lustfylld 
och verklighetsanknuten genom att integrera matematik med andra ämnen under en 
projektvecka. Tanken vi hade var att ta fram ett antal projekt, ett till varje basgrupp, och 
ett antal verkstäder. Verkstäderna kunde till exempel vara olika matematiklaborationer. 
Vi ville att varje basgrupp skulle få ett eget projekt att arbeta med under veckan och att 
ett antal verkstäder skulle finnas tillgängliga under veckan. I den aktuella klassen fanns 
det sex basgrupper. Alltså: Vi skulle nu ta fram sex olika projekt, ett till varje grupp att 
arbeta med under hela veckan, samt ett antal verkstäder som skulle finnas tillgängliga för 
alla att genomföra under veckan. Vi började nu samla uppslag för planeringen av 
projektveckan.  
 
6.1.1 Insamling av matematiska uppslag till projektveckan 
Till att börja med studerade vi litteratur för att finna uppslag till vår projektvecka. 
Därifrån fick vi många idéer till klurigheter och problem som kan utföras på gymnasiet. 
Dock kände vi att de flesta inte passade in i vårt projekt, men vi sparade några idéer som 
vi eventuellt kunde använda oss av. De idéer vi sparade kom från IT-pedagogerna i 
Jönköping län.32 
 
I samtal med Krister Larsson fick vi förslag på Heikne och Larssons 
matematiklaborationer33 som kan utföras på gymnasiet. Vissa av laborationerna tyckte vi 
skulle passa som verkstäder under projektveckan. Vi funderade även på att använda en 
del av laborationerna som projekt. 
 
Genom Larsson kom vi i kontakt med en gymnasielärare, Hans Henriksson, som 
använder laborationer i sin matematikundervisning. Vi bestämde oss för att besöka 
Henriksson och hans kollega, Lars Sundberg. De visade oss hur de arbetar med 
matematiken på sin skola. De arbetar med kinetisk matematik där eleverna får röra på sig 
och upptäcka matematiken själva. Henriksson och Sundberg har dels anammat Heikne 
och Larssons material i form av laborativ matematik, dels har de utvecklat eget material. 
Henriksson har även utvecklat laborationer till de högre kurserna i matematik, det vill 
säga D- och E-kursen. Han visade oss hur han till exempel laborerar med 

                                                           
32 IT-pedagogerna i Jönköpings län 
33 Heikne, H. och Larsson, K. (1995), (2001) 



 
 

19

rotationskroppar och partiell derivata. Det vi fick med oss från besöket var i huvudsak 
idéer till hur vi i vår framtida yrkesroll kan lägga upp undervisningen på ett laborativt sätt 
även i de högre kurserna. För själva projektveckan fick vi en hel del inspiration till hur vi 
skulle lägga upp veckan.  
 
6.1.2 Utformning av upplägget av projektveckan 
Nu hade vi samlat uppslag till vår projektvecka och började på allvar organisera dess 
ramar och upplägg. Vi hade en tanke om att ge projektveckan en tävlingstouch, då vi 
hoppades att tävlingsinstinkten hos eleverna skulle driva dem framåt. Meningen med 
tävlingen var inte att elevernas kunskaper skulle mätas, istället skulle framåtanda och 
engagemang belönas. Framförallt var vår tanke med att ge projektveckan en 
tävlingstouch att göra matematiken mer lustfylld. Henriksson hade berättat om en 
matematiktävling de hade haft på den skolan han arbetade på, vilket hade fungerat bra.  
 
Vår initiala tanke, att integrera matematik med andra ämnen, började vi nu se som 
sekundär vid val av projekt, då vi insåg att den integreringen skulle komma naturligt om 
projekten var verklighetsanknutna. Vi valde istället att försöka få själva matematiken 
lustfylld och verklig vid val av projekt. På grund av att vi ville ha verklighetsanknutna 
projekt och projekt som eleverna kunde arbeta med under en hel vecka valde vi att inte 
använda några av Heiknes och Larssons laborationer som projekt utan istället använda 
dem som verkstäder. Projektveckan skulle utföras i årskurs tre på gymnasiet. Elevernas 
matematikkunskaper var blandade, både i klassen och i basgrupperna. Vissa elever 
arbetade fortfarande med kursen Matematik B medan andra börjat med kursen Matematik 
E. Även detta var vi tvungna att ta hänsyn till vid val av både projekt och verkstäder.  
 
6.1.3 Utformning av projekten 
Syftet med att ge varje grupp ett eget projekt var att eleverna skulle få tillfälle att fördjupa 
sig inom ett eller flera områden av matematiken. Vi började med att ta fram de olika 
projekten som skulle användas under veckan. Eftersom vi inte funnit några större projekt 
som vi tyckte passade in under insamlingen av uppslag valde vi att själva utforma 
projekten. Vi ville placera ut projekten i de olika grupperna och tog då hänsyn till vilket 
projekt som, enligt vår bedömning, passade vilken grupp, både utifrån 
matematikkunskaper och utifrån intresse. Vi bestämde alltså att vi skulle dela ut 
projekten till de olika grupperna, de skulle inte få välja själva. När vi valde de olika 
projekten så försökte vi utforma dem så att eleverna skulle ha stor möjlighet att välja vad 
de ville inrikta sig på och vad de skulle få fram. I vår utformning av projekten i 
projektveckan kom vi först fram till följande sex projekt: 
 
• Ett spel – gruppen skulle utforma ett eget spel, antingen ett casinospel eller ett slags 

lottospel, och utreda allt som kan tänkas finnas runt det. 
• Åns vatten – med hjälp av vattenflödet och genomskärningsytan på ett å skulle 

gruppen räkna på ett utsläpp. Projektet är inspirerat av Larsson mfl34 
• Statistik – föra ett resonemang kring en statistisk fråga. 
• GPS – vi hade tankar kring att räkna på hur en GPS fungerar och använda det på 

något vis. 
                                                           
34 Larsson, K. mfl (1986)  
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• Kryptering – konstruera ett eget kryptosystem. 
• En population – ta fram ett matematiskt uttryck kring en exponentiell förändring, till 

exempel bananflugor. 
 
Vi utarbetade projekten ytterligare. Några av dem behöll vi i sin ursprungliga form 
medan vi ändrade i eller tog bort vissa av dem. Det första projektet vi såg problem med 
var GPS, då vi insåg att det saknade tillräckligt mycket matematik för att vara givande för 
eleverna. Vi ändrade istället GPS-projektet till Sjöfararnas matematik, vilket innebar att 
med lite äldre navigeringsmetoder lära sig att navigera med hjälp av solen och stjärnorna. 
Nästa problem som uppstod var projektet Statistik. Projektet var bra i sig, men vi såg 
svårigheter i att finna en tillräckligt innehållsrik och intressant fråga att föra ett statistiskt 
resonemang kring under en hel vecka. Statistik-projektet ersattes av Ett bilfritt 
Norrköping, vilket innebar att väga för- och nackdelar med att göra Norrköpings 
innerstad bilfritt. När sedan projektveckan närmade sig visade det sig att ett antal elever 
skulle vara frånvarande under större delen av veckan och alla dessa elever var i samma 
basgrupp. Vi valde därför att placera ut hela den basgruppen i de andra grupperna, vilket 
innebar att vi var tvungna att eliminera ett av projekten. Vi valde då att eliminera 
projektet En population eftersom det var det projekt vi ansåg vara det minst givande ur 
matematisk synvinkel. 
 
De projekt vi till slut valde att använda är: 
 
• Ett spel – gruppen skulle utforma ett eget spel, antingen ett casinospel eller ett slags 

lottospel, och utreda allt som kan tänkas finnas runt det. 
• Lotorpsån – med hjälp av vattenflödet och genomskärningsytan på ett å skulle 

gruppen räkna på ett giftutsläpp. 
• Ett bilfritt Norrköping – väga för- och nackdelar med att göra Norrköpings innerstad 

bilfritt. 
• Sjöfararnas matematik – med lite äldre navigeringsmetoder lära sig att navigera med 

hjälp av solen och stjärnorna. 
• Kryptering – konstruera ett eget kryptosystem. 
 
6.1.4 Utformning av verkstäderna 
Förutom att ge varje basgrupp ett projekt ville vi även lägga in ett antal verkstäder som 
skulle finnas tillgängliga under veckan. Dessa verkstäder skulle, till skillnad från 
projekten, vara gemensamma för alla elever. Vårt syfte med verkstäderna var att alla 
elever skulle få möjlighet att arbeta laborativt med matematik. När vi valde ut de olika 
verkstäderna ville vi täcka så många områden av matematiken som möjligt. Samtidigt var 
vi tvungna att ta hänsyn till elevernas spridda matematikkunskaper. När vi planerade 
innehållet i verkstäderna valde vi laborationer lämpliga för A-, B- och C-kursen i 
matematik, trots att en del elever arbetade med D- och E-kursen i matematik. Detta på 
grund av att eleverna inte tidigare arbetat laborativt med matematik. Vi ville lägga fokus 
på det laborativa arbetet med matematik. Nästan samtliga verkstäder kom från Heiknes 
och Larssons matematiklaborationer. Vi planerade att ett antal valfria verkstäder skulle 
vara obligatoriska för alla elever. Vi hoppades dock att eleverna skulle utföra fler 
verkstäder än det obligatoriska antalet, men då av egen fri vilja. Vi planerade även att 
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verkstäderna skulle utföras individuellt eller två och två. Vi ville gärna att eleverna skulle 
arbeta med verkstäderna två och två för att få tillfälle att ”prata” matematik.  
 
6.1.5 Utformning av avslutningen 
Under projektveckan sista dag ville vi ha någon slags avslutning av projektet. Under 
avslutningen ville vi även att eleverna skulle presentera vad de hade arbetat med under 
veckan, det vill säga sin produkt. I presentationen skulle eleverna visa upp sin produkt. 
Vid arbete i projekt är processerna under projektets gång oerhört viktiga, men det är 
viktigt att inte glömma bort den produkt som projektet mynnar ut i. Vi ville att eleverna 
skulle presentera sina produkter muntligt. Till projektveckans sista dag, det vill säga till 
de muntliga presentationerna, bjöd vi in vår handledare och hennes matematikdidaktik-
studenter.  
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7 Upplägget av projektveckan 
 
I detta avsnitt presenterar vi hur vi planerade att projektveckan skulle se ut i sin helhet. Vi 
går här närmare in på projektveckans introduktion, gruppernas färdiga projekt, elevernas 
verkstäder och avslutningen av projektveckan. 
 
 
7.1 Introduktion och projektbeskrivning 
 
Vi skrev en projektbeskrivning (bilaga 1) efter den mall som används på Curt Nicolin 
Gymnasiet vid arbete i projektform. Projektveckans upplägg fick en tävlingstouch och vi 
valde att lägga upp veckan som om det vore ett realityprogram som skulle sändas på TV. 
Vi hoppades att vi på så sätt skulle lyckas fånga elevernas intresse, då vi av egen 
erfarenhet vet att realityprogram på TV är populära bland ungdomar. Vi valde att låta 
eleverna få i uppdrag att delta i realityprogrammet som vi kallade MAsterCamp 
NågontinG där vi själva skulle spela rollen som tävlingsledning från TV-bolaget JosLin 
MA. Programmet var utformat som en tävling och i tävlingen gav vi projekten och 
verkstäderna nya namn. Projekten, som nu var fem stycken, kallade vi för missions och 
verkstäderna kallade vi för sidospår. Vi lade även till en extra krydda för att öka 
spänningen i de olika grupperna. Momentet kallade vi för störningsmoment. Vi planerade 
att ge grupperna ett antal störningsmoment via sms under veckan för att öka spänningen 
och gruppsammanhållningen. Vår tanke var även att använda störningsmoment ifall vi 
såg att någon grupp verkade omotiverad och behövde få tänka på något annat för en 
stund. Exempel på störningsmoment som vi hade tänkt använda oss av var 
algebrakapplöping35 (se bilaga 2) eller andra matematiska problem.  
 
Vi planerade att inleda projektveckan med en gemensam introduktion för alla elever där 
den aktuella projektbeskrivningen skulle delas ut. Innehållet i projektbeskrivningen skulle 
även visas med hjälp av en Power Point-presentation. Introduktionen beskrivs närmare 
under rubriken Genomförande av projektveckan. Projektveckan skulle läggas upp som en 
tävling där tävlingskonceptet var följande: 
 
• Deltagargruppen skulle delas in i fem tävlingslag (basgrupperna) 
• Varje tävlingslag skulle få ett mission (projekt) 
• Tävlingslagens mission skulle presenteras för en jurygrupp på projektveckans sista 

dag 
• Juryn skulle dela ut en huvudnyckel till de lag som de ansåg hade klarat sitt mission 
• Under tävlingens gång skulle deltagarna ledas in på en del sidospår (verkstäder) 
• Sidospåren var inte till för att förleda deltagarna, utan för att samla ledtrådar 
• Ledtrådarna tillsammans med huvudnyckeln skulle användas under sluttävlingen 
• Deltagarna skulle även att utsättas för en del störningsmoment 
• Störningsmomenten skulle delas ut via sms 
• Icke-utförda störningsmoment skulle kompenseras med fler sidospår, dock utan 

ledtrådar 
                                                           
35 Horne, M., översättning och bearbetning av Trygg, L. (2000) 
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Av projektbeskrivningen framgick hur de olika projekten skulle redovisas, hur tävlingen 
skulle bedömas samt vilka mål eleverna skulle uppnå genom sitt arbete under veckan. 
 
Gruppernas missions (projekt) skulle presenteras på följande sätt: 
 
• Varje lag skulle muntligt presentera sitt mission på projektveckans sista dag  
• En kort skriftlig sammanställning av lagets mission skulle lämnas in i samband med 

redovisningen 
• De sidospår som skulle utföras under veckan skulle samlas i en gemensam 

grupportfolio och denna portfolio skulle lämnas in till oss 
• Efter varje avklarat sidospår skulle eleverna kontakta oss för avstämning 
• När ett störningsmoment utförts skulle eleverna kontakta oss för avstämning 
 
Vi satte upp kriterier som skulle användas för att bedöma gruppernas arbete med sina 
missions och sidospår. Det var inte dessa kriterier vi sedan utgick från när vi skulle sätta 
betyg på eleverna, de var främst uppsatta för att kunna bedöma gruppernas arbete under 
tävlingen. 
 
• Vi skulle under tävlingsveckans gång bedöma gruppens gemensamma insatser, 

kreativitet och problemlösning  
• Vi skulle tillsammans med jurygruppen bedöma kvaliteten på presentationen av varje 

lags mission 
• Vi skulle bedöma genomförandet av sidospåren 
 
Eftersom eleverna, då de arbetar i projektform på Curt Nicolin Gymnasiet, arbetar 
målrelaterat, vilket även vi ville göra, sattes ett antal mål upp. Vi satte upp två mål och 
ämnade låta grupperna sätta upp två egna mål att uppnå under veckan. Vi ville att 
grupperna själva skulle sätta upp två egna mål dels på grund av att de skulle fördjupa sig i 
olika delar i matematiken, dels för att eleverna skulle känna delaktighet i vad de skulle 
uppnå med veckan. De två mål vi ansåg att eleverna skulle uppnå var: 
 
• Eleverna skall under projektets gång få en förståelse för hur de kan tillämpa 

matematik praktiskt 
• Eleverna skall under projektets gång fördjupa sina kunskaper inom ett visst område i 

matematiken 
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7.2 De färdiga projekten – gruppernas missions 
 
Här följer en kort presentation av de missions som skulle delas ut till de olika 
basgrupperna. Här redogörs även för de förutsättningar som gavs för gruppernas missions 
samt vilka delar som skulle finnas med vid gruppernas presentationer. Vår förhoppning 
var att eleverna själva skulle utveckla sina missions ytterligare. Efter presentationen av 
varje mission följer en beskrivning av dess tänkbara matematiska innehåll. Det 
matematiska innehållet relaterar vi i vissa fall till de olika kursplanerna för matematik36. 
Av kursplanerna för matematik framgår att eleven ska kunna formulera, analysera och 
lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar. Detta kommer in i samtliga 
gruppers missions då en av våra grundtankar bland annat varit att eleverna just skulle 
formulera, analysera och lösa matematiska problem på egen hand. När vi utformade 
elevernas missions valde vi att inte lägga fokus på exakt vilken matematik som finns i 
kursplanerna utan vi ville att matematiken skulle komma in på ett naturligt sätt. Vi hade 
en grundtanke om vilken matematik som skulle komma in i gruppernas missions, men vi 
förstod att det matematiska innehållet skulle bli olika beroende på vad eleverna gjorde av 
sina missions. Vi hoppades att vad eleverna än gjorde av sina missions så skulle de 
hamna i en verklig lärandemiljö där de fick undersöka matematik. De fullständiga 
beskrivningarna av gruppernas missions, såsom de gavs till eleverna, finns i bilagorna 3-
7. Vi planerade att introducera varje grupp i sitt mission på ett, enligt vår bedömning, 
roligt och intresseväckande sätt. Introduktionerna beskrivs vidare under rubriken 
Genomförande av projektveckan. 
 
7.2.1 Mission – Ett spel  
Gruppen som fick detta mission skulle framställa ett spel. Gruppen skulle själv få välja 
vad för slags spel som skulle framställas. Vi gav, i beskrivningen av gruppens mission, 
exempel på spel som spelas på casinon, som till exempel Black Jack och Roulette, och vi 
gav även exempel på andra spel, som till exempel Bingolotto och Triss. Gruppen skulle 
bilda ett företag som säljer spelidéer och behövde nu framställa sitt första spel. 
 
Vi gav exempel på några av de aspekter som måste betraktas vid framställningen av ett 
spel. Dels skulle spelet vara smart och genomtänkt, dels skulle det vara attraktivt och 
roligt att spela. Dessutom skulle spelet gå med vinst. 
 
När gruppens spelidé skulle levereras, det vill säga vid presentationen, skulle följande 
finnas med 
 
• En fullständigt utredd sannolikhetskalkyl av gruppens spel 
• En ekonomisk kalkyl över hela spelets verksamhet 
• Fullständiga regler för spelet 
• En spelplan, spelbricka, eventuella marker och övrig rekvisita 
 
Genom detta mission var vår tanke att gruppen skulle fördjupa sin förståelse inom 
sannolikhetslära. Av kursplanen för Matematik B framgår att eleven ska kunna beräkna 

                                                           
36 Kursplaner för Matematik A-D, denna källa hänvisas till endast en gång i detta avsnitt 
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sannolikheter vid enkla slumpförsök och slumpförsök i flera steg. Beroende på vilket spel 
gruppen valde att utveckla kunde svårigheten i sannolikhetsberäkningarna variera stort. 
Skulle sannolikhetsberäkningarna bli för avancerade så kunde gruppen istället utreda 
sannolikheten med hjälp av upprepade försök. Vad det gäller den ekonomiska kalkylen 
till det aktuella spelet så kunde även denna variera beroende på hur avancerad gruppen 
valde att göra den. En av anledningarna till att gruppen skulle göra en ekonomisk kalkyl 
var att gruppen skulle anpassa företagets vinst på spelet, utifrån 
sannolikhetsberäkningarna, mot hur mycket det kostar att driva hela verksamheten kring 
spelet. Gruppen var tvungen att tjäna på spelet samtidigt som spelet skulle vara så pass 
attraktivt att spelarna fortfarande ville spela. Gruppen skulle således optimera spelet 
sannolikhetsmässigt och ändå göra det attraktivt för spelarna. En annan anledning till den 
ekonomiska kalkylen var att detta mission skulle bli så verklighetsanknutet som möjligt.   
 
7.2.2 Mission – Lotorpsån  
Detta mission fick vi inspiration till från Larsson mfl37. Vi hittade på en historia där 
delarna var för sig skulle kunna användas i verkligheten. Med förhoppning om att fånga 
gruppens intresse valde vi att hitta på en historia som i sin helhet inte är 
verklighetsbaserad. Gruppen som fick detta mission skulle förgifta en man. I historien var 
mannen gruppens granne och de bodde vid en å. Denna å fanns i verklighen och var 
tillgänglig för gruppen. Det var via åns vatten mannen skulle förgiftas.  
 
Gruppen skulle få följande förutsättningar 
 
• Ån genomskärningsyta är densamma överallt som vid en bron 
• Ån är lika bred på hela den aktuella sträckan 
• Giftet sprids med vattenflöden och endast i den riktning vattnet rinner. Giftet sprids 

jämnt över det avsnitt vattnet runnit 
• Den mängd gift gruppen fick av oss var tillräcklig. Koncentrationen och hur stor 

mängd gruppen använder bestämmer de själva 
 
Vid gruppens presentation skulle följande finnas med 
 
• När ska giftet hällas i? 
• Vilket koncentration ska giftet ha? 
• Vilken mängd gift ska släppas ut i ån? 
 
Tanken med det matematiska innehållet i detta mission var att gruppen skulle räkna ut 
åns flöde och med vilken hastighet vattnet rör sig, med hjälp av genomsnittsarean och 
volymen. Gruppen skulle även räkna på koncentrationer för olika ämnen. 
 

                                                           
37 Larsson, K. mfl (1986) 
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7.2.3 Mission – Ett bilfritt Norrköping 
I detta mission skulle gruppen agera konsultfirma med uppdrag att ta fram ett förslag om 
hur det skulle se ut om ett bilfritt centrum infördes i Norrköping. Vi gav exempel på olika 
aspekter i denna fråga att ta hänsyn till. Exempel på aspekter i denna fråga är 
miljöaspekter, ekonomiska aspekter och bekvämlighet för trafikanterna. 
 
Gruppen skulle få följande förutsättningar 
 
• Biltrafiken kan ersättas av kollektivtrafik och i Norrköping finns både buss och 

spårvagn. Trafik såsom taxi, färdtjänst och utryckningsfordon måste ha möjlighet att 
trafikera området. 

• Det område som är aktuellt att göra fritt från biltrafik är det område som avgränsas av 
promenaderna och Kungsgatan. Det ska inte heller vara tillåtet att trafikera de 
vägsträckor som avgränsar området. 

 
Vid gruppens presentation skulle följande finnas med 
 
• Ekonomi 
• Säkerhet 
• Miljö 
• Bekvämlighet 
• Undantag från bilfri zon 
• Parkering av bil utanför den bilfria zonen 
 
Genom detta mission var vår avsikt att gruppen skulle få möjlighet att fördjupa sin 
kunskap inom bland annat statistik. För att lösa problemen skulle gruppen vara tvungen 
att undersöka hur många bilar som trafikerar de aktuella gatorna per dag. Det var även 
viktigt att gruppen undersökte hur många av dessa bilister som hade möjlighet att ta en 
annan väg alternativt åka kollektivt. Gruppen skulle undersöka hur mycket säkerheten 
kunde förbättras genom att göra det aktuella området bilfritt. En annan aspekt vi tänkte 
att gruppen skulle ta hänsyn till var den ekonomiska. Vi ville även att gruppen skulle 
undersöka hur den kollektiva trafiken skulle behöva förändras, gruppen skulle optimera 
den kollektiva trafiken. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke var miljöaspekten, till 
exempel att jämföra miljöfarliga utsläpp från bilar och bussar.   
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7.2.4 Mission – Sjöfararnas matematik 
Gruppen fick i uppdrag att lära sig att navigera med hjälp av lite äldre 
navigationsmetoder, såsom sextant, skeppsklocka och kronometer. Vi hittade på en 
historia som innebar att gruppen hade blivit skeppsbrutna någonstans på Stilla havet och 
skulle ta sig till närmsta hamn. 
 
Gruppen skulle få följande förutsättningar: 
 
• Gruppen vet att de är någonstans på Stilla havet, men inte exakt var. De vet dock att 

de för tre dagar sen var i land på Franska Polynesien, vindarna har dock blåst hårt 
• Gruppen får endast använda sig av äldre navigeringsmetoder 
• Gruppen har tillgång till alla äldre navigeringsmetoder som de kan hitta 
 
Vid gruppens presentation skulle följande finnas med 
 
• Gruppen skulle beskriva sin resa till närmsta hamn 
• Gruppen skulle beskriva hur de använde sig av navigeringsinstrumenten 
 
Genom detta mission skulle gruppen fördjupa sina kunskaper framförallt inom 
trigonometri. Av kursplanen för Matematik D framgår att eleven ska kunna härleda och 
använda de formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska uttryck och lösa 
trigonometriska ekvationer. Vidare framgår av samma kursplan att eleven ska kunna 
beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel, vilket är nödvändigt för att lösa detta 
mission. 
 
7.2.5 Mission – Kryptering 
I detta mission skulle gruppen få i uppdrag att agera konsultfirma med uppdrag av 
försvarsmakten att framställa ett nytt kryptosystem. Gruppen skulle även sätta sig in i hur 
ett par befintliga kryptosystem fungerar. Vi gav exempel på Ceasar-chiffret och RSA-
kryptering.  
 
Vid gruppens presentation skulle följande finnas med: 
 
• En genomgång av ett par befintliga kryptosystem 
• En uppvisning av gruppens kryptosystem 
• En förklaring till gruppens kryptosystem 
 
Genom detta mission var vår avsikt att gruppen skulle få fördjupa sin kunskap inom 
matematiska funktioner av olika slag. I detta mission är det tänkta matematiska innehållet 
svårt att beskriva då uppgiften var så öppen. Vi ville inte styra gruppen för mycket 
gällande vilken matematik som skulle ingå i deras kryptosystem utan ville istället att de 
själva skulle ha stor frihet i valet. Av kursplanerna för matematik framgår att eleven ska 
ha som vana att åskådliggöra grafer och tabeller med hjälp av dator eller grafritande 
räknare och detta tänkte vi kräva av gruppen. I deras fall var det datorprogrammet 
MathCad som skulle användas. Den matematik vi dock visste skulle komma in var den 
matematik som ingår i beskrivningen av befintliga kryptosystem. De befintliga 
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kryptosystem vi skulle rekommendera gruppen att titta på är Ceasar-chiffret och RSA-
kryptering. I RSA-kryptering används bland annat beräkningar med hjälp av modulär 
aritmetik. I RSA-kryptering är det nödvändigt att kunna hantera algebraiska uttryck och 
formler. 
 
 
7.3 De färdiga verkstäderna – elevernas sidospår 
 
Här följer en sammanställning av de sidospår vi valde att använda. Alla sidospår utom 
”Getterna och bilen”38 kommer, med vissa modifieringar, från Heikne och Larsson39. Vi 
går igenom vilka förkunskaper eleverna behövde ha för respektive verkstad och vilken 
matematik som används. Vi relaterar det matematiska innehållet till dels elevernas 
läromedel, Matematik 300040, dels till kursplanerna i kurserna Matematik A-D41. Här 
presenteras även vilket material som behövs till respektive verkstad. En sammanställning 
av alla sidospåren, såsom den gavs till eleverna för att de lätt skulle få en överblick över 
vilka sidospår som fanns att välja mellan, finns i bilaga 8. Mer utförliga beskrivningar av 
sidospåren finns i bilagorna 9-20. Till de flesta verkstäderna behövs ett tekniskt 
hjälpmedel. Eleverna skulle använda sig av grafritande miniräknare, MathCad eller 
motsvarande. Av kursplanen för Matematik A framgår att eleven ska ”ha vana att vid 
problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra beräkningar och 
åskådliggöra grafer och diagram”. Av kursplanen för Matematik B framgår att eleven ska 
kunna ”använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp och i 
samband därmed kunna arbeta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel”. Av 
kursplanen för Matematik C framgår att eleven ska ”känna till hur datorer och grafiska 
räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av matematiska modeller i olika 
tillämpade sammanhang”. Vid arbetet med sidospåren hoppades vi att eleverna skulle 
arbeta i en pseudoverklig eller möjligtvis verklig lärandemiljö där de skulle undersöka 
matematik. 
 
Vi valde att göra två valfria sidospår obligatoriska men lockade med fler ledtrådar till 
sluttävlingen vid fler genomförda sidospår, för att förhoppningsvis få eleverna att 
frivilligt göra fler sidospår. Efter varje sidospår skulle eleverna kontakta oss för att 
diskutera sidospåret och sedan skriva en kort sammanställning. Sammanställningen skulle 
innehålla beräkningar, eventuella tabeller och kurvor samt resultat. Dessa skulle lämnas 
in skriftligen till oss. Grupperna skulle få ledtrådar för varje genomfört sidospår som 
skulle användas i sluttävlingen och dessa skulle vi fördela med hjälp av de skriftliga 
sammanställningarna. Vidare skulle sammanställningarna fungera som underlag vid 
betygssättning av eleverna.  
 

                                                           
38 Britton, T. och Garmo, H. (2002) 
39 Heikne, H. och Larsson, K. (1995), (2001) 
40 Björk, L-E. och Brolin, H. (2000), denna källa hänvisas till endast en gång i detta avsnitt 
41 Kursplaner för Matematik A-D, denna källa hänvisas till endast en gång i detta avsnitt 
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Sidospår – Hur högt studsar bollen? 
Här skulle eleverna göra en matematisk beskrivning av studshöjden på en tennisboll 
relativt höjden den släpps ifrån. Materialet som behövs är en tennisboll och en måttstock. 
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att till exempel använda 
exponentialfunktioner. Vidare används räkning med talföljd och geometriska summor. I 
elevernas läromedel finns denna matematik i avsnitten ”Exponential- och 
potensfunktioner” samt i ”Summor”. Även av kursplanen för Matematik C framgår att 
eleven ska kunna använda enkla exponentialfunktioner och kunna använda matematiska 
modeller som bygger på summan av en geometrisk talföljd.  
 
Sidospår – Duschen 
Här skulle eleverna räkna ut hur mycket vatten det går åt när en person duschar och även 
komma fram till hur mycket vatten som går åt för hela Sveriges befolkning på ett år. Vi 
ville även att eleverna skulle göra en jämförelse för att ge värdet en verklig innebörd. 
Materialet som behövs är en dusch, en hink, ett litermått och ett tidtagarur. 
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att räkna med hjälp av tiopotenser 
och även att kunna omvandla enheter. I elevernas läromedel finns denna matematik i 
avsnitten ”Potenser” samt i ”Formler och geometri”. Även av kursplanen för Matematik 
A framgår att eleven ska formulera och lösa matematiska problem som används i 
vardagslivet.  
 
Sidospår – Getterna och bilen 
Här skulle eleverna utreda sannolikhetsmässigt det klassiska problemet med getterna och 
bilen. Problemet går ut på att det finns tre luckor att välja mellan, bakom en av luckorna 
finns en bil och bakom de andra två finns det getter. När en lucka valts så öppnas den av 
de två återstående luckorna där det står en get. Frågan är nu, vinner du 
sannolikhetsmässigt på att byta till den tredje luckan eller ska du behålla den du valde 
från början? Materialet som behövs är till exempel en kortlek där ett klätt kort 
representerar en bil och två låga kort representerar getter. 
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att utföra slumpförsök och att räkna 
på sannolikheter med hjälp av träddiagram. I elevernas läromedel finns denna matematik 
i avsnittet ”Slumpförsök med flera föremål eller steg”. Även av kursplanen för 
Matematik B framgår att eleven ska kunna beräkna sannolikheter vid slumpförsök i flera 
steg. 
 
Sidospår – Väg – tid diagram 
Här skulle eleverna beräkna sin gång- och jogginghastighet genom att mäta hur lång 
sträcka de går respektive joggar på en viss tid och föra in dessa värden i en graf. Grafen 
skulle sedan användas för att beräkna hur lång tid det skulle ta att gå respektive jogga en 
annan sträcka. Materialet som behövs är stoppur, måttband alternativt meterhjul. 
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att arbeta med linjära funktioner i 
diagram och utifrån det ta fram den linjära funktionen samt kunna använda den. I 
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elevernas läromedel finns denna matematik i avsnittet ”Rita och tolka grafer”. Av 
kursplanen för Matematik A framgår att eleven ska kunna tolka och hantera formler och 
funktioner som krävs för problemlösning i vardagslivet, kunna ställa upp, tolka, använda 
och åskådliggöra linjära funktioner. Av kursplanen för Matematik B framgår att eleven 
ska kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former med hjälp av grafiska och 
algebraiska metoder. 
 
Sidospår – Hur många fåglar häckar på ön? 
Med hjälp av ett antal tärningar som respresenterar en fågelpopulation skulle eleverna 
räkna på populationens exponentiella ökning. Materialet som behövs är 150 tärningar och 
en låda att slå tärningarna i. 
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att åskådliggöra exponentiella 
förlopp i ett diagram och sedan ta fram den aktuella exponentialfunktionen. Eleverna kan 
även arbeta med funktionen, till exempel omvandla basen till e och lösa ut aktuella 
storheter. I elevernas läromedel för Matematik A och B finns denna matematik i avsnittet 
”Exponentialfunktioner” och i läromedlet för Matematik C och D i avsnitten 
”Exponential- och potensfunktioner” samt ”Deriveringsregler”. Av kursplanen för 
Matematik A framgår att eleven ska kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra 
enkla exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp. Av kursplanen för 
Matematik C framgår att eleven ska kunna beskriva varför och hur talet e införs.  
 
Sidospår – Is it too hot? 
Eleverna skulle räkna på temperaturen hos en dryck i en termos genom att de skulle få två 
tidigare tagna mätvärden. Avsvalningen skulle visas med hjälp av dels en linjär modell, 
dels en exponentiell modell. Materialet som behövs är en termos, varm dryck och en 
termometer. 
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att ta fram dels en linjär modell, 
dels en exponentiell modell som beskriver det aktuella förloppet. I elevernas läromedel 
för Matematik A och B finns denna matematik i avsnittet ”Exponentialfunktioner” och i 
läromedlet för Matematik C och D i avsnittet ”Exponential- och potensfunktioner”. Av 
kursplanen för Matematik A framgår att eleven ska kunna ställa upp, tolka och använda 
enkla exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp. Av kursplanen för 
Matematik B framgår att eleven ska kunna förklara vad som kännetecknar en funktion 
samt kunna ställa upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som modeller för 
verkliga förlopp.  
 
Sidospår – Siffersumma 
Här skulle eleverna se det mönster som uppstår då de väljer ett tvåsiffrigt tal, räknar ut 
siffersumman och sedan subtraherar siffersumman från det tvåsiffriga talet. Mönstret som 
uppstår skulle sedan bevisas algebraiskt. Inget material behövs till denna laboration.  
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Den matematik som kommer fram i detta sidospår är kunna arbeta med talmönster, 
produkter och summor. I elevernas läromedel finns denna matematik i avsnitten 
”Ekvationer och formler” samt avsnittet ”Algebra”. Av kursplanen för Matematik A 
framgår att eleven ska kunna tolka och hantera algebraiska uttryck. 
 
Sidospår – Stickprov 
Eleverna skulle här med hjälp av simulering utföra och rapportera en väljarundersökning 
i ett land. Simuleringen utförs med hjälp av ett stort antal färgade plastpärlor. Eleverna 
skulle även räkna på felmarginalen. Materialet som behövs är ett stort antal pärlor (i vårt 
fall 34 000) i olika färger. 
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att arbeta med statistiska 
undersökningar, stickprov, felmarginaler och populationer. I elevernas läromedel finns 
denna matematik i avsnittet ”Statistiska undersökningar”. Av kursplanen för Matematik 
A framgår att eleven ska kunna tolka, kritiskt granska och åskådliggöra statistiska data. 
Även av kursplanen för Matematik B framgår att eleven ska kunna rapportera en 
statistisk undersökning och i detta sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt 
värdera resultatet. 
 
Sidospår – T-röd 
Genom att mäta på hur massan hos T-röd förhåller sig till volymen skulle eleverna räkna 
ut T-röds densitet. Materialet som behövs är T-röd, mätglas 100 ml och en våg. 
 
Matematiken i detta sidospår är till sitt innehåll ungefär som matematiken i sidospår – 
Väg – tid diagram. Den matematik som kommer fram är alltså att arbeta med linjära 
funktioner i diagram och utifrån det ta fram den linjära funktionen samt kunna använda 
den. I elevernas läromedel finns denna matematik i avsnittet ”Rita och tolka grafer”. Av 
kursplanen för Matematik A framgår att eleven ska kunna tolka och hantera formler och 
funktioner som krävs för problemlösning i vardagslivet, kunna ställa upp, tolka, använda 
och åskådliggöra linjära funktioner. Av kursplanen för Matematik B framgår att eleven 
ska kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former med hjälp av grafiska och 
algebraiska metoder. 
 
Sidospår – Tärningsdifferens 
Här skulle eleverna ta reda på vilken differens mellan två tärningar som är vanligast när 
de slår dessa, med hjälp av försök samt sannolikhetsberäkningar. Materialet som behövs 
är två tärningar. 
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att utreda sannolikheten för en 
händelse och att arbeta med begreppen frekvens och relativ frekvens. Eleverna ska utföra 
slumpförsök och jämföra resultatet med den uträknade sannolikheten. I elevernas 
läromedel finns detta i avsnittet ”Enkla slumpförsök”. Även av kursplanen för Matematik 
B framgår att eleven ska kunna beräkna sannolikheter vid enkla slumpförsök samt kunna 
uppskatta sannolikheter genom att studera relativa frekvenser. 
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Sidospår – Utströmningshastighet 
Eleverna skulle räkna på den hastighet vatten rinner ut ur ett rör genom att mäta volymen 
vid ett antal tidpunkter. En funktion som beskriver vattenvolymen i röret skulle sedan tas 
fram. Med hjälp av derivata skulle sedan den maximala utströmningshastigheten 
bestämmas. Materialet som behövs är ett plexiglasrör med ett litet hål i, ett stativ, färgat 
vatten, mätglas och ett stoppur. 
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att ta fram förändringshastigheter 
med hjälp av derivata. Med hjälp av resultatet från ett försök ska en andragradsfunktion 
eller en exponentiell funktion sättas upp och deriveras. I elevernas läromedel för 
Matematik A och B finns denna matematik i avsnittet ”Exponentialfunktioner” och i 
”Andragradsfunktioner” och i läromedlet för Matematik C och D i avsnittet 
”Exponential- och potensfunktioner”. Av kursplanen för Matematik A framgår att eleven 
ska kunna ställa upp, tolka och använda enkla exponentialfunktioner som modeller för 
verkliga förlopp. Av kursplanen för Matematik B framgår att eleven ska kunna förklara 
vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och använda några icke-
linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp. 
 
Sidospår – Avsvalningskurva 
Eleverna skulle räkna på avsvalningen hos upphettat vatten i en bägare och visa denna 
med hjälp av exponentiell modell. Ett antal mätvärden skulle tas. Materialet som behövs 
är vatten, termometer, vattenkokare, bägare 100 ml och en klocka.  
 
Den matematik som kommer fram i detta sidospår är att ta fram en exponentiell modell 
som beskriver det aktuella förloppet. Eleverna kan även arbeta med funktionen, till 
exempel omvandla basen till e och derivera den. I elevernas läromedel för Matematik A 
och B finns denna matematik i avsnittet ”Exponentialfunktioner” och i läromedlet för 
Matematik C och D i avsnitten ”Exponential- och potensfunktioner” samt ”Derivator och 
tillämpningar”. Av kursplanen för Matematik A framgår att eleven ska kunna ställa upp, 
tolka och använda enkla exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp. Av 
kursplanen för Matematik B framgår att eleven ska kunna förklara vad som kännetecknar 
en funktion samt kunna ställa upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som 
modeller för verkliga förlopp.  
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7.4 Störningsmoment 
 
Vi planerade att ge grupperna ett antal störningsmoment via sms på mobiltelefonen under 
veckan, med förhoppning om att öka spänningen och gruppsammanhållningen. Vår tanke 
var även att använda störningsmoment ifall vi såg att någon grupp verkade omotiverad 
och behövde tänka på något annat för en stund. Exempel på störningsmoment som vi 
hade tänkt använda oss av var Algebrakapplöping42 (se bilaga 2) eller andra matematiska 
problem. Störningsmomenten skulle utföras tillsammans av hela gruppen och så snart 
som möjligt efter att ordern getts. När störningsmomentet var genomfört skulle gruppen 
rapportera till oss om vi inte varit närvarande vid genomförandet. 
 
 
7.5 Avslutningen – sluttävlingen 
 
På projektveckans sista dag skulle eleverna presentera sina missions muntligt. Varje 
grupp skulle få cirka 20 minuter till sitt förfogande och hur presentationerna skulle läggas 
upp skulle de själva få avgöra. Vi hade bjudit in vår handledare och hennes 
matematikdidaktikstudenter och de skulle fungera som en jury. Juryn skulle tillsammans 
med oss bedöma gruppernas presentationer och dela ut huvudnycklarna som skulle ge 
tillträde till sluttävlingen. 
 
I sluttävlingen skulle grupperna med hjälp av de ihopsamlade ledtrådarna, från utförda 
sidospår, lösa ett antal matematiska problem i ett stationssystem. De problem vi skulle 
använda finns i bilaga 22 och kommer från IT-pedagogerna i Jönköping43. Den grupp 
som först klarade alla problem skulle bli den vinnande gruppen.  
 

                                                           
42 Horne, M., översättning och bearbetning av Trygg, L. (2000) 
43 IT-pedagogerna i Jönköpings län 



 
 

34

8 Genomförande av projektveckan 
 
I detta avsnitt presenterar vi hur projektveckan genomfördes. Vi berättar om hur vi 
introducerade projektveckan för eleverna och hur vi introducerade dem i sina missions. 
Vi beskriver arbetet under veckan, dels hur vi arbetade i vår handledarroll, dels hur 
eleverna arbetade med sina uppgifter, det vill säga sina missions, sina sidospår och de 
störningsmoment vi gav dem. Vi beskriver här resultatet av gruppernas missions och 
elevernas sidospår. Slutligen berättar vi om hur projektveckans sista dag såg ut.  
 
Inför projektveckan ställde vi i ordning ett rum (laborationssalen som vi hade tillgång till) 
där alla sidospår var uppställda. Bredvid varje sidospår placerade vi utförliga 
instruktioner (se bilagorna 9-20) till dessa.  
 
 
8.1 Introduktion av projektveckan 
 
Som vi tidigare nämnt i uppsatsen skulle vi introducera projektveckan med hjälp av en 
Power Point-presentation. Vi valde att introducera projektveckan på torsdagen veckan 
innan dels för att vi ville utnyttja tiden under veckan maximalt, dels för att eleverna 
skulle hinna förbereda sig. Vi hade arbetat fram en Power Point-presentation där veckans 
upplägg presenterades och där tävlingskonceptet förklarades. Eleverna fick därefter 
projektbeskrivningen (se bilaga 1) och vi gav dem i uppgift att till projektveckans första 
dag komma fram till ett lagnamn och lämna ett mobiltelefonnummer till oss. Vi stämde 
även möte med varje grupp inför denna dag. 
 
Elevernas spontana reaktion vid vår introduktion av projektveckan var positiv. Det 
verkade som att de tyckte att det skulle bli spännande, samtidigt som de inte riktigt visste 
vad det skulle komma att handla om. 
 
 
8.2 Introduktion av gruppernas missions 
 
Under förmiddagen på projektveckans första dag hade vi stämt möte med varje grupp. 
Under detta möte skulle vi introducera dem i sina missions och i de olika sidospåren.  
 
Vi började varje möte med att samla in lagnamn och mobiltelefonnummer. Sedan gav vi 
en kort introduktion till gruppens mission då beskrivningen av gruppens mission delades 
ut. Slutligen gav vi en kort presentation av de olika sidospåren och delade ut en 
sammanställning av alla sidospår. Varje grupp fick en grupportfolio där de skulle förvara 
sina genomförda sidospår och det var denna portfolio som skulle lämnas in till oss senare 
under veckan. Vi gjorde under dessa möten grupperna uppmärksamma på att de själva 
skulle sätta upp två mål för arbetet under veckan. De två målen skulle de presentera för 
oss under eftermiddagen då vi stämde ett nytt möte med dem. Samtliga grupper verkade 
tycka att det var positivt att varje grupp fått varsitt mission. 
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Introduktion till Ett spel 
Vi hade lånat en kortsko och gjort en spelduk till casinospelet Black Jack och lät eleverna 
spela Black Jack som introduktion. Anledningen till att vi valde just denna introduktion 
var att vi trodde att det skulle fånga elevernas intresse. Vi poängterade att de själva fick 
välja vilket slags spel de skulle utveckla, ett casinospel eller ett spel som når en bredare 
publik, till exempel Bingolotto eller Triss. Gruppens reaktion på sitt mission var väldigt 
positivt. De verkade ivriga att få börja arbeta med sitt mission. Vi lät dem låna kortskon 
under veckan.  
 
Introduktion till Lotorpsån 
I denna introduktion började vi med att presentera de olika sidospåren och samla in 
lagnamn och mobiltelefonnummer. Därefter åkte vi iväg till den aktuella ån där vi 
berättade historien kring deras mission. Det var vid denna å de skulle göra de mätningar 
de ansåg vara nödvändiga under veckan. Gruppens reaktion var även här positiv. Det 
verkade tycka att det skulle bli roligt att arbeta med något praktiskt utanför skolan. 
 
Introduktion till Ett bilfritt Norrköping 
I denna introduktion berättade vi bakgrunden till gruppens mission. Gruppens första 
intryck av sitt mission verkade vara att de trodde att det skulle bli svårt. 
 
Introduktion till Sjöfararnas matematik 
Även i denna introduktion valde vi att berätta historien bakom gruppens mission. 
Gruppens reaktion verkade vara att det var ett roligt mission. 
 
Introduktion till Kryptering 
I denna introduktion lät vi gruppen tävla mot oss i att lösa ett enkelt krypteringssystem44 
(se bilaga 21). Vi berättade sedan historien bakom deras mission. Eleverna verkade lite 
förvirrade och gruppen verkade inte riktigt veta var de skulle börja. 
 
 
8.3 Handledarsamtal 
 
På eftermiddagen hade vi planerat in ett kort möte med varje grupp. Mötet var till för att 
dels stämma av att de kommit igång med arbetet, dels för att diskutera gruppernas egna 
mål. Generellt sett var de olika gruppernas mål tillfredsställande, de hade satt upp mer 
specifika kunskapsmål som riktade sig till det mission de hade. Vissa grupper hade satt 
upp målet ”att ha roligt” och det betraktade vi inte som ett kunskapsmål. Vi förde en 
diskussion med grupperna om kunskapsmål och underströk att ”att ha roligt” skulle 
komma naturligt under projektets gång och att det inte var ett lämpligt mål. Grupperna 
fick i uppgift att formulera ett nytt mål.  
 
Under veckans gång hade vi ett antal inplanerade handledarsamtal i form av möten för att 
se till att arbetet i de olika grupperna fungerade och för att ge möjlighet att ställa frågor. 
Vi tyckte att det var viktigt att inte ha för många möten då vi inte ville störa gruppernas 
arbete. Eftersom vi under hela veckan hade en, enligt vår bedömning, tät kontakt med 
                                                           
44 Heikne, H. och Larsson, K. (1995), (2001) 
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samtliga grupper kände vi att vi ändå hade en god insyn i gruppernas arbete. Vi fanns 
hela tiden till hands för att hjälpa till i både arbetet med missionen och sidospåren. 
Förutom de möten vi höll under första dagen med grupperna planerade vi in ytterligare 
två möten, ett möte i mitten av veckan och ett när vi började närma oss slutet av veckan. 
Vi gjorde klart för eleverna att de när som helst kunde stämma möte med oss när så 
behövdes. Vissa grupper kom och bad om att få ha möten när de hade fastnat på något. Vi 
gav även föreläsningar i två av grupperna då grupperna uttryckte att de inte kom vidare 
och inte kunde hitta den information de behövde. 
 
Vi har valt att inte beskriva våra handledarsamtal med de olika grupperna mer ingående 
för att inte peka ut enskilda grupper eller individer. 
 
 
8.4 Elevernas arbete under projektveckan och deras resultat 
 
Vi kommer här att beskriva hur eleverna arbetade med sina missions och sina sidospår 
under veckan och vad de gjorde av dem. Här beskriver vi även några av de 
störningsmoment vi skickade ut till grupperna och hur de hanterade dessa. 
 
8.4.1 Resultatet av elevernas missions 
Redan i början av veckan kunde vi se hur grupperna började identifiera var problemet låg 
i deras missions. De började även välja ut vad de skulle titta på då vi hade gett dem öppna 
problem. Vi såg också hur grupperna började fördela arbetet vilket vi betraktade som 
positivt, samtidigt som vi befarade att en del grupper delade upp arbetet så att en del av 
gruppmedlemmarna missade det matematiska innehållet. Vi förklarade då för grupperna 
att det var viktigt att alla gruppmedlemmar tog del av de matematiska problemen.  
 
Resultat av Ett spel 
Gruppen valde att framställa ett kortspel av den typen av spel som spelas på ett casino. 
De kallade spelet för Colli-Boll. Spelbordet består av tre pyramidliknande spelplaner. 
Pyramiderna har en bas med fyra kort, rad två har tre kort och tredje raden, toppen, har 
två kort. Ovanför varje pyramid finns en ruta där insatsen placeras. Spelarna spelar 
individuellt mot banken. Spelarens mål är att ta sig ända upp till toppen av pyramiden, 
förstå då delas vinst ut. Om en spelare inte når toppen förlorar denne sin insats. Spelaren 
kan aldrig dra sig ur förrän han har nått toppen. Insatsen får vara mellan 20 och 60 
kronor, här har gruppen tagit hänsyn fastställda lagar gällande spel. Efter satsad insats 
delar dealern ut de första fyra korten till varje spelare. Sedan väljer spelaren det kort han 
vill spela vidare på. Han väljer även om något av de tre följande korten som är i samma 
färg ska vara högre eller lägre. Dealern plockar nu bort de tre ej valda korten och delar ut 
tre nya kort till spelaren. För att spelaren ska få gå vidare till nästa nivå måste ett av de 
nya korten vara i samma färg som det valda kortet och även lägre eller högre beroende på 
vad spelaren valt. Sedan fortsätter spelet på samma sätt. Om spelaren lyckas klara 
pyramiden är vinsten fyra gånger insatsen. Det vill säga att 20 kronor i insats ger 80 
kronor i vinst.  
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Gruppen gjorde en sannolikhetsberäkning över vinstchanserna. Den genomsnittliga 
chansen att gå vidare från första raden till andra raden är 55 % och den genomsnittliga 
chansen att gå vidare från den andra till den tredje raden är 36,5 %. Den totala 
vinstchansen är cirka 20 %.  
 
Gruppen gjorde även en ekonomisk kalkyl över hela spelets verksamhet. De arbetade 
utifrån ett antal förutsättningar som de tog reda på genom undersökningar. 
Förutsättningarna var att bordet skulle vara öppet fem timmar per dag. Genomsnittligt 
hinner dealern 30 givar per timme och de har räknat med att bordet har tre spelare och att 
spelarna satsar 20 kronor var per giv. Förutsatt att spelaren spelar på smartast möjliga sätt 
så går banken 20 kronor i vinst för varje 100 kronor som satsas, vilket gör att spelets 
inkomst per månad är 36 000 kronor. De utgifter som gruppen tagit hänsyn till är dealerns 
lön, inräknat sociala avgifter och semesterersättning, och inköp av kortlekar, bord och 
duk. Total vinst per månad på ett bord blir då ungefär 20 000 kronor.  
 
Resultat av Lotorpsån 
Gruppen mätte upp ett antal djup i ån längs med bron med hjälp av ett lod. De mätte även 
bredden på ån vid bron. Sedan ritade de ett skiss på hur åns genomskärningsyta såg ut 
med hjälp av de uppmätta värdena. För att räkna ut åns genomskärningsyta så delades 
skissen upp i ett antal rektanglar och trianglar. Genomskärningsytan räknades ut till 46 
m2. Enligt förutsättningarna var genomskärningsytan lika över hela ån. Sedan började 
gruppen fundera över vilka gifter de skulle använda. Gruppen hade ett antal förslag vilkas 
för- och nackdelar vägdes mot varandra. Eleverna uppskattade gubbens vikt till 75 kg och 
gummans vikt till 100 kg. Sedan räknade gruppen ut hur mycket gift de två personerna 
behövde för att dö. Eleverna räknade med att gubben dricker två liter vatten under loppet 
av en timme. Med hjälp av dessa värden kunde de sedan räkna ut hur mycket gift per liter 
som krävdes för att döda gubben. Sedan räknade de ut hur mycket vatten som fanns från 
bron och fram till gubbens hus. De kom fram till att de behövde hälla i ca 1 mg gift vid 
bron. Nästa problem var att gumman inte skulle dö. Hon bodde dubbelt så långt bort från 
bron som gubben och därför är vattenvolymen fram till henne dubbelt så stor. Eleverna 
kom fram till att hon kunde dricka fem liter vatten utan att dö och ansåg sig därför säkra 
på att hon skulle överleva.  
 
Sista problemet för gruppen var att räkna ut vilken tid som giftet skulle hällas i ån. 
Gruppen ringde till de som var ansvariga för den närbelägna dammen och fick ett värde 
på flödet som var 3 m3/s. Sedan tog de reda på vattenhastigheten och fick den till 0,07 
m/s. De räknade med hjälp av det ut hur lång tid det skulle ta för giftet att nå gubben och 
fick resultatet 610 s, det vill säga ungefär 11 minuter. Alltså måste giftet hällas i ån 
klockan 11.34 om gubben tar sitt dricksvatten från ån klockan 11.45. Gruppen hade en 
flaska med två liter gift med koncentrationen 0,5 mg/l.  
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Resultat av Ett bilfritt Norrköping 
Det aktuella området att göra bilfritt avgränsas av Södra promenaden, Östra promenaden, 
Norra promenaden och Kungsgatan, även dessa gator skulle vara bilfria. Gruppen valde 
att titta på en rad olika aspekter med avseende på att fria Norrköpings innerstad från 
biltrafik. 
 
• Omdirigering av trafik – Den största omdirigeringen skulle ske vid Östra promenaden 

då denna är en genomfartsled från E4 Stockholm till E22 Kalmar. Denna trafik skulle 
behöva omdirigeras till Söderleden. Östra promenaden trafikeras dagligen av 29 000 
bilister. Gruppen antog att cirka 15 000 av dessa använder Östra promenaden som 
genomfartsled.  Söderleden skulle behöva breddas och byggas ut.  

• Miljö – I de centrala delarna av Norrköping cirkulerar cirka 8000 bilar per dag. Med 
tanke på alla starter och stopp är föroreningarna från bilarna stora. Dock ansåg 
gruppen att de 15 000 bilar som omdirigeras från Östra promenaden till Söderleden 
får åka en vägsträcka på cirka två kilometer längre, vilket leder till ökade utsläpp där 
istället. Gruppen ansåg därför att den enda skillnaden miljömässigt skulle bli att 
luften i Norrköpings innerstad skulle bli bättre, men att skillnaden totalt skulle bli 
minimal.  

• Säkerhet – Gruppen tog reda på att Kungsgatan och Östra promenaden är de mest 
olyckdrabbade gatorna i Norrköpings innerstad. Dessa olyckor skulle kunna minskas 
om biltrafiken blev mindre. Dock ansåg gruppen att det inte var säkert att antalet 
olyckor skulle minskas eftersom antalet kommunala fordon, såsom bussar och 
spårvagnar, skulle öka.  

• Parkering – Gruppen ansåg att det skulle behövas ett stort antal parkeringsplatser 
utanför det bilfria området. Då det rör sig cirka 8000 bilar inom området per dag 
skulle det behövas parkeringsplatser på cirka 120 000 m2. Gruppen funderade på idén 
att bygga ett högt parkeringshus men insåg att ett parkeringshus inte kunde vara 54 
våningar högt. Ett annat problem var att det inte finns utrymme för så stora 
parkeringsplatser. 

• Undantag från den bilfria zonen – Gruppen gav som förslag att låta ett antal 
fordonstyper få trafikera det aktuella området. Dessa var ambulans, transportfordon 
och varutransporter.  

• Bekvämlighet – Gruppen ansåg att det skulle vara obekvämt att inte kunna köra bil 
inom det aktuella området. Till exempel om man vill handla mycket mat eller behöver 
åka till sjukhuset. Att inte få trafikera området skulle skapa mycket irritation. Denna 
irritation skulle kunna leda till större risktagande hos bilisterna och eventuella 
singelolyckor. 

• Ekonomi – Att bygga nya parkeringar utanför det aktuella området skulle kosta med 
asfaltering, röjning av området, personalkostnader samt maskinkostnader cirka 18 
miljoner kronor.  

• Utökning av kommunal trafik, såsom bussar och spårvagnar – Gruppen valde att 
eventuellt sätta in en extra busslinje genom det aktuella området.  
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Resultat av Sjöfararnas matematik 
Gruppen arbetade utifrån att de seglade med en hastighet av 20 knop ( 5,020 ⋅ m/s = 10 
m/s) de två första dagarna och drev väldigt långsamt den tredje dagen. Gruppen beskrev 
sedan hur man går tillväga när man bestämmer sin position med hjälp av en sextant.  
 
1. Gruppen började med att räkna ut eller anta en position.  
2. Därefter valde de vilken himlakropp de skulle rikta sin sextant mot, i deras fall solen.  
3. Sedan använde de en nautisk tabell för att få reda på himlakroppens projektionspunkt 

med deklination och GHA. Det är viktigt att veta den exakta tidpunkten då 
himlakroppen flyttar sig med tiden över himlen. De behövde också korrigera sin tid 
till GMT. 

4. Höjden till himlakroppen togs nu fram, och det kan man göra antingen genom 
beräkning med hjälp av en formel eller ur ett tabellverk. För att matematiskt beräkna 
höjden bör man befinna sig på samma halvklot som himlakroppen. Gruppen valde 
därför att använda ett tabellverk.  

5. Gruppen kunde nu beräkna avståndet mellan himlakroppens projektionspunkt och 
deras möjliga position, det så kallade zenitavståndet.  

 
hz −°= 90  

=⋅60z antal nautiska mil 
 
Gruppen delade avståndet från polen till ekvatorn för att få fram hur lång en 
distansminut är, 1852 meter. Med hjälp av det kunde gruppen bestämma avståndet till 
himlakroppens projektionspunkt i enheten meter. 

6. Nu kunde gruppen bestämma sin position genom att betrakta ytterligare en 
himlakropp eller använda sig av asimuten. Gruppen valde att använda sig av 
ytterligare en himlakropp. 

7. Den himlakropp gruppen nu valde att titta på var månen. De använde sig av formler 
för att beräkna höjdvinkel och asimut.  

8. På så vis kunde gruppen få fram radien på den nya ortcirkeln. Där de två ortcirklarna 
skär varandra finns den sökta positionen. 

  
Resultat av Kryptering 
Gruppens framställde ett kryptosystem som bygger på att bokstäver omvandlas till siffror 
som sedan omvandlas till andra siffror enligt en linjär graf. Tecknets ordning i 
meddelandet bestämmer grafens utformning. Beroende på var i meddelandet tecknet står 
så omvandlas just det tecknet på olika sätt. Tecknets plats i meddelandet bestämmer 
grafens k- och m-värde enligt en sinusfunktion som gör att värdena hela tiden varierar. 
Eftersom m-värdet är inverterat gäller att med stigande k-värde följer sjunkande m-värde 
och vise versa. Gruppen gjorde en grafisk och algebraisk beskrivning. Vi redovisar den 
algebraiska. Omvandlingsformeln ser ut på följande sätt: 
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4,2sin)( += nnh   
   
där n står för tecknets platsnummer i meddelandet 
 

18
)(

60)()( −+⋅=
nh

xnhxf  

 
där x står för bokstavens ordningsnummer i alfabetet. 01 står för blanksteg, 02 för A, 03 
B och så vidare. 
 
När meddelandet ska avkrypteras används en nyckel med följande formel. 
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Exempel: Vid kryptering och avkryptering av bokstaven S används följande 
tillvägagångssätt: 
 
Bokstaven S har platsnummer 1 i meddelandet, det vill säga n = 1. Bokstaven S har 
ordningsnummer 20 i alfabetet, det vill säga x = 20. 
 
h(1) = 2,417… 
 
f(20) = 55,168… 
 
55 är alltså bokstaven S i krypterad form. Då 55 ska avkrypteras används den sista 
formeln.  
 
x = 20 vilket är just bokstaven S i alfabetet.  
 
8.4.2 Resultatet av elevernas sidospår 
Redan under projektveckans första dag var det flera grupper som satte igång att arbeta 
med sidospåren. Vi hade sagt att varje person skulle göra minst två sidospår. Varje 
sidospår skulle belönas med en ledtråd till sluttävlingen. Vi hade även sagt att de skulle få 
fler ledtrådar ju fler sidospår de gjorde, med förhoppning om att locka dem till att göra så 
många sidospår som möjligt. Även om de utförde sidospåren två och två skulle de få 
varsin ledtråd för att uppmuntra dem till att arbeta tillsammans. Det verkade som om de 
olika grupperna hade försökt att planera sin vecka tidsmässigt genom att börja med 
sidospåren redan första dagen. Vid samtal med vissa grupper kom det fram att de hade 
som strategi att försöka göra alla sidospåren för att få så många ledtrådar som möjligt. Vi 
såg detta som mycket positivt och det visade också att de tog tävlingen på stort allvar. 
 
Under veckan arbetade eleverna bra med sidospåren. De flesta eleverna gjorde betydligt 
fler sidospår än det obligatoriska antalet. Några grupper gjorde samtliga sidospår för att 
få så många ledtrådar som möjligt till sluttävlingen.  
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Eleverna redovisade sina sidospår genom en skriftlig rapport, i de flesta fallen med hjälp 
av programmet MathCad. Det var även detta program som användes då eleverna gjorde 
tabeller och grafer under arbetet med sidospåren.   
 
8.4.3 De utdelade störningsmomenten 
Ganska snart efter att grupperna hade haft sina introduktionsmöten under projektveckans 
första dag fick grupperna varsitt störningsmoment. Syftet med det första 
störningsmomentet var att vi ville vara säkra på att grupperna förstått vad ett 
störningsmoment innebar. Vi gav dem därför ett enkelt störningsmoment som innebar att 
de skulle dricka valfri dryck från kaffeautomaten.  
 
Under veckan delade vi ut ett antal störningsmoment till varje grupp. Vi var dock 
noggranna med att inte ge dem för många då vi inte ville störa dem i sitt arbete. Exempel 
på utdelade störningsmoment var att utmana en annan grupp i Algebrakapplöpning45 
(bilaga 2). Ett annat exempel av mer humoristisk art var att låta en grupp utföra en inre 
och yttre kontroll av sin bil då de skulle använda denna under veckan. 
 
 
8.5 Projektveckans avslutning 
 
Till projektveckans sista dag, avslutningen, hade vi bjudit in vår handledare och hennes 
matematikdidaktikstudenter. Dessa skulle, tillsammans med oss, fungera som jury under 
gruppernas presentationer. De skulle även vara ansvariga för de stationer vi planerat till 
sluttävlingen. Vi hade även bjudit in resten av skolans personal som publik. Skolans 
rektor och skolans pedagogiska ledare var de som valde att delta. Det faktum att vi bjöd 
in externa gäster som publik och som jury tror vi fick eleverna att ta avslutningen på 
allvar.  
 
Dagen började med att grupperna genomförde sina presentationer. Vi lät en elev filma 
presentationerna. Samtliga grupper använde sig av Power Point som presentationsverktyg 
och visade presentationen på en stor duk. Samtliga grupper genomförde mycket bra 
presentationer och det märktes tydligt att de hade erfarenhet av presentationer av denna 
typ. Vi hade tidigare poängterat för grupperna att det matematiska innehållet skulle 
framträda tydligt i presentationen vilket det även gjorde. Varje grupp fick cirka 20 
minuter till sitt förfogande. Efter varje presentation hölls en kort frågestund då juryn och 
den övriga publiken fick möjlighet att ställa frågor. Efter flera av presentationerna kom 
väldigt intressanta, och i vissa fall livliga, diskussioner igång. Tyvärr var vi på grund av 
tidsbrist tvungna att hålla diskussionerna korta. 
 
Efter presentationerna hade juryn en kort överläggning och beslutade att samtliga grupper 
fick den huvudnyckel som krävdes för att få delta i sluttävlingen. Här använde vi oss av 
riktiga nycklar som dock enbart fungerade som symboler. En av oss placerade ut vår 
handledare och hennes studenter på de olika stationerna (bilaga 22). Under tiden 
informerade den andra av oss eleverna om hur sluttävlingen skulle gå till och delade ut 
                                                           
45 Horne, M., översättning och bearbetning av Trygg, L. (2000)  
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gruppernas ledtrådar. Eleverna var väldigt ivriga att få starta och sprang bokstavligen ner 
en av oss vid startskottet.  
 
I sluttävlingen fanns ett antal stationer. Vid varje station fanns ett matematiskt problem. 
Till sin hjälp hade grupperna de ledtrådar som samlats in under veckan. Ledtrådarna var 
slumpvis listade på ett papper och det framgick inte vilka ledtrådar som hörde till vilken 
station. För att få gå vidare till nästa station var gruppen tvungen att lämna ett korrekt 
svar till den stationsansvarige. Den grupp som först hade klarat av den sista stationen 
hade vunnit.  
 
Efter att den första gruppen gått i mål avbröt vi tävlingen för prisutdelning. Deltagarna i 
den vinnande gruppen fick varsitt presentkort på boken Fermats gåta46. De andra 
grupperna fick pris i form av godis. Vi gjorde klart för klassen att vi var väldigt nöjda 
med deras arbete under veckan. Även rektorn och skolans pedagogiska ledare uttalade sig 
om hur bra veckan hade fungerat.  
 

                                                           
46 Singh, S. (1997) 
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9 Utvärdering 
 
I detta avsnitt kommer vi att utvärdera projektveckan utifrån vårt perspektiv. Vi kommer 
även att presentera elevernas utvärdering av projektveckan. Vi beskriver den litteratur vi 
använt när vi utvärderat projektveckan ur lärar- och handledarperspektiv och den 
litteratur vi använt då vi planerat elevernas utvärdering. Vi lät eleverna utvärdera veckan 
med hjälp av en enkät. Det var viktigt att låta eleverna utvärdera den projektvecka de 
deltagit i på grund av att vi ville ha deras åsikter om hur projektveckan fungerade vad det 
gäller upplägget, innehållet och de uppsatta målen. Vår ambition är att kunna använda det 
här projektet i vår framtida yrkesroll och därför tyckte vi att det var viktigt att få feedback 
från de deltagande eleverna.  
 
 
9.1 Utvärdering ur lärar- och handledarperspektiv 
 
Vi utvärderar här hur vi anser att projektveckan fungerade i sin helhet. Vi kommer även 
att beskriva hur vi anser att gruppernas missions och sidospår fungerade samt hur 
grupperna arbetade med dem. Vi utvärderar även vår roll som handledare. 
 
9.1.1 Reflekterande utvärdering 
Enligt Alexandersson47 behöver läraren använda sig av reflekterande utvärdering för att 
bättre kunna förstå, förklara och förändra den egna undervisningen. Alexandersson talar 
om tre centrala komponenter i reflekterande utvärdering. 
 
1. Förmåga att reflektera – Den reflekterande utvärderingen startar med att läraren 

tydliggör förståelsen av den egna undervisningspraktiken. Detta beror på att lärarens 
reflektion sannolikt tar sin utgångspunkt i den egna handlingen. Det är viktigt att 
läraren själv tar ansvar för att bejaka och bearbeta sina egna upplevelser av att något 
behöver förändras, förnyas eller fördjupas. 

2. Förmåga att skapa teori av den egna undervisningspraktiken – Att man ökar 
reflektionen innebär inte automatiskt att den egna undervisningspraktiken påverkas. 
Reflektionen förutsätter inte bara en riktning mot något eller ett begreppsmässigt 
vetande utan också en ambition att vilja utveckla praktiken.  

3. Förmåga att kommunicera med andra – För att kunna beskriva, diskutera och 
strukturera komplexa undervisningssituationer fordras ett gemensamt språk, det vill 
säga att man på ett tillfredsställande sätt kan beskriva den företeelse eller de frågor 
som uppmärksammas. Det är främst lärarnas egna begrepp som utgör utgångspunkten 
för beskrivningar när det gäller reflekterande utvärdering.48  

 
Något som Alexandersson poängterar är att all utvärdering på något sätt bör leda till ökat 
medvetande hos lärarna.  
 
Dessa komponenter hade vi i tankarna då vi utvärderade projektveckan ur vårt perspektiv. 

                                                           
47 Alexandersson, M. (1992) 
48 Efter Alexandersson, M. (1992) s 26-30 
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9.1.2 Upplägget av projektveckan 
Vi valde att lägga upp projektveckan som en tävling där de olika basgrupperna tävlade 
mot varandra. Varje basgrupp fick ett stort projekt, som vi kallade ett mission, att arbeta 
med under hela veckan. Basgrupperna skulle även arbeta med verkstäder, sidospår, där de 
samlade ledtrådar. Projektveckan avslutades med att basgrupperna presenterade sina 
missions och tävlade i en sluttävling. Vi upplevde att upplägget fungerade bra och att det 
motiverade eleverna. Vi upplevde bara fördelar med att projektveckan utformades som en 
tävling. När vi planerade projektveckan och bestämde att denna skulle fungera som en 
tävling såg vi en viss risk i det. Dels var vi oroliga för att själva matematiken skulle 
glömmas bort, dels såg vi en fara i att eleverna skulle jämföra sina prestationer vilket 
kunde leda till att en del elever skulle känna sig underlägsna. Vi kunde inte observera att 
några av dessa problem uppstod. Vi såg att matematiken naturligt fick en betydande roll i 
elevernas arbete. Eftersom eleverna arbetade tillsammans i gruppen med sina missions 
och alla grupper fick olika missions blev inte tävlingen sådan att prestationer kunde 
mätas mellan grupperna. Då vi uppmuntrade eleverna att arbeta två och två med 
sidospåren uppstod inte heller här några problem. Vi observerade att elever hjälpte 
varandra över grupperna med sidospåren. Skulle vi genomföra ett liknande projekt så är 
det ingenting i själva upplägget som vi ser en anledning att ändra på.  
 
Att projektveckan utformades som en tävling var, enligt vår bedömning, en bidragande 
orsak till att eleverna blev så pass motiverade att arbeta med innehållet som vi upplevde 
att de var. Vi upplevde att eleverna tyckte att veckan var rolig och att de uppskattade att 
arbeta med matematik i projektform. 
 
Vi skrev en projektbeskrivning inför veckan. Denna projektbeskrivning är vi nöjda med 
och anser att den på ett fullgott sätt beskriver projektveckans upplägg. I 
projektbeskrivningen satte vi upp två mål och lät de olika grupperna själva sätta upp två 
egna mål med inriktning mot vilket mission de hade. Vi är nöjda med de mål vi satte upp 
och tycker att eleverna tog sitt ansvar i att dels sätta upp egna mål, dels i att uppnå de 
uppsatta målen.  
 
Som inledning till veckan hade vi en gemensam introduktion på projektet. Denna 
introduktion valde vi att ha veckan innan projektveckan för att ge eleverna möjlighet att 
sätta sig in i projektbeskrivningen och få tid att eventuellt förbereda sig. Introduktionen 
bestod av en Power Point-presentation där projektbeskrivningens huvuddrag gicks 
igenom. Enligt vår bedömning fungerade introduktionen bra genom att den gjorde 
eleverna nyfikna på den följande veckan.  
 
Självklart finns det både för- och nackdelar med att arbeta med matematik i grupp. En 
nackdel kan vara att somliga elever väljer de delar som inte handlar så mycket om 
matematik. Fördelar kan vara att eleverna får möjlighet att ”prata” matematik och att de 
kan hjälpa och komplettera varandra i arbetet. I vissa grupper upplevde vi att några elever 
inte tog så stor del av det matematiska innehållet. Som handledare borde vi ha gått in mer 
och styrt i gruppen. Vi upplevde också många av de fördelar som finns med att arbeta 
med matematik i grupp. Vi observerade livliga och givande matematikdiskussioner. Vi 
observerade även hur eleverna hjälpte varandra. 
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När vi planerade vårt projekt hade vi tankar på att utforma det så att integrering av andra 
ämnen blev nödvändigt. Vi insåg dock att integreringen av andra ämnen förmodligen 
skulle komma automatiskt ur gruppernas arbete med sina missions. Så blev även fallet. I 
vissa av gruppernas missions krävdes att gruppen satte sig in i flera andra ämnen än just 
matematik. Vi kunde även vid gruppernas presentationer av sina missions tydligt se att en 
hel del andra ämnen kom in i de efterföljande diskussionerna.  
 
När vi planerade vårt projekt valde vi att göra innehållet i gruppernas missions öppet. Det 
skulle bero på grupperna vad de gjorde av sina missions. Detta var något som vi vågade 
göra då vi visste att eleverna var vana vid att arbeta i projekt och hade en väl inarbetad 
arbetsgång. Vår bedömning är att det i de allra flesta fallen fungerade bra, dock hade 
vissa grupper behövt mer aktiv styrning från oss som handledare. 
 
9.1.3 Missions 
Vi började med att starta upp varje mission med en introduktion, för att sätta in grupperna 
i problemen och för att skapa en motivation att vilja arbeta med dem. Enligt vår 
bedömning var dessa introduktioner bra men att några av dem skulle kunna utvecklas 
ytterligare. De introduktioner vi skulle vilja utveckla mer är Ett bilfritt Norrköping och 
Sjöfararnas matematik. I introduktionerna till dessa saknades en praktisk uppgift som vi 
tror kunde ha motiverat grupperna ytterligare. Vi är extra nöjda med introduktionerna till 
Ett spel, Kryptering och Lotorpsån då vi lät eleverna göra något praktiskt.  
 
Vi upplevde att alla missions fungerade bra men att några av dem skulle kunna utvecklas 
ytterligare. Det vi menar med ytterligare utveckling är egentligen inte att innehållet 
behöver ändras utan att de kan kräva mer styrning och tydligare direktiv från 
handledarna. Några av gruppernas missions kan vid första anblicken innehålla för lite 
matematik. Utan hjälp och styrning från handledare kan gruppen lätt tro att de kan 
genomföra sitt mission med väldigt lite matematik. Samtliga missions innehåller dock 
mycket matematik men vissa av dem kräver tydligare direktiv och tydligare målsättning 
för att matematiken ska få en central roll. 
 
Om vi skulle genomföra en liknande projektvecka med samma upplägg skulle vi 
förmodligen använda oss av samma missions. Vi skulle dock med den erfarenhet vi nu 
har fått arbeta mer på introduktionerna till varje mission och vara tydligare med vad vi 
ville att grupperna skulle uppnå med sina missions.  
 
9.1.4 Sidospåren 
Vi valde att göra två sidospår obligatoriska per elev. Vi tyckte att det var ett lämpligt 
antal då vi visste att eleverna utan problem skulle hinna med två sidospår var. Vi var 
ganska säkra på att de flesta eleverna skulle hinna med och vilja göra fler sidospår, men 
vi ville inte att eleverna skulle känna sig stressade av sidospåren och valde därför att bara 
göra två obligatoriska. Däremot uppmuntrade vi eleverna att göra fler sidospår genom att 
vi gav dem fler ledtrådar till sluttävlingen ju fler sidospår de gjorde.  
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När vi valde ut vilka laborationer vi skulle använda som sidospår tog vi hänsyn till att 
eleverna inte tidigare arbetat laborativt med matematik. Därför försökte vi välja 
laborationer som inte verkade för avancerade att genomföra och vi valde även 
laborationer med matematiskt innehåll endast från A-, B- och C-kursen, trots att flera av 
eleverna arbetade med senare kurser än så i matematiken. Vi fokuserade alltså på att 
arbeta laborativt med matematik och hoppades på att eleverna skulle fördjupa sina redan 
befintliga matematikkunskaper. Vi insåg under veckans gång att vissa av laborationer var 
för enkla och att de inte gav eleverna någon utmaning. Dock valde många av eleverna att 
göra de enklare laborationerna istället för de mer krävande. Om vi skulle genomföra 
denna projektvecka igen skulle vi ersätta de enklare laborationerna med mer krävande 
laborationer för att förhindra att eleverna väljer en nivå som är lägre än de egentligen 
skulle klara av.  
 
Utfallet visar att alla laborationer är mycket bra men att några av dem var för enkla för 
just dessa elever. Vid valet av vilka laborationer man ska använda är det viktigt att ta 
hänsyn till de aktuella elevernas kunskaper. Till just dessa elever bedömer vi att de 
laborationer som passade deras kunskapsnivå bäst var Hur högt studsar bollen?, Getterna 
och bilen, Hur många fåglar häckar på ön?, Is it too hot?, Tärningsdifferens, 
Utströmningshastighet och Avsvalningskurva. 
 
9.1.5 Avslutningen av projektveckan 
Vi valde att avsluta projektveckan med att eleverna presenterade sina missions muntligt. 
Vi valde även att låta grupperna lämna in en skriftlig sammanställning av sina missions. 
Vi anser att denna form av avslutning fungerade tillfredsställande. Muntliga 
presentationer passade dessa elever. Eleverna hade förberett sig väl och presentationerna 
utfördes på ett professionellt sätt med avancerade presentationsmaterial.  
 
Vi avslutade hela veckan med en sluttävling till vilken eleverna under veckan samlat 
ledtrådar vid arbetet med sina sidospår. Tävlingen genomfördes utan problem och 
eleverna verkade tycka att det var väldigt roligt. De var mycket motiverade inför 
tävlingen och arbetade hårt under tävlingens gång. Här såg vi att grupperna arbetade 
väldigt bra tillsammans och försökte lösa problemen gemensamt. En sluttävling som 
denna passade dessa elever då de fungerade bra i grupp. 
 
9.1.6 Handledning 
Vi handledde eleverna dels i möten som vi planerat in tillsammans med dem, dels i möten 
som de ville ha med oss. Vi hade även ett par föreläsningar i några av grupperna för att 
hjälpa dem att komma vidare med sina missions. Dessutom fanns vi hela tiden till hands 
på skolan och det var inte svårt för eleverna att få hjälp av oss när så behövdes, både i 
arbetet med gruppernas missions och elevernas sidospår.  
 
Enligt vår bedömning fungerade handledningen tillfredsställande i form av planerade och 
mer spontana möten. Vi känner att vi i vissa grupper kunde ha styrt arbetet mer, speciellt 
för att styra in arbetet på matematik. Vi borde ha ställt krav på att eleverna själva skulle 
söka kunskap, inte få den ”serverad” av oss. I vissa fall hjälpte vi dem för mycket.  
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9.2 Elevernas utvärdering 
 
Vi valde att lämna ut en enkät (bilaga 23) till eleverna i klassen ett par veckor efter 
projektveckans genomförande. Anledningen till att vi valde att vänta med att lämna ut 
enkäten var att eleverna skulle få viss distans till projektveckan och dess innehåll. 
 
Vi tog del av Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning”49, men ansåg att innehållet i elevenkäten inte var av 
etiskt känslig karaktär. Vi lät dock eleverna vara anonyma i sin utvärdering och i de fall 
vi möjligtvis kunde urskilja individen var vi noggranna med att inte låta det synas i vår 
uppsats.  
 
9.2.1 Om utvärdering 
Vid utformandet av vår enkät använde vi oss av Granströms ”Om konstruktion av 
kursutvärderingar”50. Granström beskriver olika utgångspunkter för en utvärdering, 
verksamhetens input, process, output eller deltagarnas förslag på förändringar. Vid 
utvärdering av de mål som är uppsatta för verksamheten undersöks verksamhetens input. 
En annan viktig del är utvärdering av de processer som valts för att uppnå de uppsatta 
målen. Utfallet av arbetet kallas output. Vid utformandet av en utvärdering läggs ofta 
tyngdpunkten på någon eller några av dessa utgångspunkter.  
 
Vid valet av frågor i en enkät används bundna eller öppna svarsalternativ. Bundna 
svarsalternativ innebär att man redan har gett ett antal svarsalternativ att välja mellan. Vid 
öppna svarsalternativ finns inga färdiga svarsalternativ utan deltagaren svarar på frågan 
med egna ord. Fördelar med bundna svarsalternativ är att det går snabbt att besvara 
frågorna, sammanställningen förenklas och resultatet kan uttryckas i siffervärden. 
Nackdelar med bundna svarsalternativ är att det finns risk att deltagaren inte tänker över 
sitt svar och att de data man får in är förenklade och säger lite om deltagarens verkliga 
uppfattning. Det kan även uppstå problem med skalnivå och med att tolka innebörden i 
svaren. Fördelar med öppna svarsalternativ är att det krävs att deltagaren själv reflekterar 
över sina svar. De kan även ge nya aspekter som utformaren själv inte har tänkt på. En 
annan fördel är att de data man får in ger mer information. Nackdelar med öppna 
svarsalternativ är att det tar längre tid att besvara, att det försvårar sammanställningen och 
det är även svårt att jämföra resultatet.  
 
Vare sig en utvärdering besvaras anonymt eller inte så kan sekretessen beaktas. Sekretess 
innebär då att resultatet av enkäten inte avslöjar individens svar. Anonymitet innebär att 
inte ens den som sammanställer resultaten kan urskilja individen.  
 
En enkät kan utformas så att den ska besvaras individuellt eller i grupp. Fördelar med 
individuella svar är att den enskilde deltagaren får ett personligt ansvar för sina åsikter. 
Dessutom ökar sannolikheten att alla synpunkter kommer fram och att även extrema 
åsikter blir framförda. Nackdelar med individuella svar är att det ofta ger stora mängder 
                                                           
49 Vetenskapsrådet (2002) 
50 Granström, K (1995) 
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av data och det kan vara svårt att se mönster i svaren. Då deltagarna inte samråder med 
varandra finns en risk att svaren blir oreflekterade. Fördelar med gruppsvar är att en 
process kan uppstå vid besvarandet där nya insikter kan infinna sig, att deltagarna får ta 
del av varandras argument för sina åsikter och att eventuella ändringsförslag växer fram 
på ett naturligt sätt. Nackdelar med gruppsvar är att det tar tid att genomföra enkäten och 
det finns en risk att enskilda och avvikande synpunkter tappas bort. Det finns även en risk 
att grupptryck leder till att enskilda deltagares ursprungliga åsikter ändras. 
 
9.2.2 Enkätens upplägg och dess resultat 
I inledningen av enkäten berättade vi att vi behövde få en utvärdering av projektveckan. 
Det var dels för att kunna genomföra liknande matematikprojekt i framtiden på bästa 
möjliga sätt, dels för att kunna använda den i denna uppsats. Vi poängterade även, trots 
att eleverna skulle ange sitt mission, att de skulle förbli anonyma i vår uppsats och deras 
individuella medverkan skulle ej kunna urskiljas. 
 
Vid utformandet av vår enkät valde vi att använda input, process och output som 
utgångspunkter. Dessutom lämnade vi möjlighet för eleverna att ge förslag på 
förändringar. Vi valde att huvudsakligen använda bundna svarsalternativ men gav vid de 
flesta frågor möjlighet att skriva kommentarer. Vi ville kunna sammanställa resultatet av 
enkäten på ett enkelt och överskådligt sätt och samtidigt ge eleverna möjlighet att komma 
med egna kommentarer. Till ett par frågor valde vi dock att använda endast öppna 
svarsalternativ. Vi valde att låta eleverna besvara enkäten individuellt trots att de arbetat 
tillsammans i grupperna under projektveckan, då vi ville få fram den enskilde elevens 
åsikter.  
 
Här följer en sammanställning av resultatet och därefter citerar vi några av de 
kommentarer som eleverna lämnat till de olika frågorna. Vi väljer dock att inte ha med 
alla kommentarer, dels för att inte peka ut enskilda grupper eller individer, dels för att 
några av kommentarerna inte är väsentliga i sammanhanget. Det var 26 elever som deltog 
i projektet. Av dessa besvarade 25 stycken enkäten. En person var frånvarande. I bilaga 
24 finns resultatet av elevernas utvärdering sammanställt. På en del svarsalternativ står 
det till exempel att 5,5 elever svarade ”mycket bra” och 4,5 svarade ”bra”. Detta betyder 
att några elever ibland valde att kryssa i två svarsalternativ, vilket vi tolkar som att deras 
åsikt hamnade mitt emellan två svarsalternativ.  
 
 
Övergripande frågor 
Syftet var att utvärdera hur upplägget av projektveckan fungerade. Vi ställde även frågor 
om hur det var att arbeta med matematik i grupp och i projektform. 
 
Sammanfattningsvis har eleverna uttryckt att det var positivt att arbeta med matematiken 
i projektform och även positivt att arbeta med matematiken i grupp. Det är 
anmärkningsvärt att ingen elev valde svarsalternativ ”dåligt” eller ”mycket dåligt” på 
dessa frågor. De flesta eleverna uttryckte att de på ett tillfredsställande sätt uppfyllde de 
mål som sattes upp inför projektvecka. Majoriteten av eleverna har svarat att själva 
projektveckan var rolig. 
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• Det var kul att tillämpa matematiken i projektform. Mycket roligare att jobba så här när man 

känner att det har med verkligheten att göra. 
• Nytänkande och intressant - vad mer kan man begära? 
• Bra tillämpning, men jag fördjupade mig inte något. Bättre om det fanns svårare uppgifter. 

 
 
Sidospår (matematiklaborationer) 
Här ville vi utvärdera hur eleverna upplevde det att arbeta med sidospåren. 
 
De flesta eleverna har svarat att de lärde sig en del eller inte så mycket nytt inom 
matematiken under arbetet med sidospåren. De svarade även att de fick en del eller inte 
så mycket djupare förståelse för matematiken. Majoriteten av eleverna uttryckte att det 
var roligt att arbeta med sidospåren. 
 

• Att det går att överföra matte i praktiken, inte bara i teorin. 
• Verklighetsrelaterande 
• Sidospåren kanske inte tillförde så mycket matematikkunskaper. Men det var roligt att tillämpa 

matematiken praktiskt i små experiment. 
• Skulle vara roligare med sidospår med större utmaning. 

 
 
Mission 
Här ville vi dels ha reda på vilket mission varje elev hade och hur de tyckte att det 
fungerade att arbeta med sitt mission. 
 
Majoriteten av eleverna var nöjda med det mission de fått sig tilldelat. Många av eleverna 
uttryckte att de lärde sig nya saker inom matematiken under arbetet med sitt mission. 16 
av eleverna ansåg att de fått djupare förståelse inom någon del av matematiken medan nio 
ansåg att de fått ingen eller inte så mycket djupare förståelse under arbetet med sitt 
mission. Majoriteten av eleverna ansåg att de fått tillämpa sina matematikkunskaper 
praktiskt under arbetet med sitt mission. De allra flesta av eleverna svarade att det var 
roligt eller mycket roligt att arbeta med sitt mission. 
 

• Spännande, kul att utveckla och lyckas med. 
• Ingen av oss hade några förkunskaper och det var svårt att hitta fakta. 
• Man var tvungen att fundera i många banor och räkna på saker som egentligen inte hade med 

uppdraget i sig att göra, för att få fram fakta. 
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Handledning 
Här ville vi få feed-back på hur eleverna tyckte att vi fungerade som handledare. 
 
Nästan alla av eleverna svarade att kontakten och mötena med handledarna fungerade bra 
eller mycket bra och samtliga elever svarade att handledarna bidrog mycket eller väldigt 
mycket till att göra projektet roligt.  
 

• Det var bra, regelbundna möten är alltid bra. 
• Välplanerat 
• Ni bestämde ju vad vi skulle göra, men det var ju vi som utförde det. 

 
 
Och till sist… 
Här lämnades möjlighet att för eleverna komma med övriga kommentarer kring 
projektveckan som helhet och att lämna förslag på eventuella förbättringar.  
 
Här följer några av de kommentarer eleverna lämnat på frågan om matematikprojektet 
kan förändras på något sätt: 
 

• Kanske skulle kunna baka in fler problem i samma uppgift. Så det krävs olika sätt att räkna för o 
lösa uppgiften. 

• Lite mer matteinriktat på projektet, kändes inte som att det var ett matteprojekt. 
• Möjligen färre sidospår 

 
Här följer några av elevernas övriga kommentarer om projektveckan: 
 

• Ett bra och annorlunda projekt. 
• Summan av kardemumman, ett skojigt och lärorikt projekt. En eloge till de utmärkta handledarna! 

=) 
• Kul idé, bra grej att varva med i matten för att få lite ombyte. 
• Vi hade nog egentligen behövt mer tid för att göra projektet. En vecka var ganska lite, speciellt 

eftersom sidospåren tog mycket tid. 
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10 Diskussion 
 
Den här diskussionen är disponerad med hjälp av de frågeställningar vi har i denna 
uppsats. Vi har även valt att här ge råd till lärare som vill arbeta med matematik i 
projektform.  
 
 
10.1 Att utforma och genomföra en projektvecka i matematik 
 
Grundläggande vid utformning och genomförande av ett projekt är att ta hänsyn till de 
förutsättningar som finns. När vi skulle utforma vårt projekt var de förutsättningar vi tog 
hänsyn till våra egna, de som fanns på skolan, samt elevernas. Vi fick i uppdrag att 
genomföra en projektvecka så den tid vi hade att disponera med eleverna var en vecka. Vi 
fick en budget att fritt disponera under densamma. Eftersom vi fick vårt uppdrag redan på 
sommaren 2003 och eftersom projektveckan skulle genomföras under senare halvan av 
höstterminen hade vi lång tid på oss att utforma projektet. Dock hade vi samtidigt andra 
åtaganden, såsom arbete och studier, vilket gjorde att vi var tvungna att planera vår tid 
väl. Vad det gäller de förutsättningar som fanns på skolan så var den viktigaste 
förutsättningen att eleverna inte hade någon övrig undervisning under projektveckan, den 
enda undervisningen de hade var således vårt projekt. Vi fick tillgång till två klassrum, 
dels elevernas hemklassrum, dels skolans laborationssal, samt ett antal grupprum på 
skolan som kunde disponeras vid behov. Vi hade under hela vår förberedelsetid och 
under projektveckan tillgång till en arbetsplats med dator. Vi hade även fri tillgång till 
skrivare och kopieringsapparat. En annan viktig förutsättning var det stöd och den 
handledning vi fick från skolans rektor och skolans personal. Eleverna gick i årskurs tre 
och de hade arbetat mycket i projektform tidigare. De kände alltså till arbetssättet väl. 
Deras matematikkunskaper var blandade. Eleverna var vana vid att genomföra muntliga 
presentationer. Vad det gäller tekniska hjälpmedel i matematik använde sig de flesta av 
programmet MathCad framför grafritande räknare.  
 
Förutsättningarna vi hade var således mycket goda när det gällde att utforma och 
genomföra projektveckan. En av de få saker som kunde ha orsakat problem var elevernas 
blandade matematikkunskaper. Då projektveckan till största delen genomfördes med 
eleverna i grupp kunde problem uppstå vid utformandet av det matematiska innehållet i 
både missions och sidospår. Genomförandet av vår projektvecka underlättades mycket av 
att vi hade så pass god tillgång till lokaler och att vi hade en egen arbetsplats. Vi hade bra 
förutsättningar men vi vill hävda att en liknade projektvecka kan genomföras utan dessa 
goda förutsättningar. Vid utformandet och genomförandet av en projektvecka måste man 
alltid ta hänsyn till de förutsättningar man har och arbeta utifrån dem. Ju bättre 
förutsättningar man har desto mer underlättas genomförandet av projektveckan, men vi 
anser att om motivationen finns så kan en projektvecka liknande vår genomföras trots 
avsaknad av de förutsättningar vi hade. För att genomföra en projektvecka liknade vår är 
en grundläggande förutsättning att man faktiskt har tillgång till eleverna under en hel 
vecka. Vår projektvecka var till viss del ämnesövergripande om innehållet i en 
projektvecka görs ännu mer ämnesövergripande kan fler lärare gå samman och på så sätt 
få mer sammanhållen tid att disponera tillsammans med eleverna.  
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När vi utformade projektveckan valde vi att ge upplägget en tävlingstouch och att 
utforma den som om det vore ett realityprogram som skulle sändas på TV, med 
förhoppning om att på så sätt fånga elevernas intresse. Innehållet i ett projekt bör vara 
tilltalande och intressant för eleverna och om dess upplägg och ramar är tillräckligt 
intresseväckande så gör det att eleverna får mer motivation att börja arbeta med 
projektets innehåll. Vi valde att ge projekt och verkstäder nya namn, missions och 
sidospår, både med förhoppning att öka elevernas intresse och för att knyta ihop dessa 
med projektveckans upplägg, TV-programmet. Vid utformningen av projektveckan tog vi 
fasta på Skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik”51 där det 
framgår att det är viktigt att matematikundervisningen är varierad och flexibel för att öka 
motivationen och lusten att lära hos eleverna. Eleverna finner enligt rapporten 
gemensamma samtal och problemlösning i grupp som något intressant och det tog vi 
hänsyn till vid utformningen av projektveckan. Vi tog alltså hänsyn till att elever vill 
kunna påverka sina studier bland annat till innehåll och redovisningsformer. Genom att 
arbeta med matematiken i projektform blev denna varierad och flexibel vilket ökar 
motivationen hos eleverna. Gemensamma samtal och problemlösning i grupp var ett 
naturligt inslag då eleverna arbetade i basgrupper. Berthelsen m.fl. framhåller, enligt 
Mellin-Olsen52, att projektarbete är en undervisningsmetod där elever och lärare 
samarbetar, vilket bland annat innebär att eleverna har möjlighet att själva påverka 
innehållet i ett projekt. Under vår projektvecka samarbetade vi med eleverna vilket gav 
dem stor möjlighet att själva påverka innehållet och även hur resultatet skulle redovisas. 
 
Ett projekt anser vi behöver startas upp med en introduktion. Vi valde att introducera 
projektveckan med två olika introduktioner, dels en gemensam, dels en för varje grupp. 
Syftet med den gemensamma introduktionen var att bygga upp historien bakom 
projektveckan och måla upp det scenario eleverna skulle befinna sig i under veckan. 
Syftet med gruppintroduktionerna var att bygga upp scenariot kring gruppernas egna 
missions. I den gemensamma introduktionen tydliggjordes struktur, presentation, 
bedömning och mål och dessa framställdes som tävlingsregler för att bli en del av 
scenariot. I gruppintroduktionerna tydliggjordes tävlingsreglerna samt praktiska detaljer 
ännu en gång, såsom laborationsutrustning och tekniska hjälpmedel. Vi hoppades att 
dessa introduktioner skulle ligga till grund för elevernas intresse under veckan.  
 
När vi utformade avslutningen av projektveckan hade vi flera saker i åtanke. Vi ansåg det 
för det första viktigt att överhuvudtaget ha en avslutning på projektveckan. Vi såg 
avslutningen som ett gemensamt mål för grupperna och som Dewey anser, enligt 
Egidius53, leder en strävan mot ett gemensamt mål till kunskap och självförverkligande. 
Vi ansåg det inte lämpligt att använda prov som examinationsform av ett projektarbete av 
flera anledningar. Med prov menar vi ett test med ett antal frågor där eleverna får 
redovisa de kunskaper de tillgodogjort sig. I vårt fall arbetade eleverna i fem grupper med 
varsitt projekt. Innehållet i projekten skilde sig mycket åt och därför hade det inte 
fungerat med ett gemensamt prov. En annan viktig del var att grupperna skulle få 

                                                           
51 Skolverket (2003). Rapport nr 221 
52 Mellin-Olsen, S. (1984) 
53 Egidius, H. (1999) 
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möjlighet att ta del av varandras arbete. Grupperna skulle alltså kunna formulera sina 
resultat så att de andra grupperna lätt skulle kunna ta till sig innehållet. Att formulera sina 
resultat så att någon annan ska kunna ta till sig dem innebär, enligt vår bedömning, i sig 
är en lärandeprocess. Med allt detta i åtanke ansåg vi att en presentation var den bästa 
examinationsformen. Även Skrøvset och Lund54 anser att prov inte är lämpligt som 
examination vid arbete med projekt. De anser att prov inte fångar de breda mål som 
ligger till grund för projektet. Skrøvset och Lund anser muntlig presentation vara ett 
bättre alternativ. Berthelsen m.fl. anser, enligt Mellin-Olsen55, att muntlig presentation, 
skriftlig rapport eller någon annan konkret produkt är lämpliga redovisningsformer som 
avslutning av ett projekt. En annan sak vi hade i åtanke var att eleverna själva skulle ha 
möjlighet att påverka sina presentationer. Grupperna hade stor valfrihet i hur 
presentationen skulle se ut. De få krav vi hade när grupperna utformade sina 
presentationer var att innehållet skulle vara lättillgängligt och matematiskt inriktat samt 
att de hade cirka 20 minuter till sitt förfogande.  
 
Under projektveckan var en av våra viktigaste uppgifter att ge eleverna handledning och 
då framför allt i arbetet med deras missions. Vi hade både inplanerade möten med 
grupperna och möten då grupperna behövde extra handledning. Vi såg även till att 
cirkulera bland grupperna så mycket som möjligt, vilket ledde till att många spontana 
möten uppstod. Att ha några få planerade möten och att i övrigt låta eleverna kontakta oss 
när de behövde handledning tycker vi fungerade tillfredsställande med dessa elever. 
Eleverna i den aktuella klassen hade arbetat mycket i projekt tidigare och vi kände oss 
trygga med att de skulle söka upp oss om de behövde hjälp, vilket de även gjorde. Några 
av grupperna behövde mer handledning än andra vid arbetet med sina missions. Två av 
dessa behövde så pass mycket hjälp att vi valde att hålla föreläsningar. Inför 
projektveckan hade vi noggrant läst in oss på de avsnitt vi trodde grupperna skulle få 
svårigheter med och till de föreläsningar vi gav fördjupade vi oss ytterligare.  
 
En svår fråga vid handledning är hur mycket hjälp läraren ska ge eleverna. Denna fråga 
funderade vi mycket på under vår projektvecka och har fortfarande inte kommit fram till 
något allmängiltigt svar. Detta beror på att hänsyn måste tas till den befintliga 
situationen. Vi anser att de föreläsningar vi gav var motiverade och nödvändiga för 
grupperna. Däremot uppstod andra situationer där vi i efterhand upplever att vi gav 
grupperna för mycket hjälp. Ett exempel är när en av grupperna ansåg sig göra sitt 
yttersta för att kontakta ett företag, vars telefonnummer de fått av oss. De bad oss ringa 
istället och vi fick utan ansträngning den information gruppen behövde. Efter den 
situationen ställde vi oss frågan om vi istället skulle ha ställt högre krav på gruppen redan 
från början. I detta fall anser vi att vi borde ha gjort så men det skiljer sig från situation 
till situation. En annan situation som uppstod var när vi efter flera handledarsamtal trodde 
att vi och gruppen var överens om vad de skulle arbeta med i sitt mission men senare 
upptäckte att de inte alls gjort vad de sagt att de skulle göra. Borde vi då ha styrt gruppen 
tydligare? I efterhand kan vi konstatera att vi borde ha gjort det.  
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En annan fråga vi reflekterat över är hur mycket det berodde på oss, som handledare, att 
en del missions fungerade sämre än andra. Här återkommer vi till de frågor vi tidigare 
ställt oss. Skulle en del av grupperna ha haft en hårdare och mer styrd handledning? Hur 
mycket borde vi ha uppmuntrat grupperna att till exempel själva söka kunskap? Vi tror att 
dessa frågor blir lättare att besvara med mer erfarenhet som handledare. Skulle vi 
genomföra samma projekt igen tror vi att vi lättare skulle se vilka grupper som kräver en 
mer styrd handledning och att vi även skulle våga ställa högre krav på grupperna att 
själva söka kunskap istället för att ge den till dem. 
 
Ur den enkät eleverna besvarade kan vi utläsa att nästan alla elever ansåg att kontakten 
och mötena med handledarna, det vill säga oss, fungerade bra eller mycket bra. Samtliga 
elever uttryckte att vi som handledare bidrog mycket eller väldigt mycket till att göra 
projektveckan rolig.  
 
 
10.2 Att verklighetsanknyta matematik i ett projekt 
 
När vi utformade projektveckan betraktade vi det som viktigt att hela projektet blev så 
verklighetsanknutet som möjligt. Det faktum att vi utformade projektveckan som en 
tävling var först och främst för att väcka elevernas intresse. Att vi valde att utforma 
projektveckan som ett realityprogram som skulle sändas på TV hoppades vi skulle leda 
till att projektveckan som helhet skulle bli verklighetsanknuten för eleverna. TV är något 
vardagligt och därmed verkligt för eleverna.  
 
Några av introduktionerna till gruppernas missions var verklighetsanknutna i bokstavlig 
mening. Till exempel tog vi med gruppen som hade Lotorpsån som mission till just 
Lotorpsån för att visa dem platsen där de skulle göra sina mätningar. Ute vid ån berättade 
vi även bakgrundshistorien till deras mission. Vid introduktionen till Ett spel lät vi 
gruppen spela Black Jack där en av oss agerade croupier. Om vi skulle genomföra ett 
liknande projekt igen skulle vi arbeta mer med att verklighetsanknyta introduktionerna 
till samtliga missions. 
 
Kilpatrick anser, enligt Skrøvset och Lund56, att ett projektarbete inte ska utgå från ett 
problem eller de enskilda ämnena. Detta behöver, enligt Kilpatrick, inte innebära att 
projektarbete måste vara ämnesövergripande. Det betyder bara att man inte har ämnena 
som utgångspunkt för projektarbetet. Vi anser även att det är viktigt att matematik ska sin 
utgångspunkt i verkliga situationer. Mellin-Olsen57 framhäver att utgångspunkten i ett 
projekt bör vara konkreta erfarenheter och att sökning efter kunskap bör inriktas på en 
djupare förståelse och förklaring.  
 
När vi utformade gruppernas missions försökte vi välja en verklig situation och sedan 
anpassa innehållet, både vad det gäller matematik och andra ämnen, så att de skulle passa 
gruppernas förkunskaper och intresse. Alltså utgick vi inte ifrån ett problem eller ett 
ämne utan från en verklig situation. När vi valde den verkliga situationen sökte vi en 
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sådan situation där matematik ingår. Vi försökte heller inte specificera exakt vilka andra 
ämnen som skulle komma in. Hur kan vi placera gruppernas missions i de olika 
lärandemiljöer Skovsmose58 beskriver? När vi utformade gruppernas missions hade vi 
som mål att de skulle hamna i miljön Verklig och i paradigmet Att undersöka, det vill 
säga i ruta (6) i tabell 159. I denna lärandemiljö får eleverna möjlighet att koppla samman 
sin vardagskunskap med de olika kunskapsformer de möter i skolan. 
 
Vi bedömmer att alla våra missions var verklighetsanknutna projekt som i helhet eller 
delvis skulle kunna utspela sig i verkligheten. I Skovsmoses beskrivning av olika 
lärandemiljöer kan alla våra missions placeras i miljön Verklig och i paradigmet Att 
undersöka. Möjligtvis skulle det mission vi kallar Sjöfararnas matematik istället placeras 
i en Pseudoverklig miljö men fortfarande i paradigmet Att undersöka. Anledningen till att 
våra missions blev så pass verklighetsanknutna är förmodligen att vi valde att utgå från 
en verklig situation och att utifrån den arbeta fram innehållet i projekten. Ur den enkät 
eleverna besvarade kan vi utläsa att majoriteten av eleverna tyckte att de fått möjlighet att 
arbeta praktiskt med matematiken. 
 
Vilka andra ämnen förekom då i gruppernas olika missions? Ämnen som förekom i 
samtliga missions var olika estetiska ämnen. De aktualiserades när grupperna skulle 
utforma sin presentation, dels i utformandet av presentationerna då de till exempel 
använde presentationsverktyget Power Point, dels under själva genomförandet, då en del 
grupper valde att spela teater. Ett annat ämne som tydligt kunde urskiljas i de flesta av 
gruppernas missions var ekonomi. Till exempel hade några grupper som 
problemformulering att bland annat ta fram en ekonomisk kalkyl. I ett mission spelade 
kemi en betydande roll och i ett annat geografi. I flera missions använde eleverna sina 
kunskaper i samhällskunskap och miljökunskap.  
 
När vi valde ut våra sidospår var målet att alla sidospår skulle tillhöra paradigmet Att 
undersöka i Skovsmoses60 lärandemiljöer. Här försöker vi placera sidospåren i de olika 
lärandemiljöer Skovsmoses beskriver. Vi bedömmer att samtliga sidospår tillhör 
paradigmet Att undersöka, så som vårt mål var. De sidospår som, enligt vår bedömning, 
bör placeras i en Inom-matematisk miljö är Siffersumma och Tärningsdifferens. De 
sidospår som, enligt vår bedömning bör placeras i en Pseudoverklig miljö är Hur högt 
studsar bollen, Getterna och bilen, Väg – tid diagram, Hur många fåglar häckar på ön?, 
Stickprov, T-röd och Utströmningshastighet. De sidospår som, enligt vår bedömning, 
tillhör en Verklig miljö är Duschen, Is it too hot? och Avsvalningskurva. 
 
Att få fram en produkt anser Dewey, enligt Egidius61, är av vikt för att lära känna sig 
själv och för att förstå den konkreta verkligheten. Eftersom en av våra utgångspunkter var 
att projektet skulle vara så verklighetsanknutet som möjligt föll det sig naturligt att även 
examinationen skulle vara verklighetsanknuten. Vi anser att man i verkliga livet sällan 
eller aldrig hamnar i en situation där man ska redovisa sina kunskaper på ett papper 
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instängd i ett rum utan kommunikation med omvärlden. I arbetslivet är en vanlig 
redovisningsform istället presentationer och rapporter.  
 
 
10.3 Elevers upplevelse av matematiken i projektform 
 
Under projektveckan observerade vi eleverna noggrant för att få en inblick i hur de 
upplevde arbetet med matematik i projektform. Det första vi observerade var att eleverna 
verkade tycka att upplägget av projektet var roligt. Det såg ut som att projektveckans 
upplägg motiverade eleverna att arbeta med dess innehåll. Vi tror att våra introduktioner, 
både den gemensamma introduktionen och introduktionerna till gruppernas missions, 
gjorde eleverna nyfikna på projektet och därmed ökade deras motivation.  
 
Vid introduktionerna av gruppernas missions observerade vi hur eleverna reagerade på 
det mission de fått. Samtliga grupper verkade tycka att det var positivt att de var 
ensamma om att arbeta med sitt mission. De flesta grupperna verkade positivt inställda 
till sina missions. Någon grupp verkade tycka att det var svårt att veta var de skulle börja 
och verkade förvirrade. En annan grupp verkade tycka att deras mission var svårt. Vi tror 
att anledningen till detta var att grupperna inte direkt såg det matematiska innehållet och 
att de var inställda på att deras problem skulle ha en tydligare matematisk anknytning. Ur 
enkäten eleverna besvarade kan vi utläsa att majoriteten av eleverna var nöjda med det 
mission de fått. Vi kan också utläsa att de flesta eleverna svarade att det var roligt eller 
mycket roligt att arbeta med sitt mission. Många av eleverna svarade att de hade lärt sig 
nya saker inom matematiken och två tredjedelar av eleverna ansåg att de fått djupare 
förståelse inom någon del av matematiken under arbetet med sina missions.  
 
När eleverna arbetade med sina sidospår under projektveckan upplevde vi att de tyckte att 
matematiken var intressant men lite för enkel. Detta kan vi även utläsa ur enkäten där 
majoriteten av eleverna svarade att det var roligt att arbeta med sidospåren, men de flesta 
ansåg att de inte lärt sig så mycket ny matematik och inte heller fått så mycket djupare 
förståelse för matematiken.  
 
Vi anser att det är anmärkningsvärt många elever som uttryckt att de inte lärt sig något 
nytt eller inte fått någon djupare förståelse för matematiken under arbetet med 
sidospåren. Vi menar att de faktiskt lärde sig nya saker och att de fick en djupare 
förståelse för vissa delar inom matematiken. Vi tror att anledningen till deras svar är att 
de inte insåg att allt de gjorde var matematik. Till exempel anser vi att kunna laborera i 
matematik är matematikkunskaper, men det ansåg förmodligen inte eleverna. Att laborera 
med matematik kan också ses som en praktisk kunskap och av Lpf 9462 framgår att med 
en balans mellan praktiska och teoretiska kunskaper kan elevernas lärande främjas. En 
sak som vi med säkerhet kan säga, utifrån våra observationer under veckan, är att 
eleverna på något sätt har utvecklats i sitt arbete med matematik. I efterhand har vi insett 
att en fråga i enkäten om elevernas utveckling vad det gäller matematik hade varit mer 
värdefull att ha med istället för frågor om nya matematikkunskaper. Frågan kunde 
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förslagsvis ha varit: ”Tycker du att du har utvecklats i ditt sätt att arbeta med 
matematik?”.  
 
Något som vi generellt upplevde under veckan är att eleverna blev förvånade över hur 
mycket matematik det fanns i de missions de arbetade med. Det tror vi att de särskilt 
upptäckte under redovisningarna då de fick se vad de andra grupperna gjort av sina 
missions.  
 
En slutsats som vi kan dra, både genom våra egna observationer och genom den enkät 
eleverna besvarade, är att elever i arbete med matematik i projekt blir mer motiverade 
och får en större lust att lära. Detta tror vi dels beror på att eleverna ser meningen i att 
lära sig något för att uppnå ett mål, dels för att undervisningen blir mer varierad och 
flexibel. Av Skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik”63 framgår 
att elever får större motivation och lust att lära då undervisningen varieras. Något annat 
som får elever att känna mer lust att lära är praktiska och estetiska ämnen, som är ämnen 
som kom in i vårt projekt. Vi tror även att det faktum att eleverna själva fick vara med att 
styra innehållet i projektet gjorde att de kände ett ägandeskap över sina kunskaper, vilket 
enligt Mellin-Olsen64 är en förutsättning när man genomför ett projekt i matematik.  
 
 
10.4 Råd till lärare som vill arbeta med matematik i projektform 
 
Mellin-Olsen65 anger några olika uppfattningar som lärare har till ordet projekt. För 
många lärare upplevs projektarbete som en tung plikt och något jobbigt medan andra 
kännt att projektarbete fått undervisningen att lossna. Vi tillhör den sistnämnda kategorin 
av lärare, särskilt efter genomförandet att detta projekt. Vi hoppas att fler lärare blir 
motiverade att arbeta med matematiken i projektform efter att ha läst vår uppsats. Att 
utforma, organisera och genomföra ett projekt som vårt innebär en hel del arbete men vi 
anser att både det vi har lärt oss och det eleverna har fått ut av projektet är värt mer. När 
man genomför ett projekt, särskilt om det är första gången, innebär det alltid mycket 
arbete, men arbetsbördan blir förmodligen mindre med tiden.  
 
Egentligen finns det inga ursäkter för att inte genomföra projekt på gymnasiet. Det är inte 
svårt, det är inte dyrt och det behöver heller inte vara besvärligt. Vad det gäller 
kostnaderna för vårt projekt så var de små. Det mesta som behövs finns oftast på skolan i 
form av laborationsmaterial. Till de missions vi utformade köpte vi endast in 
karamellfärg (till Lotorpsån) och vi lånade en kortsko och sex Black Jack-kortlekar (till 
Ett spel). Det material vi behövde köpa in till sidospåren var en tennisboll, ett litermått, 
en kortlek, 152 små tärningar, 34 000 små pärlor och t-sprit. 
 
Det är svårt att avgöra hur lång tid det tar att förbereda ett projekt. Vi arbetade med vårt 
projekt, samtidigt som vi studerade respektive arbetade, under ett antal kvällar och helger 
i tre månaders tid. Ett projekt bör även efterarbetas. Förutom den här uppsatsen är det 
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efterarbete vi har gjort utvärdering av projektveckan, dels vår utvärdering, dels elevernas 
utvärdering, arbete med elevernas inlämningsuppgifter samt betygsättning.  
 
Praktiska problem som kan uppstå vid ett projekt är brist på lokaler och det faktum att 
man behöver ha tillgång till eleverna under en längre sammanhållen tid, en vecka i vårt 
fall. Dessa problem går alltid, enligt vår bedömning, att lösa. Lokaler finns alltid att tillgå 
på en skola. Det mest svårlösta problemet är att få tillgång till eleverna, till exempel 
under en hel vecka. Ett sätt att lösa det problemet är att arbeta ämnesövergripande med 
projektet och på så vis involvera fler lärare i andra ämnen. En annan lösning är att istället 
lägga projektet under till exempel en dag i veckan under flera veckors tid. 
 
 
10.5 Avslutning 
 
Vi är väldigt nöjda med den projektvecka vi genomfört. Vi tycker att veckan var mycket 
lyckad och vi upplevde att eleverna uttryckte samma sak. Något som var mycket positivt 
var att skolans ledning var nöjd med vår arbetsinsats och gärna vill genomföra samma 
projekt igen. Detta är nog den bästa komplimang vi kunde ha fått. Det var första gången 
vi utformade, organiserade och genomförde ett projekt. Det kändes därför mycket bra att 
vi fick så positiv respons från skolan, då de under lång tid arbetat i projektform och 
därför har stor erfarenhet av detta arbetssätt.  
 
Av resultaten av gruppernas missions och elevernas sidospår framgår att eleverna på ett 
tillfredsställande sätt tillgodogjort sig matematiken i uppgifterna. Vi är nöjda med 
elevernas sätt att använda matematiken som redskap för att lösa sina missions och sina 
sidospår.  
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Bilaga 1 
 

Projektbeskrivning – MAsterCamp NågontinG 
Big Brother, Expedition: Robinson, Fortet, Masterplan, Fame Factory, Camp Molloy… 
Ni har hört talas om dem alla. Nästa säsongs storsatsning handlar inte om att svälta ihjäl 
på en öde ö, få klaustrofobi tillsammans med nio andra galningar, hångla med flest brudar 
eller utlämna sitt liv till en maktgalen master. Upprepade undersökningar har visat att 
TV-publiken tröttnat på alla dessa fördummande realityprogram och nu längtar efter att 
se intelligens och idérikedom i sina TV-soffor.  
 
TV-bolaget JosLin MA har tagit fasta på TV-publikens önskemål och satsar stort på ett 
nytt realityprogram. Som alltid vid en ny TV-idé producerar JosLin MA en pilotomgång 
och efter omfattande eftersökningar har nu JosLin MA äntligen hittat rätt deltagargrupp. 
Gruppen som JosLin MA hittat är intelligent, öppen för nya idéer och initiativtagande. 
Deltagarna är unga, spännande och matematikintresserade. 
 
Frågan är nu bara… Vill CNG 2001 anta utmaningen att delta i det nya programmet 
MAsterCamp NågontinG?  
 
Tävlingskoncept 
Deltagargruppen delas in i sex tävlingslag (basgrupperna). Varje tävlingslag får ett 
mission. Detta mission skall presenteras på tävlingsveckans sista dag, fredag, då en 
jurygrupp från Linköpings Universitet kommer. Jurygruppen, tillsammans med 
tävlingsledningen, kommer från akademikernas värld för att bedöma om programmet 
verkligen vänder sig till den mer vetgiriga TV-publiken. Jurygruppen delar ut en 
huvudnyckel till de lag som de tycker har klarat sitt mission. 
 
Under tävlingsveckans gång kommer deltagarna att ledas in på en del sidospår. Dessa 
sidospår är inte, som man skulle kunna tro, för att förleda deltagarna utan för att samla 
ledtrådar. Dessa ledtrådar tillsammans med huvudnyckeln kommer att användas under 
sluttävlingen som går av stapeln efter presentationerna på fredag. Vad denna sluttävling 
innebär är tillsvidare hemlig. Varje deltagare skall göra två sidospår var och dessa 
sidospår kan utföras individuellt eller två och två. 
 
Deltagarna kommer även att utsättas för ett antal störningsmoment. Störningsmomenten 
kommer att delas ut via sms. Icke-utförda störningsmoment kompenseras med ytterligare 
sidospår, dock utan ledtråd. 
 
Startkrav 
Vid första träffen med tävlingsledningen på tävlingsveckans första dag, måndag, skall en 
lagledare i varje tävlingslag ha utsetts. Varje lag skall också ha utsett ett lagnamn. 
Tävlingsledningen vill också ha ett mobilnummer från varje tävlingslag och det är av 
yttersta vikt att denna mobil alltid går att nå. Det är nämligen via denna mobil som 
störningsmomenten kommer att delas ut. Störningsmomenten skall hållas hemliga. En 
grupp som fått ett störningsmoment måste alltså hemlighålla detta för de andra 
grupperna.  
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Redovisning 
• Varje lag presenterar sitt mission på fredag. En kort skriftlig sammanställning av 

lagets mission skall lämnas på fredag eftermiddag. 
• De sidospår som utförs under veckan samlas i en gemensam grupportfolio och denna 

portfolio vill tävlingsledningen ha klockan 14 på torsdag eftermiddag. Efter varje 
avklarat sidospår måste tävlingsledningen kontaktas för avstämning. 

• När ett störningsmoment utförts skall tävlingsledningen kontaktas för avstämning. 
 
Bedömning av projektet 
• Tävlingsledningen bedömer under tävlingsveckans gång gruppens gemensamma 

insatser, kreativitet och problemlösning.  
• Jurygruppen och tävlingsledningen kommer tillsammans att bedöma kvaliteten på 

presentationen av varje lags mission. 
• Utförandet av sidospåren kommer att bedömas av tävlingsledningen. 
 
Mål 
• Du skall under projektets gång få en förståelse för hur du kan tillämpa matematik 

praktiskt. 
• Du skall under projektet gång fördjupa dina kunskaper inom ett visst område i 

matematiken. 
• (gruppens egna mål) 
• (gruppens egna mål) 
 
 
 
 

 
 
 
För mer matematik i samhället! (Slagord flitigt använt av JosLin MA) 
 
Josefin och Lina 
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Algebrakapplöpning 
 
 
Spela så här: 
 
 
 
• Båda tärningarna slås av varje 

deltagare. 
• En häst startas och flyttas de steg 

tärningarna visar enligt uttrycket 
r + g. Röd tärnings poäng byts 
mot r, grön mot g. 

• En häst flyttas sedan så många 
steg som uttrycket i rutan bredvid 
hästen visar. Då valfri egen häst 
får flyttas, gäller det att se vilket 
av de möjliga uttrycken som ger 
bästa utdelning. 

• Om resultatet blir negativt går 
hästen bakåt. 

• Om avrundning behövs, avrunda 
till närmaste hela tal. Var 
försiktig! Blir svaret noll innebär 
det att hästen trampar fel, får vila 
och starta om. 

• En häst behöver inte nå mållinjen 
med ett exakt slag, utan det 
räcker att mållinjen passeras. 

 
 
 
 
 
 
 
Vinner gör den spelare som först får alla sina hästar över mållinjen! 
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Ett spel 
 
Det finns många spel på marknaden. Det finns spel som spelas på casinon som till 
exempel Black Jack och roulette. Men det finns även spel som når en bredare publik som 
till exempel Bingolotto och Triss. Ni har nu bestämt er för att bilda ett företag som säljer 
spelidéer. Dags att hitta på ert första spel! Detta spel ska revolutionera marknaden! 
 
När man konstruerar ett spel finns det många aspekter man måste titta på. Dels ska spelet 
vara smart och genomtänkt och det måste vara attraktivt och roligt att spela. Dessutom 
måste spelet gå med vinst. 
 
När er spelidé levereras måste följande finnas med: 
 
• En fullständigt utredd sannolikhetskalkyl av ert spel. 
• En ekonomisk kalkyl över hela spelets verksamhet. 
• Fullständiga regler för spelet. 
• En spelplan, spelbricka, eventuella marker och övrig rekvisita.  
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Lotorpsån 
 
Din granne är en hemsk man. Han har gjort livet surt för dig länge nu. Droppen var dock 
när han slängde din älskade kissekatt, Gullet, i ån. Stackars Gullet har fortfarande men 
efter händelsen då hon ådrog sig en lunginflammation och ligger fortfarande helst framför 
din öppna spis för att försöka få upp värmen. 

 
Måttet är rågat och du har nu 
bestämt dig för att en gång för alla 
göra dig av med din granne, gubben 
Barsk, och du har bestämt dig för att 
förgifta honom. Gubben Barsk 
hämtar dagligen sitt dricksvatten i ån 
och det gör han 11.45. Din plan är 
att hälla gift i ån från ditt hus som 
han kommer att få i sitt dricksvatten. 
Från ditt hus till gubben Barsk hus är 
det 40 m.  
 

Ditt brott får så klart inte upptäckas och den enda som skulle kunna upptäcka brottet är 
tant Agda som bor ytterligare 40 m ner längs ån. Tant Agda är en god människa, det 
händer titt som tätt att hon bakar underbara kanelbullar till dig och Gullet. Problemet är 
att gubben Barsk även trakasserat tant Agda i många år och hon är rädd för att han ska 
förgifta henne. Även tant Agda tar nämligen sitt dricksvatten från ån varje dag och 
eftersom hon är kemist så testar hon sitt vatten varje dag.  
 
Förutsättningar 
 
• Åns genomskärningsyta är likadan överallt som vid bron. 
• Ån är lika bred på hela den aktuella sträckan. 
• Giftet sprids med vattenflöden och endast i den riktning vattnet rinner. Giftet sprids 

jämnt över det avsnitt vattnet runnit. 
• Den mängd gift ni får av oss är tillräcklig. Koncentrationen och hur stor mängd ni 

använder bestämmer ni själva. 
 
Problem 
 
• När ska giftet hällas i? 
• Vilken koncentration ska giftet ha? 
• Vilken mängd gift ska släppas ut i ån? 
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Ett bilfritt Norrköping 
 
Det finns tankar om att i Norrköpings 
kommun införa ett bilfritt centrum. Er 
konsultfirma har nu fått i uppdrag att ta 
fram ett förslag på hur detta skulle kunna 
genomföras.  
 
Det finns många aspekter att titta på i 
denna fråga. Exempel på dessa är 
miljöaspekter, ekonomiska aspekter och 
bekvämlighet för trafikanterna. 
 
Förutsättningar 
 
• Biltrafiken kan ersättas av kollektivtrafik och i Norrköping har man ju både buss och 

spårvagn. Trafik såsom taxi, färdtjänst och utryckningsfordon måste ha möjlighet att 
trafikera området. 

• Det område som är aktuellt att fria från biltrafik är det område som avgränsas av 
promenaderna och Kungsgatan. Det kommer heller inte att vara tillåtet att trafikera de 
vägsträckor som avgränsar området. 

 
I ert förslag så måste följande utredas: 
 
• Ekonomi 
• Säkerhet 
• Miljö 
• Bekvämlighet 
• Undantag från bilfri zon 
• Parkering av bil utanför den bilfria zonen 
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Sjöfararnas matematik 
 
Ni är på en båt någonstans på Stilla havet och 
nu måste ni snabbt ta er till en hamn. Det är 
gott om pirater där ni befinner er och ni har 
redan blivit kapade två gånger, första gången 
slängde de er GPS i vattnet när de inte kunde 
förstå siffrorna, inte gick den att äta heller! 
Andra gången slog de sönder 
kommunikationsradion, de tyckte att det var 
otäckt när det var någon som skrek i den. Men 
lite tur hade ni i alla fall för när piraterna hade 
varit där andra gången så fick de så bråttom 
därifrån, de såg nämligen något som blänkte 
vid horisonten, att de glömde sin jolle där de 
hade sin navigeringsutrustning. Problemet är 
att den består av mycket gamla saker. Det som 
fanns i jollen var massor av saker som ni 
aldrig hade sett förut, men några saker kände 
ni igen, en sextant, en skeppsklocka och en 
kronometer. Så nu måste ni snabbt lära er att 
använda dessa saker och även det andra som 
fanns i jollen så att ni kan ta er till en hamn i 
tid till helgen.  
 
Förutsättningar 
 
• Ni vet att ni är någonstans på Stilla havet, men ni vet inte var. Ni vet dock att ni för 

tre dagar sen var i land på Franska Polynesien, vindarna har dock blåst hårt 
• Ni får endast använda er av äldre navigeringsmetoder 
• Ni har tillgång till alla äldre metoder som ni kan hitta, piraterna hade kapat många 

gamla fartyg 
 
Uppgift 
 
• Ta er till närmsta hamn 
• Beskriv er resa och hur ni använde er av navigeringsinstrumenten 
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Kryptering 
 
Förvarsmakten misstänker att ett hot 
finns mot Sverige och Finland. 
Främmande ubåtar misstänks 
nämligen cirkulera kring Åland. Ett 
antal tips har kommit in bland annat 
från resenärer på Finlandsbåtar. 
Sverige måste nu kunna förmedla sig 
till Finland utan att inkräktarna kan 
läsa dessa meddelanden. Man har i 
många år använt sig av kryptering för 
att kunna förmedla sig hemligt men 
förvarsmakten misstänker att 
inkräktarna innehar alla de befintliga 
krypteringsnycklarna.  
 
Det är alltså hög tid att utveckla ett nytt kryptosystem. Därför har er konsultfirma fått i 
uppdrag av försvarsmakten att framställa ett nytt kryptosystem.  
 
Innan ni utvecklar ett eget kryptosystem så bör ni sätta er in i hur ett par redan befintliga 
kryptosystem fungerar. Ett par klassiska kryptosystem är Ceasar-shiffret och RSA-
kryptering.  
 
Försvarsmakten vill ha: 
• En genomgång av ett par befintliga kryptosystem. 
• En uppvisning av ert kryptosystem. 
• En förklaring på hur ert system fungerar. 
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Sammanställning av sidospår 
 
Varje person skall göra minst två sidospår var. 
Sidospåren får göras individuellt eller två och två. När 
du utfört ett sidospår skall du under dagen ta kontakt 
med tävlingsledningen. Till ditt utförda sidospår ska du 
göra en kort sammanställning innehållandes dina 
beräkningar, eventuella tabeller och kurvor, samt ditt 
resultat. 
 
1. Hur högt studsar bollen? 

Om du släpper en boll från en viss höjd så studsar 
ju bollen, i den här uppgiften ska du göra en 
matematisk beskrivning av studshöjden. 
Förkunskapskrav: Du bör ha räknat till och med 
kap. 4.2 i Matematik CD 3000  
 

2. Duschen 
När du duschar så går det åt mycket vatten, här ska du ta reda på hur mycket vatten vi 
egentligen gör av med. 

Förkunskapskrav: Du bör ha avklarat A-kursen i matematik 
 
3. Getterna och bilen 

Här ska du räkna ut hur du vinner lättast i en amerikansk TV-show. 
Förkunskapskrav: Enkel sannolikhetslära i B-kursen i matematik 

 
4. Väg – tid diagram 

Här är det dags att motionera. Du ska nu få reda på i vilken hastighet du egentligen 
går till matsalen. 
Förkunskapskrav: Du bör ha avklarat A- och B-kursen i matematik 

 
5. Hur många fåglar häckar på ön? 

Fåglar föder rätt många bebisar, hur snabbt ökar antalet fåglar i en population? 
Förkunskapskrav: Du bör ha räknat till och med kap. 3 i Matematik CD 3000 

 
6. Is it too hot? 

Dags för att dricka varm dryck, hur länge kan du spara på den innan den blir för kall? 
Vill du göra det här sidospåret måste du meddela oss dagen innan. 
Förkunskapskrav: Du bör ha räknat till och med kap. 3 i Matematik CD 3000 

 
7. Siffersumma 

Mycket spännande upptäckter väntar dig som väljer att räkna på detta! 
Förkunskapskrav: Du bör ha avklarat A-kursen i matematik 
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8. Stickprov 

Gör en väljarundersökning med hjälp av en himla massa pärlor… 
Förkunskapskrav: Du bör ha avklarat B-kursen i matematik. 

 
9. T-röd 

T-röd är inte till för att drickas, men det kan i alla fall vara bra att veta ungefär hur 
mycket som den väger i förhållande till volymen. 
Förkunskapskrav: Du bör ha avklarat A- och B-kursen i matematik 

 
10. Tärningsdifferens 

När du leker med tärningar så kan det vara bra att ta reda på vad differensen är mellan 
vad två tärningar visar. 
Förkunskapskrav: Du bör ha avklarat A- och B-kursen i matematik 

 
11. Utströmningshastighet 

När du ska smak läsk av din kompis, när är det då bäst att ta flaskan, det vill säga, när 
rinner läsken ur flaskan snabbast? 
Förkunskapskrav: Du bör ha räknat till och med kap. 2 i Matematik CD 3000 

 
12. Avsvalningskurva 

Om du förvarar en varm glögg på bordet, hur snabbt måste du dricka upp innan den 
blir för kall? Detta är en variant på sidospår 6. 
Förkunskapskrav: Du bör ha räknat till och med kap. 3 i Matematik CD 3000 
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Hur högt studsar bollen? 
 
 
Uppgift:  
 

1. Låt en tennisboll falla från en viss höjd (fallhöjden) som du mäter. 
Mät den höjd, till vilken bollen kommer upp efter studsen (studshöjden).  
 

a) Hur många procent av fallhöjden blir studshöjden?’ 
 
b) Variera fallhöjden och visa dina resultat i en tabell i MathCad. 

 
c) Formulera en slutsats om studshöjd och fallhöjd. 

 
 

2. Antag att bollen faller från 10 m. 
  

a) Beräkna studshöjden efter den andra studsen. 
 
b) Beräkna studshöjden efter den tionde studsen. 

 
c) Beräkna hur långt bollen har rört sig sammanlagt då den träffar 

marken för tionde gången. (Rita figur i MathCad ).    
  
 
Materiel: 
 
              Tennisboll, måttstock 
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Bilaga 10 

 
 
 

Duschen 
 
 
Uppgift:  
 
Skruva på duschen som om du tänkte duscha. Samla upp vattnet i en hink under en viss 
tid tex 10 s eller 20 s. Mät vattenvolymen. Uppskatta hur länge och hur ofta du brukar 
duscha. 
 
 

1. Beräkna hur mycket vatten du förbrukar per år när du duschar. 
 

2. Försök att uppskatta hur stor vattenvolym som förbrukas totalt genom duschning i 
Sverige på ett år. Ge detta värde en verklig innebörd med hjälp av en jämförelse. 

 
 
Materiel:   
 
            En dusch, en klocka, en hink, ett litermått. 
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Getterna och bilen 
 
 
Historia:  

 
I en amerikansk TV-show hade gästerna 
möjlighet att vinna en bil om de valde rätt lucka. 
De hade tre luckor att välja på, i en av luckorna 
fanns en bil och i de andra två fanns det en get. 
När de hade valt en lucka så öppnade 
programledaren den av de två återstående 
luckorna som det var en get i. Då ställde 
programledaren frågan: Nu när du vet vad som 
finns bakom en av luckorna, vill du fortfarande 
ha kvar den du valde eller vill du byta lucka?   

 
Uppgift:  
 

1. Vilket av sättet tror du är bäst?   
   
Detta problem har en verklig historia. När 
programmet sändes i USA påstod en kvinnlig 
matematiker att deltagaren har störst chans att vinna bilden om han byter lucka när frågan 
ställs. Folkstorm uppstod. Den kvinnliga matematikern fick många etablerade 
matematiker mot sig med sitt påstående. Påståenden som ”Det är klart att det inte spelar 
någon roll om man byter, chansen är densamma” uppstod. Någon gick så långt att han sa 
”Det är du som är geten”… 
 

2. Utför tävlingen med hjälp av kort, använd ett klätt kort, bilen, och två låga kort, 
getterna. Gör tävlingen lämpligt många gånger. Först utan att byta kort (lucka) 
och sen med byte. På vilket sätt vinner du flest gånger? 

 
3. Försök att visa detta med beräkningar 

 
 
Materiel:   

 
En kortlek 
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Väg – tid diagram 
 

 
Uppgift: 
 

1. Gå ut på skolgården. Gå med jämn fart i 10 sekunder (flygande start). Mät 
sträckan. 

 
2. Gör om samma sak men jogga istället för att gå. 

 
3. Rita i samma väg-tid-diagram graferna för gång och jogging. Använd 

MathCad. 
 

4. Bestäm din gånghastighet och jogginghastighet med hjälp av graferna. 
 

5. Beräkna hur långt du går på 5 minuter. 
 

6. Beräkna hur lång tid du behöver för att jogga 2,5 km. 
 

7. Gå ut och kontrollera om resultatet i 5) stämmer. 
 
 
 
 
 
Materiel:  
 
 Stoppur och måttband. 
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Hur många måsar häckar på ön? 
 
Genom att studera hur antalet individer i olika djurpopulationer varierar kan vi få viktiga 
signaler om hur djurens och vår miljö förändras. 
 
Du ska göra en simulering av ett förlopp 
som växer. Antag att du under 10 år har 
studerat hur antalet häckande skrattmåspar 
på en liten ö i skärgården har varierat. 
 
Då undersökningen startade (år 1991) 
häckade 20 par på ön. I simuleringen 
representeras detta av 20 st tärningar. Kasta 
alla tärningarna och notera hur många som 
visar sexa. Öka antalet tärningar med detta 
tal. Du har nu antalet skrattmåspar som 
häckade på ön 1992. Fortsätt på samma 
sätt: Kasta, räkna sexor, öka antalet 
tärningar, kasta igen, osv. 
 
Uppgift: 
 

1. Visa i en tabell och i ett diagram hur antalet häckande par ökade mellan 1991 och 
2001. 

 
2. Hur stor var den procentuella ökningen per år i genomsnitt? 

 
3. Bestäm en funktion som anger antalet häckande par under olika år. Vad för slags 

funktion är det som beskriver det växande förloppet? (Med hjälp av regression på 
miniräknaren eller kurvanpassning i MathCad) 

 
4. Gör en prognos för antalet häckande par år 2003. 

 
5. Vilket år kommer antalet häckande par för första gången att överskrida 200 st? 

 
6. Kommentera resultaten i 4) och 5). 

 
7. Ändra din funktion till en funktion med talet e som bas. 

 
8. Vilket svar på fråga 2) kan man förvänta sig? 

 
Materiel:  
 

ca 150 st tärningar och en låda att kasta tärningarna i. 
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Is it too hot? 
 
 
Din lärare bjuder idag på en varm dryck! Drycken värmdes igår kväll och hälldes i en 
termos. Dryckens temperatur mättes och klockslaget noterades. Efter ett antal timmar 
öppnade din lärare termosen och temperatur och klockslag noterades ännu en gång. Dessa 
värden får du nu! 
 
 
Uppgift:  
 

Du ska beräkna dryckens temperatur. 
 Använd dels en linjär modell, dels en exponentiell modell. 
 
 När du är färdig öppnar läraren termosen så att ni kan jämföra ditt 
 svar med verkligheten och sedan smaka på termosens innehåll! 
 
 
Materiel:  
 
           Termos, varm dryck, termometer 
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Siffersumman 
 
 
 
Uppgift: 
 

1. Välj ett tvåsiffrigt tal. 
 

2. Räkna ut siffersumman. 
 

3. Dra siffersumman från talet. 
 

4. Prova ett antal tvåsiffriga tal från 10 till 99. 
 

5. Gör en tabell och undersök om det finns något mönster. 
 

6. Om du upptäcker ett mönster försök då att bevisa algebraiskt varför det blir så. 
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Ett stickprov 
 
De statistiska undersökningarna som får störst utrymme i media är 
opinionsundersökningarna och väljarundersökningar. 
 
Uppgift 
 
Du ska, med hjälp av simulering, utföra och rapportera en väljarundersökning i ett 
land där det finns flera olika politiska partier. Väljarkåren i denna simulering 
representeras av ett stort antal plastpärlor i fyra olika färger. 
 
1. Välj ut olika stora stickprov (se tabell nedan) och beräkna hur många procent av 

pärlorna som har en viss färg. Färgen ger svaret på frågan: Vilket politiskt parti skulle 
du rösta på om det var val idag? 

 
2. Beräkna felmarginalen f  med hjälp av formeln 
 

( )
n

ppf −
⋅=

10096,1  

 
 där n är stickprovsstorleken och p är procenttalet. 
 
 
3. Redovisa reslutatet i tabeller av följande utseende: 
 
Parti: Röda 
n antal röda procenttal röda, 

p 
f exakta värdet 

ligger mellan 
20     
50     
100     
400     
 
4. Kommentera ditt resultatet. 
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T-röd 
 
 
Fyll mätglaset med 100 ml T-röd. Väg, häll ut lite, väg igen, häll ut lite till, väg igen osv. 
 
 
 
Uppgift: 
 

1. Visa i ett diagram massan som funktion av den uthällda volymen. Använd 
MathCad. 

 
2. Bestäm linjens ekvation. 

 
3. Vad anger k-värdet och m-värdet i detta fall ? 

 
 
 
Material:  
 
       Ett mätglas 100 ml, t-röd och en våg 
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Tärningskast 
 
 
Vilken differens ( i antal prickar) tror du är den vanligaste då man kastar två tärningar 
samtidigt? 
 
Uppgift:  
 

1. Tänk först ut vilka differenser som är möjliga och på hur många olika sätt 
differenserna kan bildas. Gör sedan en kvalificerad gissning (i procent) för de 
olika möjligheterna. 

 
Alltså: Uppskatta sannolikheterna för försökets möjliga utfall med hjälp av 
beräkningar 

 
 

2. Genomför ett försök där du kastar de två tärningarna 100 gånger. Resultatet 
noterar du i en tabell under nedanstående kolumnrubriker: 

 
Skillnaden mellan antal 
prickar på tärningarna 

Avprickning Frekvens Relativ frekvens 

 
Jämför resultatet (relativa frekvensen) med din kvalificerade gissning och 
diskutera likheter, avvikelser och möjliga orsaker och felkällor. 

 
Materiel: 
 

Två tärningar 
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Utströmningshastighet 

 
Uppgift : 
 
       Använd MathCad till att rita tabeller och kurvor 
 

1. Häll röret nästan fullt med färgat vatten. Tappa ur vatten, ner i mätglaset. Stäng  
kranen och stoppa klockan vid ett tiotal tillfällen.  
Visa i en tabell och i ett diagram den vattenvolym V(t) som finns i röret  
vid tiden t ( t är den totala tiden som kranen har varit öppen). 

 
  

2. Bestäm medelutstömmningshastigheten under de 
 

a)   första 15 sekunderna  b)   sista 15 sekunderna 
 
 

3. Bestäm utströmningshastigheten vid tiden 18 sekunder. 
 
 

4. Vattenvolymen i röret vid olika tidpunkter kan beskrivas med en funktion av 
typen  V t at bt c( ) = + +2 .  
Bestäm konstanterna a och b och c. 
 

 
5. Använd funktionsuttrycket för att beräkna 

 
a)   hur mycket vatten som finns i röret efter 15 sekunder. Kontrollera 
      med hjälp av grafen. 

 
            b)   vid vilken tid som halva vattenvolymen finns kvar i röret. 
 
 

6. Derivera funktionen och beräkna derivatans värde för t = 18 s. 
Jämför med resultatet på uppgift 3. 

 
( Du kan kontrollera detta på ännu ett sätt: Öppna kranen och låt vatten rinna ut 
samtidigt som en kamrat försöker hälla vatten i röret i samma takt så att volymen 
hålls konstant på värdet V(18). Mät vattnet som rinner ut under en viss tid och 
beräkna utströmmningshastigheten som då är konstant. Detta värde ska bli 
detsamma som  ′V ( )18 ) 
 
 
Materiel: Plexiglasrör, färgat vatten, mätglas och stoppur. 
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Avsvalningskurva 
 
  

Uppgift 
 

1. Koka vatten och häll ca 50 ml i bägaren. Rör om 
och mät temperaturen varje minut under 12 
minuter. Visa resultatet i en tabell och i ett 
diagram i MathCad. 

 
 

2. Beräkna den genomsnittliga temperaturändringen 
per minut under försökets 

 
a)   första 5-minutersperiod b)   sista 5-minutersperiod 

 
 

3. Temperaturen y oC i vattnet avtar enligt en funktion  y = f(t) där t  är tiden 
i minuter från försökets början. 
Ange ett värde på f(8) och ′f (8) och förklara med ord vad de betyder. 

 
 

4. f(t) är en funktion av typen  f t A B a t( ) = + ⋅ , där A är rumstemperaturen 
och  A + B  är temperaturen vid försökets början ( då t = 0 ). 
Bestäm konstanten a. 

 
 

5. Använd din funktion och besvara följande frågor 
 

a)   Vilken är temperaturen efter 30 minuter? 
 

b)   När är temperaturen 25 oC ? 
 
 

6. Skriv funktionen med basen e. 
Derivera funktionen och beräkna derivatans värde då t = 8. 
Jämför med tangentens lutning i uppgift 3. 

 
 
 
Materiel: 
 
            Bägare 100 ml, kokande vatten, termometer (tiondels grad) och klocka. 
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Krypto betyder hemligt språk 
 
 
 
Uppgift: Vilka siffror döljer sig bakom bokstäverna 

nedan ?  
 

1. A + A = O 
 

A * A = BV ( BV är ett tvåsiffrigt tal ) 
 

V + R =O 
 

R * O + R = BO 
 

12468 = ????? 
 

2. AA + Y = EVR 
 

Y * Y = EO 
 

Y + Y = B 
 

YY + A + Y = GD 
 

0134 5667 = ???? ???? 
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Sluttävlingen 
 
Hinkproblem 
Du ska mäta upp 6 liter vatten i en spann vatten som rymmer 9 liter. Till din hjälp har du 
en 4 liters-spann. Ingen av spannarna är graderad. Beskriv hur du ska gå till väga. Det 
finns obegränsad tillgång med vatten. 
 
Lösning 
1. Fyll 9-litershinken. 
2. Fyll 4-litershinken med vatten från 9-litershinken. 
3. Töm 4-litershinken. 
4. Fyll 4-litershinken med vatten från 9-litershinken. 
5. Töm 4-litershinken. 

(Nu återstår bara 1 liter i 9-litershinken.) 
6. Häll över innehållet (1 liter) från 9-litershinken till 4-litershinken. 
7. Fyll 9-litershinken. 
8. Häll över 3 liter från 9-litershinken till 4-litershinken. 

(Nu återstår det sex liter i 9-litershinken) 
 
 
Smårutigt 
("Jag föredrar det smårutiga framför det långrandiga" skrev kåsören Cello)  
Hur är följande mönster uppbyggt? 
 

 
  1      2        3         4 
 
a) Hur många vita rutor finns det i figur nr 5?  
b) Hur många vita rutor finns det i figur nr n? 
 
Lösning 
a) 20 vita rutor       b) (n2 - n) vita rutor 
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Facklig verksamhet  
Summan av talen i två fack bredvid varandra är lika stor som talet i facket rakt under. 
 
a) Beräkna värdet av a, b och c.  
 
 
 
b) Beräkna värdet av d, e, f, g, h och i.  
 
 
 
 
 
Lösning 
Summan av talen i två fack bredvid varandra är lika stor som talet i facket rakt under. 
 
a) Beräkna värdet av a, b och c. 
a = 3 + b   c= b + 7 och 20 = a + c  
d.v.s. 3 + b + b + 7 = 20 osv. 
 
Svar: a=8, b=5 och c=12  
 
b) Beräkna värdet av d, e, f, g, h och i. 
d = 5 + e   f = e + g   g + 3 = 7 
h = d + f    i = f + 7 och h + i = 32 
 
Svar: d=9, e=4, f=8, g=4, h=17 och i= 15 
 
 
Resan till Blåkulla  
Häxan rättade till fartdräkten och varvade upp sin turboladdade kvast. Det var dags för 
årets höjdpunkt: Resan till Blåkulla. Förra året hade hon flugit på hög höjd, men den här 
gången valde hon att flyga tätt över trädtopparna. För säkerhets skull tog hon det ganska 
lugnt. Farthållaren ställdes in på 5/6 av fjolårets hastighet och så bar det av - vid exakt 
samma klockslag som förra året. Färddatorn visade att bränslet borde räcka ca 640 km. 
”Jag chansar att det räcker ända fram till Blåkulla, tänkte häxan. Små marginaler ger  
alltid lite extra spänning.”  
När häxan anlände till Blåkulla sent på kvällen, visade den digitala klockan på kvasten ett 
symmetriskt tal. 
”Märkligt, tänkte häxan. Även i fjol visade klockan ett symmetriskt tal, fast då var 
faktiskt alla fyra siffrorna lika.” 
Hon kastade en blick på trippmätaren. 
”Som vanligt har jag tagit kortaste vägen, mumlade häxan belåtet.”  
Vilken hastighet höll häxan? 
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Lösning 
Årets hastighet är 5/6 av fjolårets hastighet ⇔  fjolårets hastighet är 6/5 av årets 
hastighet. Antag, att hastigheten det här året var x km/h. Sträckan betecknas med a km. 
Förra året kom häxan till Blåkulla kl. 22.22. I år anlände hon kl. 23.32. Förra året gick 
alltså resan 70 min (7/6 h) snabbare. 
 

Ekv: 
6
7

2.1
+=

x
a

x
a  

 
7
ax =  

Eftersom bränslet räckte för ca 640 km och marginalerna var små, bör avståndet till 
Blåkulla ha varit obetydligt kortare, kanske 630 km. I så fall blir hastigheten 630/7 km/h 
= 90  km/h 
 
 
Vilka kom med i golflandslaget?  
Juniorlandslagets förbundskapten Billy Putt hade problem! Han skulle ta ut fyra killar till 
en landskamp, men pärmen med resultaten från fem uttagningstävlingar hade kommit 
bort, och laget skulle vara klart inom en timme! Billy Putt hade dessutom lovat att de fyra 
spelare, som hade den lägsta sammanlagda platssiffran på uttagningstävlingarna, skulle 
tas ut, så han var tvungen att få fram resultaten, men det enda som fanns kvar var några 
spridda anteckningar. Kan du hjälpa Billy Putt att bli klar inom en timma med hjälp av 
följande anteckningar?  
1. Vinnaren hade 18 i sammanlagd platssiffra. Sämsta sammanlagda resultatet var 27. 
2. Alla hade olika sammanlagd platssiffra till slut. 
3. Bengt hade platssiffran 1 två gånger. Övriga segrar tog Mats, Claes och John. 
4. Bengt och Jens hade platssiffresumma 21 efter fyra tävlingar. 
5. Claes hade platssiffresumma 15 efter fyra tävlingar. 
6. Mats, John, Bengt och Jens hade ingen 8:a som platssiffra. 
7. Totalfyran hade 22 som platssiffresumma. 
8. Totaltvåan hade i ordning platssiffrorna 1, 4, 2, 6, 7 
9. John hade platssiffra 2 i fjärde och 6 i femte tävlingen. 
10. Claes kom ej med i laget. 
11. Jens hade samma placering i två tävlingar. 
12. Lars hade platssiffra 4 i den tredje tävlingen. 
13. Mats och John var i delad sammanlagd ledning efter två tävlingar. 
14 Claes slog John i den fjärde tävlingen. 
15. Bengt hade platssiffra 6 i den första tävlingen. 
16. Claes hade samma platssiffra i de två första tävlingarna. 
17. Lars blev ej 5:a i den första tävlingen. 
18. Niklas och Patrik hade samma platssiffresumma efter två tävlingar. 
19. Lars hade platssiffresumma 14 efter tre tävlingar. 
20. Patrik hade lägre platssiffra i den andra än i den femte tävlingen. 
21. Lars hade lägre platssiffra i den fjärde än i den femte tävlingen. 
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Lösning 
John, Mats, Lars och Bengt kom med i golflandslaget (Se tabell). 

Platssiffror 
Tävling Namn 
1 2 3 4 5 

Summa 
platssiffror 

Inbördes 
placering 

Mats 1 4 2 6 7 20 2 
Claes 3 3 8 1 8 23 5 
Patrik 8 2 6 4 5 25 7 
Bengt 6 7 1 7 1 22 4 
John 4 1 5 2 6 18 1 
Niklas 5 5 7 8 2 27 8 
Lars 2 8 4 3 4 21 3 
Jens 7 6 3 5 3 24 6 
 
 
Hängbron  
De fyra vandrarna kommer fram till en  smal och farlig hängbro. De vet att högst två 
personer i taget kan gå över bron. Eftersom det är kolsvart ute, måste de använda en 
ficklampa, och de har bara en enda. Alla har tidigare passerat den här bron och vet hur 
mycket tid de behöver: Alexander, som är mest rutinerad, klarar av bron på 5 minuter. 
Britt behöver 10 minuter och Cecilia 15 minuter. David, som har anlag för svindel, måste 
använda 20 minuter för att ta sig över bron. Ändå kan alla vara över på andra sidan bron 
inom en timme. Hur skall de göra? 
 
Lösning 
Alexander (A), Britt (B),Cecilia (C) och David (D). 
 
Det finns flera sätt att lösa det här problemet. Här visas ett par varianter: 
Händelse Tid Total tid 
Lösning nr 1: 
A och B går över bron. 10 min 10 min 
A går tillbaka. 5 min 15 min 
C och D går över bron. 20 min 35 min 
B går tillbaka. 10 min 45 min 
A och B går över bron. 10 min 55 min 
Alla har nu kommit över på andra sida bron inom en timme! 
Lösning nr 2: 
A och B går över bron. 10 min 10 min 
A går tillbaka. 5 min 15 min 
A och C går över bron. 15 min 30 min 
A går tillbaka. 5 min 35 min 
A och D går över bron. 20 min 55 min 
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Utvärdering – matematikprojekt 
 

För att vi ska kunna genomföra liknande matematikprojekt i framtiden på bästa möjliga 
sätt behöver vi ha feedback på hur matematikprojektet fungerade. Utvärderingen vill vi 
även kunna använda i vår uppsats. I denna utvärdering är du anonym och din individuella 
medverkan kommer ej att kunna urskiljas i uppsatsen. För bästa bearbetning av materialet 
behöver vi dock veta vilket mission du hade under matematikprojektet (fråga 8). Trots 
detta kommer du fortfarande att vara anonym. 

 
Övergripande frågor 

 
1. Hur tyckte du att det var att arbeta med matematiken i projektform? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
Kommentar: 

 
 

 
 
 
2. Hur tyckte du att det var att arbeta i grupp med matematiken i projektform? 

 
 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
Kommentar: 
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3. Hur väl tycker du att du uppfyllde målen som sattes upp inför matematikprojektet? 
 

De mål som sattes upp var följande: 
 
• Du skall under projektets gång få en förståelse för hur du kan tillämpa 

matematik praktiskt. 
• Du skall under projektets gång fördjupa dina kunskaper inom ett visst område 

i matematiken.  
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
4. Hur roligt var det på en skala egentligen? (1 = inte alls roligt, 4 = mycket roligt) 
 

1 2 3 4   (ringa in) 
 
 Kommentar: 
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Sidospår (matematiklaborationer) 

 
5. Anser du att du lärde dig något nytt inom matematiken under arbetet med sidospåren? 
 

 Ja, mycket 
 Ja, en del 
 Nej, inte så mycket 
 Nej, inget alls 

 
Vad i så fall? 

 
 
 
 
 
6. Gjorde sidospåren att du fick en djupare förståelse för någonting inom matematiken? 
 

 Ja, mycket 
 Ja, en del 
 Nej, inte så mycket 
 Nej, inget alls 

 
Vad i så fall? 

 
 
 
 
 
7. Hur roligt var det med sidospår? På en skala alltså… (1 = inte alls roligt, 4 = mycket 

roligt) 
 

1 2 3 4  (ringa in) 
 
Kommentar: 
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Mission 

 
8. Vad hade du för mission? 
 
 
 

 
9. Vad tyckte du om ditt mission? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
10. Anser du att du lärde dig något nytt inom matematiken under arbetet med ditt 

mission? 
 

 Ja, mycket 
 Ja, en del 
 Nej, inte mycket 
 Nej, inget alls 

 
Vad i så fall? 
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11. Gjorde ditt mission att du fick en djupare förståelse för någonting inom matematiken? 
 

 Ja, flera saker 
 Ja, några saker 
 Nej, inte så mycket 
 Nej, inget alls 

 
Vad i så fall? 

 
 
 
 
 
12. Anser du att ditt mission gjorde att du fick möjlighet att tillämpa matematik praktiskt? 
 

 Ja, mycket 
 Ja, en del 
 Nej, inte mycket 
 Nej, inget alls 

 
Hur i så fall? 

 
 
 
 
 
13. Hur roligt var det med missions? Du börjar väl fatta systemet… På en skala alltså… 

(1 = inte alls roligt, 4 = mycket roligt) 
 

1 2 3 4 (ringa in) 
 
Kommentar: 
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Handledning 
 
14. Hur tyckte du att kontakten med handledarna fungerade? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
15. Hur tyckte du att mötena med handledarna fungerade? 
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Mindre bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
Kommentar: 

 
 

 
 

 
16. Hur mycket tycker du att handledarna bidrog till att göra projektet roligt? Ja! På en 

skala alltså… (1 = inget alls, 4 = väldigt mycket) 
 

1 2 3 4  (ringa in) 
 

Kommentar: 
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Och till sist… 
 
17. Kan matematikprojektet förändras på något sätt? Hur i så fall? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Övriga kommentarer kring matematikprojektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid! 
 
Josefin och Lina 
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Sammanställning av elevernas utvärdering 
 
Övergripande frågor 

 
1. Hur tyckte du att det var att arbeta med matematiken i projektform? 
 

Svaralternativ Antal svar 
  
Mycket bra 8 
Bra 16 
Mindre bra 1 
Dåligt 0 
Mycket dåligt 0 

 
2. Hur tyckte du att det var att arbeta i grupp i matematiken i projektform? 

 
Svaralternativ Antal svar 
  
Mycket bra 7,5 
Bra 16,5 
Mindre bra 1 
Dåligt 0 
Mycket dåligt 0 

 
3. Hur väl tycker du att du uppfyllde målen som sattes upp inför matematikprojektet? 

 
Svarsalternativ Antal svar 
  
Mycket bra 11,5 
Bra 11 
Mindre bra 2,5 
Dåligt 0 
Mycket dåligt 0 
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4. Hur roligt var det på en skala egentligen? (1 = inte alls roligt, 4 = mycket roligt) 
 

Svarsalternativ Antal svar 
  
1 1 
2 2 
3 13 
4 9 

 
Sidospår (matematiklaborationer) 
 
5. Anser du att du lärde dig något nytt inom matematiken under arbetet med sidospåren? 

 
Svarsalternativ Antal svar 
  
Ja, mycket 0 
Ja, en del 13 
Nej, inte så mycket 11 
Nej, inget alls 1 

 
6. Gjorde sidospåren att du fick en djupare förståelse för någonting inom matematiken? 

 
Svarsalternativ Antal svar 
  
Ja, flera saker 1 
Ja, några saker 10 
Nej, inte så mycket 12 
Nej, inget alls 2 

 
7. Hur roligt var det med sidospår? På en skala alltså… (1 = inte alls roligt, 4 = mycket 

roligt) 
 

Svarsalternativ Antal svar 
  
1 1 
2 7 
3 12 
4 5 

 



 
 

97

Bilaga 24 
 

Mission (gruppernas projekt) 
 
8. Vilket mission hade du? 
 
9. Vad tyckte du om ditt mission? 
 

Svaralternativ Antal svar 
  
Mycket bra 10 
Bra 9 
Mindre bra 4 
Dåligt 2 
Mycket dåligt 0 

 
10. Anser du att du lärde något nytt inom matematiken under arbetet med ditt mission? 
 

Svarsalternativ Antal svar 
  
Ja, mycket 7 
Ja, en del 10 
Nej, inte så mycket 6 
Nej, inget alls 2 

 
11. Gjorde ditt mission att du fick djupare förståelse för något inom matematiken? 
 

Svarsalternativ Antal svar 
  
Ja, flera saker 7 
Ja, några saker 9 
Nej, inte så mycket 7 
Nej, inget alls 2 

 
12. Anser du att ditt mission gjorde att du fick möjlighet att tillämpa matematik praktiskt? 
 

Svarsalternativ Antal svar 
  
Ja, mycket 10 
Ja, en del 10 
Nej, inte så mycket 5 
Nej, inget alls 0 
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13. Hur roligt var det med mission? Du börjar väl fatta systemet… På en skala alltså… (1 
= inte alls roligt, 4 = mycket roligt) 

 
Svarsalternativ Antal svar 
  
1 0 
2 2,5 
3 13 
4 9,5 

 
Handledning 
 
14. Hur tyckte du att kontakten med handledarna fungerade? 
 

Svaralternativ Antal svar 
  
Mycket bra 10 
Bra 12 
Mindre bra 2 
Dåligt 0 
Mycket dåligt 0 

 
15. Hur tyckte du att mötena med handledarna fungerade? 
 

Svaralternativ Antal svar 
  
Mycket bra 8 
Bra 14 
Mindre bra 2 
Dåligt 0 
Mycket dåligt 0 

 
16. Hur mycket tycker du att handledarna bidrog till att göra projektet roligt? Ja, på en 

skala alltså… (1 = inget alls, 4 = väldigt mycket) 
 

Svarsalternativ Antal svar 
  
1 0 
2 0 
3 6 
4 18 
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Och till sist… 
 
17. Kan matematikprojektet förändras på något sätt? Hur i så fall? 
 
18. Övriga kommentarer kring matematikprojektet. 
 
 
 
 
 
 


