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Sammanfattning 
För närvarande finns ett samarbete mellan Uppsala universitet och grundskolor i Uppsala            
kommun. Syftet med samarbetet är att väcka ett intresse för teknik och programmering hos              
skolornas elever. Projektet går under namnet Lärarpar och de som aktivt jobbar inom             
projektet är främst representanter från institutionen för informationsteknologi vid Uppsala          
universitet. Verktyget som används för att väcka ett intresse är en aktivitet i             
robotprogrammering. Grunden för denna uppsats är en enkätundersökning som har          
genomförts för att ta reda på elevernas upplevelse av projektet, deras intresse för teknik och               
programmering samt hur dessa relaterar med varandra. Ett antal demografiska aspekter har            
också tagits i beaktande. Enkäten genomfördes på plats på de olika skolorna och genererade              
N=112 svar. Resultatet visar att upplevelsen av projektet är hög och att eleverna har ett               
intresse för teknik och programmering. De demografiska aspekter kön och skola tycks vara             
avgörande. 
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Abstract 
The collaboration, Lärarpar, between Uppsala university, mainly the department of          
information technology, and middle schools in Uppsala municipality, is an ongoing project.            
One of the project’s main purposes is to heighten or evoke an interest in technology and                
programming amongst young people, in this case the students. This is achieved through an              
activity in robotics programming. This paper is based on a survey that was carried out to                
identify the overall experience of this project and the student’s interests in technology and              
programming. Some demographical aspects have been considered in the survey. A total of             
N=112 answers were submitted. The result shows that the experience was high overall and              
that the students show an interest in technology and programming. The demographic aspects             
gender and what school you belong to have influence on the experience and interest. 
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1 Inledning 
 
I inledningen presenterar vi bakgrunden för vår uppsats. Här beskrivs problemet och 
kunskapsbehovet följt av vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi berättar hur vi avgränsat oss 
i vår undersökning samt vilka som kan finna intresse i våra resultat. Avslutningvis presenteras 
uppsatsens disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Det finns och kommer finnas en brist av kompetens inom IT yrken i Sverige. I en rapport från                  
IT & Telekomföretagen (2015) kan vi läsa att det år 2020 kommer fattas 60 000 personer                
inom IT och telekomsektorn. En annan prognos visar att det år 2030 kommer att saknas 50                
000 ingenjörer (SCB, 2013). Kompetensbristen är alltså stor och det krävs en förändring. Den              
här bristen som finns beror på att det är för få unga som väljer en utbildning och karriär inom                   
IT. Det är också så att det fortfarande finns stora skillnader mellan könen hos de som söker                 
sig till utbildningar och arbete inom IT (Skolverket, 2016).  
 
För att söka sig till vissa områden i utbildning och arbete krävs en vilja och ett intresse. Det                  
finns en uppfattning om att man måste väcka ett intresse i tidig ålder, det är också då man har                   
en bra chans att påverka de stereotypa uppfattningarna om att IT är för killar snarare än tjejer                 
(Sullivan & Bers, 2016). Jidesjö (2012) visar även att erfarenheter i och utanför skolan och               
intresse spelar roll för vidare val av studier. Det visas också av att regeringen nyligen beslutat                
om förändringar redan från grundskolans första år genom att programmering och digital            
kompetens lyfts in i det centrala ämnesinnehållet för de olika årskurserna (Regeringen, 2017).  
 
I och med regeringsbeslutet som kommer att träda i kraft den 1 juli 2018 (Regeringen, 2017)                
förväntas en kunskapsbrist hos den lärarkår som skall erbjuda den förändrade undervisningen.            
Skolverket håller för tillfället på att utveckla ett fortbildningsmaterial för lärare att ta del av               
som stöd (Skolverket, 2017). Förutom att lärarna själva behöver skaffa sig ytterligare            
kunskaper finns andra initiativ tagna från aktörer som ser ett intresse av att elever i skolorna                
får den tekniska kompetens de anser att de behöver. Exempel på en sådan aktör är Trippel                
Helix som är ett samverkansprojekt mellan universitet, näringsliv och skola, där bl.a.            1

Swedsoft medverkar. Att andra aktörer bjuds in till skolans verksamhet för att bidra med sina               2

kunskaper tycks vara ett intressant initiativ som flera aktörer satsar på. Samarbeten av detta              
slag är även något Skolverket (2016) uppmuntrar och ser ett behov av. Det som ligger som                
grund för den här uppsatsen är ett externt projekt av liknande karaktär där Uppsala universitet               
och Uppsala kommuns grundskolor samverkar. Projektet går under namnet Lärarpar. 

1 Trippel Helix - ett projekt med mål att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska 
formulera en gemensam konkret och genomförbar handlingsplan för skolans digitalisering. 
http://swedsoft.se/aktiviteter-projekt/strategiska-projekt/trippel-helix-nationell-samling-skolans-digitalisering/  
2 Swedsoft - Swedsoft är en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras 
konkurrenskraft. Medlemmar i Swedsoft kommer både från företag, akademier och offentlig sektor där alla har 
intresse för att öka Sveriges konkurrenskraft. http://swedsoft.se/om/  
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Projektet Lärarpar använder sig av robotprogrammering för att väcka ett intresse för teknik             
och programmering hos eleverna. Att robotar motiverar ungas intresse och lärande inom            
området teknik och programmering finns flera studier på. Robotar fungerar bra för ändamålet             
då de befinner sig mellan vetenskapen och tekniken, det är här de två möts och skapar något                 
intressant (Newly et al., 2016; Yamanishi et al., 2015; Barker et. al., 2009). 
 

1.2 Problemformulering/kunskapsbehov 
 
Att unga inte väljer en utbildning inom IT är ett problem då det leder till kompetensbrist som i                  
sin tur leder till att Sverige tappar sin konkurrenskraft (IT & Telekomföretagen, 2015; SCB,              
2013). För att lösa problemet behöver fler unga intressera sig för IT. Den kompetensbrist som               
finns hos lärarna och den brist på intresse som finns hos unga försöker man lösa genom                
samarbeten mellan olika parter som till exempel skolan, universitet och näringsliv. Ett            
populärt verktyg att använda är robotar. I följande text undersöker vi projektet Lärarpar som              
arbetar med just detta, och om projektet tycks ha påverkat elevernas intresse.  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med vår studie är att genom en enkätundersökning undersöka elevernas upplevelse av             
Lärarpar och deras intresse för teknik och programmering med anledning av att se om              
projektet nått sitt syfte, vilket skulle kunna vara ett sätt att arbeta mot en lösning på                
kompetensbristen. Tidigare har en rapport publicerats (Rolandsson, 2017) där de lärare som            
deltagit i projektet intervjuats, vi har därför tagit fasta på rapportens resultat för att själva               
studera elevernas upplevelse. Vi vill bland annat se om deras upplevelse skiljer sig eller              
stödjer lärarnas. Vi vill också undersöka om det går att urskilja vilka delar i projektet som                
eleverna uppskattade mest och om de har några samband med elevernas intresse. Samband             
kommer också sökas mellan några demografiska aspekter och elevernas intresse. För att nå             
vårt syfte kommer vi besvara följande frågor. 
 

1. Vilken upplevelse har eleverna om Lärarpar och hur relaterar den till lärarnas            
upplevelse? (FF1) 

2. Vilka samband finns mellan elevernas upplevelse av Lärarpar och deras intresse för            
teknik och programmering? (FF2) 

3. Vilken roll spelar de demografiska aspekterna för elevernas intresse för teknik och            
programmering? (FF3) 

 

1.4 Avgränsningar  
 
Projektet Lärarpar vid Uppsala universitet genomförs på grundskolor i Uppsala kommun. Av            
de lärare, studenter (ämnesexperter) och elever som deltagit kommer vår undersökning lägga            
fokus på eleverna. Alla elever som deltagit i undersökningen går på mellanstadiet, i Uppsala              
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kommun, årskurs fyra till sex och är alltså 10 till 12 år gamla. Projektet är pågående vilket                 
innebär att nya elever ständigt är involverade i projektet. Vår studie omfattar de elever som               
deltagit i projektet mellan december 2016 och april 2017. Enkäten genomfördes mellan 25             
april till 10 maj vilket innebär att det för vissa blev en längre väntan mellan besök och enkät                  
än för andra.  
 

1.5 Kunskapsintressenter  
 
De som kan ha intresse av vår studie är de skolor som på något vis deltagit i projektet                  
Lärarpar och de som drivit arbetet då de får en bild av vad deras arbete haft för effekter enligt                   
eleverna. Utöver det kan andra skolor som i framtiden överväger att delta i Lärarpar ha               
intresse av studien. Det kan också tänka sig att Lärarpar i sig kan inspirera till andra liknande                 
initiativ, och då kan vår studie vara av intresse. Rektorn till Uppsala universitet, forum för               
samverkan och dekanen för lärarutbildningen kan finna intresse i vår studie för att se om det                
är av värde att vidareutveckla projektet. 
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sju delar. Delarna är inledning, relevanta begrepp, tidigare studier,             
metod, resultat, analys samt slutsats och diskussion. Vad varje del innehåller sammanfattas            
nedan. 
 

1. Inledning. I inledningen presenterar vi bakgrunden, problemet, syftet och 
forskningsfrågorna, våra avgränsningar samt kunskapsintressenter. Här finns 
information om vad vi ska göra och varför vi vill göra det. 

2. Relevanta begrepp. Här presenteras de begrepp som legat till grund för får enkät och 
som återkommer genom uppsatsen. 

3. Föregående studier.  Här presenterar vi andra projekt som vi kommer relatera våra 
resultat till. Vi presenterar också den rapport som gjorts med avseende på lärarnas 
åsikter om Lärarpar. 

4. Metod. I metodavsnittet berättar vi om hur vi bedrivit vår forskning. Vi presenterar 
vilken strategi vi utgått från, vilken datainsamlingsmetod vi använt, hur vi skapat vår 
enkät, vilket urval som skett och hur vi har analyserat vår data. Avslutningsvis görs en 
kritisk granskning av metoden, där vi även tar upp validitet och reliabilitet. 

5. Resultat. I resultatavsnittet presenteras data vi samlat in, alltså resultatet från vår 
enkätundersökning. 

6. Analys. I analysen analyserar vi resultatet. 
7. Slutsats och diskussion. I slutsatsen sammanfattar vi våra resultat som svar på våra 

forskningsfrågor. I diskussionen ser vi dels till vårt resultat och dels till uppsatsens och 
undersökningens helhet och sammanhang. Här föreslås också vidare forskning. 
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2 Relevanta begrepp 
 
Här presenterar vi olika begrepp som vi kommer använda oss av genom uppsatsen. Begreppen 
ligger som grund för enkäten. Dessa begrepp är Lärarpar, intresse och demografiska aspekter. 
 

2.1 Lärarpar 
 
Lärarpar är ett projekt som går ut på att representanter från universitetet besöker en skola för                
att tillsammans med lärare skapa just ett lärarpar (Uppsala universitet, u.å). Tillsammans            
genomför de en aktivitet i robotprogrammering. Representanterna från universitetet består av           
en lektor från institutionen för informationsteknologi samt ett antal studenter från           
kandidatprogrammet i datavetenskap eller civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi.       
Tillsammans besöker de olika grundskolor och håller i en aktivitet med robotprogrammering            
för eleverna. De från universitetet tillhandahåller teknik som är nödvändig för aktiviteten, det             
vill säga ett antal robotar, kretskort och surfplattor. Aktiviteten går ut på att programmera en               
robot att köra runt en bana samtidigt som den klockas. Elevernas uppgifter är alltså att: bygga                
banan, programmera roboten, bygga en tidtagarmekansim samt att skriva ett program som            
fungerar ihop med tidtagarmekanismen. 
 
Projektet har två egentliga syften. Dels att stödja lärarna med ämneskunskap inom teknik och              
programmering (Uppsala universitet, u.å), och dels att öka intresset för teknik och            
programmering hos elever på mellanstadiet (Nordén, personlig kommunikation, 27 mars          
2017). Vi har i vår uppsats fokuserat på det senare syftet och har sökt kunskap om projektet                 
och hur ungas intressen ser ut genom de forskningsfrågor som presenteras senare. 
 
Programmeringsmiljöer i Lärarpar 
För att introducera programmering för unga finns många verktyg där alla erbjuder olika             
möjligheter och begränsningar. De verktyg som används i Lärarpar är två olika:            
robotprogrammering med roboten Dash och appen Blockly, och programmering med språket           
Scratch för arbete med Makey Makey. Dash är en robot som man kan programmera med hjälp                
av olika appar i mobil eller surfplatta (makewonder.com). Programmeringsspråket är ett           
visuellt programmeringsspråk. För att skapa en tidtagarmekanism används en Makey Makey.           
Det är en liten platta som kopplas till datorn via USB som sedan fungerar som ett externt                 
tangentbord (makeymakey.com). Genom att bygga en mekanism till denna platta och sedan            
skicka in knapptryckningar till datorn kan roboten klockas. I datorn har eleverna skapat ett              
program i Scratch (visuellt programmeringsspråk) som fungerar som tidtagare. 
 

2.2 Intresse 
 
Intresse kan sägas vara en kombination av kognitiva och emotionella aspekter. Intresse skapas             
genom kontakt med miljön/aktiviteten eller objektet som väcker dessa aspekter. Ett intresse är             
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alltid kopplat till någonting specifikt, till exempel ett objekt eller en aktivitet. “One cannot              
simply have an interest: one must be interested in something.” (Gardner, 1996, se Krapp et al.,                
2011). Intresse delas ofta upp i två delar: ett situationsbaserat intresse och ett individbaserat              
intresse. Den första uppstår i stunden när man möter det som väcker intresse medan den andra                
är något som hela tiden finns närvarande. Av dessa två är det den andra som är avgörande när                  
det gäller vad man väljer att arbeta eller studera med (Dierks et al., 2016). Dock är det den                  
förstnämnda som oftast uppstår i skol- och undervisningssituationer. Eleverna får möta ett            
objekt eller en aktivitet och det väcks då ett intresse som finns där just i den stunden. I de                   
flesta fall rinner de situationsbaserade intressena ut i sanden, men det finns så klart fall där de                 
övergår till individbaserade intressen (Krapp, 2011). Det är det individbaserade intresset som            
man ofta definierar som “känslan av att vilja ge något sin uppmärksamhet eller viljan att vara                
delaktig i och att upptäcka mer om något” (Interest, u.å) och som “en attityd som består i att                  
man önskar ta del av något” (Intresse, u.å). Sammanfattat kan man säga att intressen uppstår               
genom att kognitiva och emotionella aspekter vaknar till liv i mötet med ett visst objekt eller                
aktivitet. Hur ett intresse sedan visar sig är genom en vilja av att lära sig mer om något och ett                    
aktivt val att investera sin tid och energi på detta (Baram-Tsabari et al., 2006). Intresse är ett                 
komplext begrepp och någon klar, bred och allmängiltig definition tycks inte finnas. Vi har              
valt att sammanfatta intresse som ovan och när vi använder ordet intresse i fortsättningen är               
det detta vi avser.  
 

Tidigt intresse 
Det finns en allmänt känd idé om att det är viktigt att introducera teknik och programmering                
tidigt för att väcka ett intresse. Eccles (1999) talar om att grundskolan, och främst              
mellanstadiet är den tid då det är som mest lämpligt att väcka intressen och listar de tre                 
faktorer som uppkommer just i den åldern. Det är de här faktorerna som ligger till grund för                 
att det är i den ålderna man kan påverka ungas intressen. Den första faktorn är de kognitiva                 
förändringarna som sker vilka leder till en ökad förståelse för ens egna lyckanden och              
misslyckanden. Den andra faktorn är att det är nu unga börjar upptäcka och inkludera vuxna               
och andra jämlika i sin egen värld, och det är också nu de börjar engagera sig i aktiviteter                  
utanför familjen. Den tredje och sista faktorn är att de kommit upp i en ålder då de kan finna                   
sig själva i en situation där man socialt börjar konkurrera och jämföra sig i klassrummet. Det                
här leder till att de anpassar sina intressen för att passa in i de nya grupperna och                 
situationerna. Mellanstadiet är tiden då man utvecklar sin självkänsla och sitt sätt att vara på.               
Det är därför en bra strategiskt tid att introducera unga till ämnen man önskar att de utvecklar                 
ett intresse i.  
 
Forskning visar också att barn som får arbeta med teknik och programmering i tidig ålder               
minskar risken att falla in i de stereotypa fallgroparna som finns om att teknik och               
programmering är något för killar snarare än för tjejer (Sullivan & Bers, 2016). Lindahl              
(2003) visar med sin longitudinella studie, där hon följt flera klasser från femman till              
gymnasievalet, att de flesta gör sina karriärval redan i årskurs fem. Att eleverna har erfarenhet               
av teknik och programmering vid denna ålder anser vi därför vara viktigt. 
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2.3 Demografiska aspekter 
 
De demografiska aspekter vi undersökt är kön, skola, tillgång till teknik hemma, lärarnas             
utbildning och föräldrarnas utbildningsnivå. Kön, skola och tillgång till teknik efterfrågas i            
enkäten. För lärarnas utbildning hämtas statistik från SiRiS (2016), Skolverkets          
statistikdatabas. Statistiken presenteras i tabell 1. De skolor vi besökt benämns Alfa, Beta,             
Gamma, Delta och Epslon. Lindahl (2003) skriver om teknikintresse och att de leksaker, eller              
den teknik, barnen har hemma påverkar eller har påverkat barnens intresse. För vidare val av               
studier visar Jidesjö (2012) att de två variablerna erfarenheter av naturvetenskap och teknik i              
och utanför skolan och intresse spelar roll. Mattson (2005) skriver i sin rapport om              
teknikämnet och om vikten av tekniklärarnas didaktiska kompetens och att de elever med             
lärare utbildade i teknik visade ett större intresse för ämnet samt att de oftare valde ett                
teknikinriktat program på gymnasiet. Att det finns en skillnad mellan flickor och pojkars             
intresse för teknik och programmering är ingen nyhet (Jidesjö, 2012; Lindahl, 2003).            
Skolverket skriver att det i Sverige finns en stor obalans inom IT området mellan könen och                
vad man väljer att arbeta med eller studera i framtiden (Skolverket, 2016).  
 

Skola Andel matematiklärare med lärarlegitimation 
och behörighet att undervisa matematik  (%) 3

Andel tekniklärare med lärarlegitimation 
och behörighet att undervisa teknik (%) 

Alfa 75,0 83,3 

Beta 86,7 38,5 

Gamma 100 33,3 

Delta 75,0 75,0 

Epsilon 66,7 60,0 

Tabell 1 - tabell över respektive skolas lärares utbildningsnivå. 
 

 

  

3 Matematik och teknik är de ämnen där det främst förekommer arbete med teknik och programmering. 
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3 Föregående studier 
 
Här presenterar vi ett antal projekt som arbetat med robotprogrammering just för att väcka 
intresse hos unga. Vi sammanfattar också den rapport som behandlar lärarnas och 
studenternas (ämnesexpertenas) synvinkel av projekt Lärarpar. 
 

3.1 Projekt med robotprogrammering 
Här presenteras tre olika projekt från USA och från Japan där de arbetat med 
robotprogrammering med unga. De har arbetat med olika robotar, men alla med syftet att 
väcka intresse hos eleverna. 
 

3.1.1 Projekt 1 
 
I San Antonio, USA, finns ett program som riktar sig till mellanstadieelever där de får lära sig                 
att bygga och programmera robotar (LEGO Mindstorm NXT). Syftet med att använda robotar             
är att det är en teknik och en unik plattform som har möjlighet att locka unga till till tekniska                   
karriärval. Programmet består av en veckas sommarläger samt ett möte i veckan i åtta              
månader. Ett test före och efter programmet visade att det skett en signifikant skillnad i deras                
kunskaper inom området. Resultatet visar bland annat att de ökade sina kunskaper inom             
matematik, programmeringskoncept och ingenjörskoncept. Här kunde det dock urskiljas att          
killar i högre grad hade utvecklat sina kunskaper än tjejer. I denna studie mättes även attityder                
till olika områden, och det visades en signifikant ökning, bland annat attityden till att lära sig                
mer om matematik, robotar och science. Värt att notera är att i attitydförändringarna fanns              
ingen skillnad mellan tjejer och killar (Barker et al., 2009). 
 

3.1.2 Projekt 2 
 
Yamanishi, Sugihara, Ohkuma och Uosaki (2015) genomförde en studie på elever mellan            
15-17 år i Japan där de fick programmera robotar. Syftet var att genom en enkätundersökning               
avgöra om en sådan aktivitet kunde öka elevernas intresse och vilja att lära sig              
programmering. Resultaten visar att studien överlag fick positiva svar från eleverna. Till            
exempel på påståendet “I am more interested in programing after today’s class” svarade 73              
procent att de instämmer eller instämmer helt. Majoriteten av eleverna visade på ett intresse              
av projektet trots att programmering ofta anses vara svårt för nybörjare, detta på grund av att                
det var just en robot som användes. Det författarna menar är att samma intresse inte haded                
påvisats om man om de enbart arbetat med programmering på till exempel en dator utan               
roboten.  
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3.1.3 Projekt 3 
 
Newly et al. (2016) introducerade robotprogrammering för elever i låg- och mellanstadiet i             
USA där de fick programmera en robot med hjälp av det grafiska programmeringsspråket             
Snap!. De genomförde ett test innan och efter uppgiften som bestod av frågor om robotar och                
programmering. Testet som gjordes efter uppgiften visade att eleverna hade lärt sig mer om              
programmering. Trots att det inte gjorde något test som direkt mätte deras motivation och              
intresse, gjordes ändå observationer på att eleverna visade intresse för att arbeta med liknande              
uppgifter i framtiden. Ett test som genomfördes ett par månader efter projektet visar att              
eleverna behöll sin kunskap och kunde använda sig av den vid senare tillfällen. Newly et al.                
(2016) menar att robotar erbjuder ett bra sätt att lära ut problemlösning, kritiskt tänkande och               
grundläggande programmeringskoncept. Det här projektet tog plats efter den ordinarie          
skoltiden, vilket var något av ett problem. Det krävs att eleverna har tid och att man hittar                 
kvalificerad personer som kan hålla i projektet.  
 

3.2 Rapport om Lärarpar 
 
Rolandsson (2017) har skrivit en rapport om projektet Lärarpar där han intervjuat de             
medverkande studenterna och lärarna. I rapporten framgår att lärarna är positiva till            
studenternas medverkan i projektet då de fungerar som förebilder för eleverna och på så vis               
bidragit till att öka elevernas lärande och intresse för teknik och programmering. Lärarna             
anser att projektet fungerat kompensatoriskt i deras undervisning på det vis att projektet             
tillhandahåller ett paket med utrustning och kunskap. Fördelarna med denna paketlösning är            
flera. För det första att lärarna inte själva behöver lägga tid på att sätta sig in i och lära sig all                     
teknik som finns på marknaden, för att besluta vilken som ska ingå i undervisningen. För det                
andra att skolan själva inte behöva lägga resurser på att köpa in tekniken. En ytterligare fördel                
är att ansvaret för underhåll av tekniken inte hamnar på skolan och att de inte heller behöver                 
ta ansvar för säker förvaring av tekniken. Hinder som kan finnas för att åka på studiebesök                
med sin klass till universitet undviks också med projektet då universitet kommer till dem. Det               
framgår från lärarna att roboten spelat en central roll i mötet mellan studenter och elever för                
att just vara någonting att mötas kring. Dock framgår det i några intervjuer med lärare att                
utrustningen inte är avgörande för att projektet ska vara lyckat. I rapporten framgår lärarnas              
och studenternas önskemål för utveckling av Lärarpar. Lärarnas önskemål kan sammanfattat           
beskrivas som en efterfrågan på ett längre samarbete mellan skolor och universitet. Projektet             
skulle då även kunna sprida sig i kollegiet och komma till nytta för fler än bara de som                  
deltagit.  
 
Avslutande diskuteras några teman, ett tema är värdet av experter i klassrummet och ett annat               
är värdet av fungerande intressant utrustning. Värdet av att eleverna får möta studenter med              
spetskompetens framhålls av lärarna. Lärarna tror sig inte själv kunna fortbilda sig i den grad               
som behövs för att ge det som de externa studenterna gör. Värdet av fungerande och intressant                
utrustning lyfts av lärarna som en viktig del i Lärarpar, tillhandahållandet av teknik ser de               
som en styrka (Rolandsson, 2017).  
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4 Metod 
 
Metodavsnittet handlar om hur vi bedrivit vår forskning. Här presenteras forskningsstrategin, 
datainsamlingsmetoden och forskningsprocessen. I forskningsprocessen ingår allt från 
datakrav till dataanalys. Avslutningsvis presenteras vår forskningsetik och en kritisk 
granskning av metoden. Validitet och reliabilitet behandlas också. 
 

4.1 Forskningsstrategi 
 
Vi har valt att göra en enkätundersökning, på engelska survey, då man på ett systematiskt sätt                
samlar in data från ett antal personer. Enkätundersökningar används ofta för att utvärdera ett              
fenomen eller för att undersöka åsikter om ett givet ämne, för oss intresse för teknik och                
programmering och projektet Lärarpar. En enkätundersökning ger en bred bild av det man vill              
undersöka och resulterar i en kvantitativ studie (Oates, 2006), vilket är fallet i vår uppsats. På                
detta vis får vi en bred bild i form av korta inblickar snarare än att fånga processer och                  
förändringar. I vårt fall lämpar sig därför en enkätundersökning bra då vi vill få en               
övergripande bild av projektet snarare än enskilda deltagares åsikter. 
 

4.2 Datainsamlingsmetod 
 
Den datainsamlingsmetod vi har använt för vår undersökning är enkäter. Enkäter lämpar sig             
då man på ett snabbt och strukturerat sätt vill samla in data från ett större antal personer                 
(Oates, 2006). I vårt fall samlades data in från fem skolor, dessa benämns skola Alfa, Beta,                
Gamma, Delta och Epsilon. Vi har samlat in enkätsvar från N=112 elever. 
 

4.2.1 Motivering av datainsamlingsmetod 
 
Enkäter valdes av två anledningar. Den första är tidsaspekten. Vi har samlat in svar från 112                
elever vilka vi fått tillgång till via deras lärare på ordinarie undervisningstid. Enkäter gav oss               
möjligheten att snabbt och strukturerat samla in data från dessa elever. Det hade inte varit               
möjligt för oss att intervjua så många elever på så kort tid, varken från vårat eller ansvarig                 
lärares håll. Intervjuer med färre antal elever hade kunna vara ett alternativ som skulle gett oss                
en djupare förståelse för dessa elevers upplevelse. Vårt intresse låg dock i att få en bredare                
allmän förståelse av deltagarnas uppfattning generellt. Att eleverna i stället svarade på vår             
enkät under 20 minuter var en gyllene medelväg för alla inblandade. Den andra anledningen              
är att vi ville analysera vår insamlade data statistiskt. För att kunna identifiera eventuella              
mönster och samband i vår stora mängd data och sedan kunna generalisera resultaten på alla               
deltagare.  
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4.3 Forskningsprocess 
 
Forskningsprocessen presenteras från den datatyp vi samlat in till hur vi analyserat vår data. 
Vi nämner vår forskningsetik och till sist ett avsnitt där vi ställer oss kritiska till valet av 
metod, där validitet och reliabilitet ingår. 
 

4.3.1 Urval 
 
Populationen vi undersöker, alltså den grupp som kan tänkas generalisera på, är de elever som               
deltagit i Lärarpar. Populationen bestå av ungefär N=250 elever. Den siffran kommer från att              
Lärarpar totalt besökt 13 klasser med ungefär 16-24 elever per klass ()Nordén, personlig             
kommunikation, 19 maj 2017). De skolor vi kontaktade var de som under perioden december              
2016 och april 2017 någon gång deltagit i projektet det är även dessa lärare med elever som                 
behandlas av enkäten. Vilka dessa skolor var fick vi information om från de som driver               
Lärarpar. De som sedan ingick i vårt urval var beroende på vilka av skolorna som svarade och                 
hade tid att ta emot oss, samt att vi hade tid att besöka dem. Vi kom att besöka alla de fem                     
skolor som vi tog kontakt med men besökte inte alla klasser från dessa skolor. Vi har använt                 
oss av probabilistiskt urval, alltså baserat vårt urval på gruppen vi vill studera och vilka som                
kan representera den grupp vi vill generalisera på (Oates, 2006). Vi har inte aktivt lagt ner tid                 
på att kontrollera fördelningen av kön på de besökta skolorna. Därför har vårt urval skett               
genom en random sampling. De som ingått i vårt urval har till största del berott på                
tillgängligheten och valen hos andra snarare än oss själva.  
 
Ett naturligt bortfall från urvalet har skett då elever exempelvis varit sjuka vid tillfället för               
enkäten eller inte haft med sig medgivande från vårdnadshavare. Eftersom att alla i vår              
population och urval är under 15 år måste de ha vårdnadshavares medgivande för att få delta i                 
undersökningar. Vi skickade medgivandet via mail till alla aktuella lärare, se bilaga 1. Därför              
har mycket ansvar legat hos lärarna och vårdnadshavarna för att se till att vårt utskickade               
medgivandet delats ut, fyllts i och tagits tillbaka till skolan i tid för vårt besök.  
 

4.3.2 Urvalsstorlek 
 
Till slut hamnade vår urvalsstorlek på N=112 respondenter av en population på N=250 elever.              
För att generalisera resultat i en undersökning måste man veta att ens urval är tillräckligt stort                
för att kunna representera hela ens population. Det finns två mått som kan användas som hjälp                
för att ta reda på detta. Det första är margin of error/confidence interval, konfidensintervall,              
och det andra är confidence level, konfidensnivå. Konfidensintervall är den skillnad som finns             
mellan vad urvalet tycker och vad hela populationen tycker. Konfidensnivå berättar hur ofta             
det någon i populationen tycker ligger inom konfidensintervallet. I enkätundersökningar är det            
vanligt att vilja uppnå en konfidensnivå på 95 procent (Check Market, 2017). I vår              
undersökning har vi en population på 250 elever och ett urval på 112 elever, vill vi ha                 
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konfidensnivån på 95 procent ger det oss ett konfidensintervall på 6,89 procent . Det betyder              4

att vi med 95 procents säkerhet kan säga att hela populationens svar ligger +/-6,89 procent               
från urvalets svar. Ett exempel för att förtydliga: 86 procent av respondenterna har             
programmerat innan projektet, vi kan då med 95 procents säkerhet säga att den siffran för hela                
populationen ligger mellan 79 och 93 procent ( , ). Alltså       6 , 9 ≈ 798 − 6 8  6 , 9 ≈ 938 + 6 8   
kommer vi kunna generalisera alla våra resultat på populationen med avseende på dessa             
siffror. 
 

4.3.3 Utformning av enkät 
 
Vid konstruktion av enkäter finns det flera aspekter att ha i åtanke. Formulering och format               
för varje fråga samt presentation och struktur för hela enkäten. Frågorna bör formuleras på ett               
sätt så att de tolkas av respondenten som det är avsett (Oates, 2006). Enkäten bör utöver ett                 
tydligt upplägg och tydliga frågor innehålla information om syftet och exempel på hur             
enkäten besvaras på korrekt vis. Vårt syftet presenterades kort i text i början av enkäten men                
vi valde också att presentera det muntligt. Hur frågorna bör besvaras presenterades muntligt i              
kombination med en digital presentation. 
 
Med enkäter har man egentligen bara en chans att samla in sin data och det är därför viktigt                  
att detta tillfälle blir exakt som förväntat. Pre-test och pilotstudier är därför till stor nytta för                
att kunna undanröja oönskade missuppfattningar och feltolkningar (Oates, 2006). Pre-test          
utfördes genom att låta vår handledare och en representant för Lärarpar gå igenom enkäten.              
Någon pilotstudie genomfördes inte. Detta på grund av att en lämplig person för en pilotstudie               
hade varit en av de deltagande eleverna, och då vår tid med eleverna var begränsad valde vi                 
att nöja oss med pre-testet för att använda tiden med eleverna till att få in faktisk data.  
 
Strukturen för enkäten som helhet är också avgörande för hur den tas emot och vilka resultat                
den kommer att generera. Frågorna presenteras därför i en logisk ordning för respondenten             
där de enklaste frågorna inleder enkäten. Frågor som behandlar indirekt data avslutar enkäten.             
(Oates, 2006). Vår enkät inleds med frågor om tidigare erfarenheter av programmering innan             
projektet genomfördes och vilken arbetsgrupp de tillhörde under arbetet. Sedan ställdes frågor            
med direkt data om vad eleverna tyckte om Lärarpar, följt av frågor om vad de tycker om                 
teknik och programmering allmänt. Vi avslutade med frågor gällande indirekt data som kön,             
skola och årskurs.  
 
De format frågorna och svaren har bör varieras då olika frågor lämpar sig bäst med olika                
format, variationen bör dock ske med måtta. Hög variation riskerar att upplevas rörigt medan              
låg variation istället kan leda till tappat intresse hos respondenten (Oates, 2006). Vi har valt               
att variera vår enkät med flervalsfrågor och frågor med Likert-skala även fritextfrågor har             
förekommit för att lämna öppet för respondenternas oväntade svar. Likert-skala innebär att            
man får ett påstående med en tillhörande skala, i vårt fall 1-4, där man får välja vad som                  
stämmer bäst in på sig själv. Anledningen till att vi valde en skala mellan 1-4, och inte 1-5,                  
var för att undvika likgiltiga svar. Respondenterna var alltså tvungna att välja ett övervägande              
positivt eller negativt alternativ. 

4 Uträknat med Sample Size Calculator. https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator/  
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Enkäten skapades både i pappersform (Word) och digitalt (Google Forms). Frågorna är            
identiskt formulerade i de olika formaten. Vi lät läraren på respektive skola välja vilket format               
som var lämpligt för dem. Anledningen till att vi överlämnade det beslutet var för att vi inte                 
hade insikt i vilka tillgångar varje skola hade. Vi uppmanade dock lärarna att välja det digitala                
formatet framför pappersformatet då vi ansåg att den var mer av en upplevelse att fylla i och                 
att den data som samlades in blev mer lättillgänglig för oss. Risken för missing data minskar                
också vid användning av Google Forms då programmet hjälper oss att kräva in svar på varje                
fråga innan inlämning. Enkäten finns i sin helhet i bilaga 2.  
 
Frågorna har i sig själva och tillsammans med andra formulerats för att besvara olika aspekter               
av vår undersökning. Då vi inte genomfört en enkät före besöket var de två inledande frågorna                
“Hade du programmerat något innan det här arbetet?” och “Hade du använt/arbetat med             
robotar något innan det här arbetet?” till hjälp för att identifiera tidigare erfarenheter för att få                
en bild av vilka elever vi möter. Dessa frågor tillsammans med flervalsfrågan “Efter arbetet              
med roboten och studenterna har jag:” är vårt sätt att fånga hur besöket kan ha påverkat                
respondenterna då vi inte har en före-enkät att jämföra med.  
 
Frågorna “Vilket team var du med i?” och “Vilket team hade du helst velat vara med i?” ställs                  
för att kunna identifiera skillnader mellan de olika arbetsgrupperna i hur de upplevde projektet              
och visat intressse. Att fråga vilken grupp de vill delta i visar vilken grupp som väckt en                 
nyfikenhet hos eleverna och som på det viset kan anses mer lyckad än de andra. 
 
Fritextfrågan “Var det något som var särskilt intressant, och i så fall vad?” öppnar för               
oväntade svar och identifierar vad/vilken del/aktivitet som för respondenterna var särskilt           
intressant. Den hjälper oss alltså i identifieringsarbetet av vilka delar i projektet som kan anses               
mest lyckade. 
 
De tre påståendena “Jag tycker att arbetet med roboten och studenterna var: intressant, lärorikt              
och kul” nyanserar tillsammans respondenternas upplevelse av projektet.  
 
För att undersöka den kompensatoriska funktionen av projektet som framkommer i           
Rolandssons rapport (2017) ombads respondenterna att värdera påståendena “Det hade gått           
lika bra att göra uppgiften utan studenterna” och “Det hade gått lika bra att göra uppgiften                
utan min lärare”. Balansen mellan dessa två ska kunna svara på om läraren anses onödig i                
sammanhanget och på det viset visa på den kompensatoriska funktionen som lärarna            
beskriver.  
 
Påståendet “Jag vill lära mig mer om teknik och programmering i skolan” och de två frågorna                
“Kan du tänka dig att jobba med teknik/programmering i framtiden?” och “Kan du tänka dig               
att studera teknik/programmering på gymnasiet i framtiden?” fångar respondenternas intresse          
genom viljan att lära sig mer enligt hur vi valt att definiera intresse i avsnitt 2.2. Dessa tre                  
varianter av fråga för att finna samma svar ställs då formulering av frågan kan avgöra hur                
respondenten svarar, där av tre olika formuleringar för att finna ett svar.  
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“Vad har ni för teknik hemma?” är av intresse då tekniska erfarenheter i och utanför skolan                
ihop med intresse påverkar vidare val av studier (Jidesjö, 2012). Vi vill veta om intresset som                
uppvisas är något som kommer hemifrån eller om det tycks komma av besöket.  
 
Kön efterfrågas då det finns en skillnad i teknikintresse mellan kön och vi vill veta om                
besöket upplevts och fått olika effekt beroende på kön (Skolverket, 2016; Lindahl, 2003;             
Sullivan, 2016; Jidesjö, 2012).  
 
Skola efterfrågas också då vi vill undersöka om lärarnas utbildningsnivå påverkar hur            
respondenterna svarar. Mattsson (2005) menar att lärarnas utbildningsnivå spelar roll för           
elevers intresse för teknik och naturvetenskap.  
 

4.3.4 Genomförande av enkät 
 
Innan vi besökte skolorna hade vi skickat ut ett medgivande för underskrift till de              
medverkande lärarna, vilket de fick dela ut till sina elever. Vi besökte sedan skolorna för att                
genomföra enkäten. Anledningen till att vi valde att besökte skolorna personligen, i stället för              
att enbart skicka ut enkäten, var för att få så hög svarsfrekvens som möjligt och för att själva                  
kontrollera kvaliteten på de svar som samlades in. Ett digitalt utskick av enkäten med              
förfrågan om svar ansåg vi skulle ge en lägre svarsfrekvens i flera led. Först i en sämre                 
respons från lärarna som enkäten med tillhörande medgivande skulle gå via, för att sedan              
också ge en lägre svarsfrekvens från eleverna som frivilligt hemifrån skulle genomföra            
enkäten. Ett planerat besök med ett tydligt upplägg och styrning från oss var därför              
nödvändigt. 
 
Besöket som tog ungefär 20 minuter inleddes med att samla in vårdnadshavares medgivanden             
från alla elever som skulle delta i enkätundersökningen. De elever som av olika anledningar              
inte hade medgivandet med sig fick inte delta. Vi presenterade oss själva och vårt syfte, samt                
visade upp den robot de arbetat med under projektet som en påminnelse. Den aktuella läraren               
hade innan besöket fått välja format på enkäten. I de fall läraren valt digital form bad vi                 
eleverna gå in på en hemsida, som skapats för detta tillfälle, där en knapp ledde dem till                 
enkäten. Då de valt pappersform delades enkäten ut efter genomgången. I båda fallen lästes              
frågorna med respektive svarsalternativ upp i turordning av oss. Detta för att underlätta             
eventuella svårigheter med förståelse och för att se till att alla blev klara samtidigt. Enkäten               
fylldes i individuellt av eleverna, de ombads också att inte samtal med varandra. Dock satt de                
nära varandra och det var möjligt att se vad de andra svarade. Vid inväntade av svar på                 
respektive fråga av alla elever hände det att de elever som var klara med frågan pratade med                 
varandra. Då enkäten innehöll olika format på frågorna togs små avbrott i genomförandet för              
att vi skulle klargöra hur frågor av detta slag skulle besvaras. Vid de tillfällen då eleverna                
hade korta tolkningsfrågor om enkätfrågorna besvarade vi dem allt eftersom. Innan vi            
lämnade eleverna kontrollerade vi att alla skickat in sina svar. 
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4.3.5 Svarsfrekvens 
 
Populationen består som tidigare nämnt av ungefär N=250 elever. Av de 250 elever som              
deltagit samlade vi in svar från 112 elever. Vi har alltså samlat in svar från ett antal som                  
motsvarar ungefär hälften av vår population. Bland de skolor vi träffade fanns det alltid några               
elever som inte kunde svara på enkäten. Det berodde på frånvaro, att de inte hade medgivande                
från vårdnadshavare med sig eller att de själva inte ville delta. 
 
Om det finns en skillnad mellan respondenterna och icke-respondenterna i vårt urval är svårt              
att svara på. Dock kan man tänka sig att det finns en skillnad beroende på intresse. De elever                  
som tyckte att projektet var intressant kanske också tyckte att svara på denna enkät skulle bli                
intressant och att de därför såg till att ha medgivandet med sig. Det skulle i sin tur medföra att                   
de som inte hade medgivande med sig inte var särskilt intresserade av att fylla i enkäten och                 
inte heller intresserade av projektet. Om så var fallet skulle deras svar ge oss ett annat resultat.                 
Det här skulle dock inte gälla för alla då vi upplevde att flera elever uppvisade besvikelse då                 
de blev nekade att fylla i enkäten på grund av att de saknade medgivande.  
 

4.3.6 Dataanalys 
 
För att analysera vår data använde vi programmet SPSS. Vi har genomfört både univariat och               
bivariat analys. Univariat analys är när man undersöker en enskild variabel för sig själv. Detta               
görs för att få viss information om just den variabeln, till exempel en siffra på hur många som                  
tycker att teknik och programmering är intressant. Då vår data är ordinal och nominal, utöver               
två fritextfrågor, har vår univariata analys sett till centralmåtten typvärde och median,            
spridningen har studerats genom maximum, minimum och variationsbredd. Bivariat analys är           
då man undersöker två variabler för att se hur eller om de två påverkar eller beror på varandra.                  
Som till exempel om man vill studera teknik/programmering hänger ihop med variabeln kön.  
 
Den bivariata analys vi använt oss av är korstabeller samt chi². Korstabeller används för att               
söka efter samband mellan två variabler, där praxis är att presentera den oberoende variabeln              
högst upp i kolumner och den beroende i rader. Chi² testen hjälper oss sedan att se om det                  
finns samband mellan variablerna och om sambanden är signifikanta. Vi söker efter samband             
med signifikansnivå under 0,050. 
 
Vi kommer använda oss av index för att kombinera flera variabler som tillsammans beskriver              
ett fenomen. Additivt index är en enkel form av index där vi summerar vad individerna har                
svarat på varje enskild fråga till ett index. Vi kan kombinera påståendena (alla med en skala                
1-4) “Jag tycker att arbetet var intressant”, “Jag tycker att arbetet var lärorikt” och “Jag tycker                
att arbetet var kul” genom att skapa ett index för de tre. Skulle en respondents svar vara {4, 3,                   
4} på dessa påståenden får den index 11. I det här fallet skulle man kunna säga att ju högre                   
index desto positivare upplevelse av Lärarpar. Vid användning av index finns det alltid en risk               
för informationsförlust. Två respondenter med samma index kan ha värderat varje fråga            
väldigt olika. Till exempel {4, 0, 2} och {2, 2, 2} vilka båda har index sex. Detta är, trots                   
informationsförlust, oftast inte ett större problem då index används för att få en bredare              
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översikt snarare än att specifikt studera en variabel (Hjerm, 2014).  
I den bivariata analysen har variablerna kön och skola systematiskt korsat mot alla frågor för               
att finna om de är beroende av varandra eller ej. Därefter gjordes korstabeller mellan alla               
övriga variabler. Genomgången av alla variabler har genomförts just för att ha utgångspunkt i              
nollhypotesen, det vill säga att vi utgått från att samband inte finns förrän motsatsen är               
bevisad (Oates, 2006). Vi har valt att presentera våra resultat visuellt i tabeller och diagram.               
Vi kommer också analysera och presentera vår data statistiskt. Till skillnad från tabeller och              
diagram är statistiskt analyserad data ett mer korrekt sätt att redovisa data. Detta är på grund                
av att ett diagram som vi skapat kan vi medvetet, eller omedvetet, designa på så sätt att det                  
kan ge en missvisande bild av verkligheten. Statistik kan visa oss om det faktiskt är så som                 
tabellen eller diagrammet visar. Till exempel kan vi undersöka om ett mönster eller ett              
samband har någon statistisk signifikans.  
 

4.4 Forskningsetik 
 
När man bedriver forskning som inkluderar arbete med människor måste man göra etiska             
överväganden. Vetenskapsråden (2002) har listat fyra krav som bör övervägas för att bedriva             
etiskt riktig forskning. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet,         
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet säger att “forskaren ska        
informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (s. 7).            
Informationen ska innehålla syftet med forskningen, att det är frivilligt att delta samt             
information om alla möjliga orsaker som skulle kunna ha betydelse för viljan att delta eller               
inte. Det ska framgå vem som är ansvarig och att det som samlats in inte kommer användas                 
till något annat än forskning. Samtyckeskravet säger att “deltagare i en undersökning har             
själva rätt att bestämma över sin medverkan” (s. 9). Om de som deltar i undersökningen är                
under 15 år måste samtycke ges både från deltagaren och dess vårdnadshavare. Samtycket             
kommer samlas in skriftligt och utan samtycke får man inte delta i undersökningen. Det är               
fritt att avbryta sin medverkan när som helst. Konfidentialitetskravet säger att “uppgifter om             
alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet och            
personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (s. 12).                 
Det handlar om tystnadsplikt vid behandling av etiskt känsliga uppgifter och att det ska vara               
omöjligt för utomstående att identifiera specifika personer i forskningen. Nyttjandekravet          
säger att “uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för           
forskningsändamål.” (s. 14). Ett exempel som anges är att forskare som sysslar med att              
kartlägga människors fritidsaktiviteter inte får sälja eller låna ut uppgifter om enskilda            
människor till exempelvis företag som tillverkar produkter för fritidsaktiviteter (att användas i            
deras marknadsföring) (s. 12). De här fyra råden har hela tiden följt oss i vår forskning.  
 
En ytterligare aspekt vi har med i vår forskning är att vara inkluderande i ett               
mångfaldsperspektiv. Vi vill i största möjliga mån inte exkludera eller kränka någon genom             
vår enkät och använder oss därför av RFSLs tips (2016a) för att skriva normkritiskt. Ett               
ytterligare exempel är frågan om kön där vi valt att ta med alternativen “annat” och “vet                
inte/vill inte svara” (RFSL, 2016b). 
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4.5 Kritik mot vald metod 
 
Vi har under genomgången av vår metod motiverat en del av de val vi gjort, men vi ställer oss                   
också kritiska till vissa delar.  
 
Det första är hur vår undersökning ligger i tiden med när de olika skolorna deltog i projektet.                 
Hur är det egentligen med minnet hos personer i den här åldern? Vi vet inte om de svarat                  
olika beroende på när de deltog i projektet. Om det var flera månader sedan de deltog i                 
projektet kanske de inte minns exakt hur de upplevde det och därför kan deras svar vara                
osäkra. De svar vi samlat in hade kanske haft mer säkerhet om enkäten genomförts direkt               
efter projektet. Detta diskuterades dock med några av lärarna och de ansåg att eleverna minns               
projektet trots att det gått några månader, då det avvek i stor utsträckning från den vanliga                
undervisningen. Vi inser nu i efterhand att det hade varit bra att inkludera en fråga om när de                  
deltagit i projektet för att utesluta denna osäkerhet.  
 
Det andra vi måste ställa oss kritiska till är hur vår delaktighet har påverkat eleverna.               
Eftersom att vi valde att besöka alla skolorna och möta alla eleverna blev det en större                
händelse än om de enbart fått svara på enkäten utan vår närvaro. Vi upplevde att eleverna                
tyckte att det var spännande att få besök och detta kan ha påverkat deras inställning till                
enkäten och därför också deras svar.  
 

4.5.1 Validitet och reliabilitet 
 
För att diskutera validitet och reliabilitet använder vi tre punkter som Oates (2006) listar, vilka               
gäller för just enkätundersökningar. 
 

1. Innehållsvaliditet. Ingår alla de områden enkäten syftar att svara på? Se till att alla              
olika aspekter finns med i enkäten. 

2. Konstruktionsvaliditet. Tar vi verkligen reda på det vi vill med just den frågan?  
3. Reliabilitet. Skulle enkätet generera samma svar om samma respondenter svarade på           

den igen? Det här är ofta svårt att undersöka då respondenter lätt kan ändra sin åsikter                
över tid.  

 
Enkäten syftade svara på elevernas upplevelse av Lärarpar, olika demografiska aspekter och            
om de har ett intresse för teknik och programmering och hur de relaterar till varandra. Vi                
känner att vi fått svar på dessa områden. Varje enskild fråga har konstruerats på det sätt att det                  
ger oss svar på det vi vill veta. Dock kan en enkät utformad för unga inte innehålla för många                   
frågor, och att använda få frågor har konsekvenser. Till exempel att en fråga vi söker svar på                 
kan behöva formuleras som flera frågor i enkäten för att besvaras. Med det menar vi att man                 
kan behöva ställa liknande frågor men med olika ingångar för att få ett uttömmande svar.               
Genom att vi var tvungna att korta ner enkäten ställdes en eller två frågor i vissa område där                  
det egentligen hade krävts flera. De resultat vi fått blev alltså inte så heltäckande som vi hade                 
kunnat önska. I ett specifikt fall, frågan om aktiviteter respondenten ägnat sig åt efter besöket               
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(se bilaga 2) har vi i efterhand insett brister i vår formulering. Vi hade på något vis behövt                  
förtydliga frågan för att kunna urskilja aktiviteter som endast skett efter besöket och som inte               
funnits där tidigare.  
 
Som nämns i punkt tre är det svårt att bedöma reliabiliteten vid enkätundersökningar. Hade              
samma undersökning genomförts direkt eller nära inpå våran hade svaren förmodligen liknat            
varandra. Hade tiden dock låtits gå är risken stor att respondenterna kan ändra sin uppfattning               
och deras intressen kan också förändras.  
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5 Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras de resultat vi funnit genom vår enkätundersökning. Vi har sökt 
signifikanta samband mellan de olika variablerna. De olika påståendena i vår enkätet kodas 1, 
2, 3 eller 4 beroende på vad man svarat, där 1 betyder “håller inte med” och 4 betyder “håller 
helt med”. Först presenteras univariat analys följt av en bivariat analys. 
 

5.1 Respondenterna och de demografiska aspekterna  
 
Här presenteras den information vi samlat in om respondenterna och de demografiska 
aspekterna. Fördelningen mellan skola och kön samt deras tidigare erfarenheter och deras 
tillgång till teknik tas upp.  
 

5.1.1 Fördelning av respondenterna 
Totalt samlades N=112 enkäter in. Alla enkäter var giltiga. Med giltiga avses att respondenten              
deltagit i det tidigare besöket och haft medgivande från vårdnadshavare. Fördelningen på            
antal svar från respektive skola är blandad. Från de olika skolorna såg fördelningen ut så här:                
N=42 svar från skola Alfa, N=9 svar från skolorna Beta och Delta, N=25 svar från skola                
Gamma, och N=36 svar från skola Epsilon, se diagram 1. Skolorna Beta och Delta presenteras               
ihop då de skolorna för tillfället bedriver undervisning tillsammans och att antalet            
respondenter var få. Fördelningen av kön är N=52 tjejer och N=60 killar (N=0 vet inte/vill inte                
svara, N=0 annat), se diagram 2. 
 
 

 
    Diagram 1        Diagram 2   

 

5.1.2 Tidigare erfarenheter 
Antal respondenter med tidigare erfarenheter av någon form av programmering innan besöket            
var högt. N=96 av respondenterna hade programmerat tidigare, vilket motsvarar 86 procent,            
se diagram 3. N=32 respondenter, alltså 29 procent hade tidigare erfarenheter av att ha              
använt/arbetat med robotar, se diagram 4. Det vill säga att respondenterna till hög grad inte är                
nybörjare på programmering, däremot har de flesta inte arbetat med robotar. 
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  Diagram 3    Diagram 4 

 

Samband mellan tidigare erfarenhet och variabeln kön 
Inget samband hittades mellan erfarenheterna och vilken skola respondenterna hör till.           
Sambandet av tidigare erfarenheter mellan könen hittades genom en korstabell. Det finns            
inget signifikant samband mellan kön och om man programmerat tidigare. Däremot finns det             
ett samband mellan kön och om man använt eller arbetat med robotar tidigare. Där visade chi²                
en signifikans på 0,000. För den senare fann vi fördelningen som presenteras i tabell 3. Det är                 
alltså ungefär 10 procent av tjejerna respektive 45 procent av killarna som tidigare             
använt/arbetat med robotar.  
 

Använt robotar tidigare*kön Tjej Kille Total 

Ja 5 27 32 

Nej 43 22 65 

Vet inte 4 11 15 

Total 52 60 112 

Tabell 3 - korstabell över “hade du använt/arbetat med robotar tidigare?”*kön 
 

5.1.3 Teknik i hemmet 
Vilken teknik respondenterna har hemma fördelar sig som N=95 har en spelkonsol, N=101 har              
en dator, N=101 har en surfplatta och N=12 har en robot. Den vanligaste tekniken är alltså                
dator och surfplatta, vilket 90,2 procent har hemma. Den näst vanligaste är spelkonsolen som              
finns hemma hos 84,8 procent av respondenterna. Endast 10,7 procent har en robot.             
Frekvensen för hur många av dessa tekniker som en respondent har hemma visas i tabell 2.                
Vårt antagande när vi ställde denna fråga i enkäten var att mycket teknik i hemmet skulle                
kunna ha ett samband med intresse för teknik och programmering. I vår analys har det visat                
sig att det inte finns något samband. 
 

Teknik Frekvens (N) Procent (%) 

4 av 4 9  8 
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3 av 4 74 66 

2 av 4 22 20 

1 av 4 7 6 

0 av 4 0 0 

Tabell 2 - tabell över hur mycket teknik eleverna har hemma 
 

Teknik hemma*kön Tjej Kille Total 

Spelkonsol 37 58 95 

Dator 48 53 101 

Surfplatta 48 53 101 

Robot 3 9 12 

Tabell 3 - korstabell över teknik hemma*kön 
 

Samband mellan teknik i hemmet och variabeln kön 
Det hittades som sagt inga samband mellan hur mycket teknik man har hemma och övriga               
variabler, däremot spelar det roll vilket typ av teknik man har. Korstabeller har gjorts mellan               
variabeln kön och de olika typerna av teknik: spelkonsol, dator, surfplatta och robot. Av dessa               
var det endast spelkonsol och kön som visar på ett samband med signifikans (0,000). Det               
finns alltså ett samband mellat vilket kön man har och om man äger en spelkonsol. 97 procent                 
av killarna har en spelkonsol medan motsvarande siffra för tjejerna endast är 71 procent. Att               
ha en spelkonsol tycks alltså vara givet för killar, men inte för tjejer. 
 

5.2 Om projektet Lärarpar 
 
Här redovisas resultaten på de frågor som behandlat ämnet Lärarpar respondenternas 
upplevelse av projektet, vad de tyckte om lärarna och studenternas roll samt hur fördelningen 
såg ut mellan arbetsgrupperna och vilka grupper som var mest uppskattade. 
 

5.2.1 Upplevelse av Lärarpar 
 
Elevernas upplevelse av projektet fångades genom att de ombads ta ställning till påståendena             
“jag tycker arbetet var intressant”, “jag tycker arbetet var lärorikt” och “jag tycker att arbetet               
var kul”. De tre variablerna (intressant, lärorikt och kul) kombinerades till ett indexvärde där              
indexmin=3 och indexmax=12. Information om hur de olika indexvärden är fördelade samt hur             
många som har ett visst index finns i diagram 5. Index 12 är det vanligast förekommande, där                 
N=50 respondenter har det högsta indexet, motsvarande 44,6 procent. De lägsta indexvärdet 3,             
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4, 5 och 6 förekommer inte. Den gemensamma upplevelsen av projektet tycks vara hög då               
diagram 5 visar tyngdpunkten för antal svar som ligger bland de högsta värdena. 
 

 
Diagram 5 

 
För att ta reda på om det var något som respondenterna fann särskilt intressant i projektet                
användes en fritextfråga. Det vanligast förekommande orden i de svaren var robot,            
programmera, tidtagarmekanism, bygga och allt. Frekvensen presenteras i tabell 5. Exempel           
på fritextsvar är: 
 

○ “Jag tyckte att det var intressant att få se roboten åka igenom banan och få se vår                 
programmering.” 

○ “Att bygga och experimentera med banan.” 
○ “Hur vi skulle fixa tidtagaren och hur allting funkade.” 

 
 

Tema Frekvens (N) 

Robot 54 

Programmera 18 

Tidtagarmekansim 8 

Bygga 7 

Allt 7 

Tabell 5 - tabell över fritextfråga “vad var särskilt intressant med besöket?”  
 

Samband mellan upplevelsen och variabeln skola 
I korstabellen mellan skola och upplevelsen syns ett samband mellan vilken skola man hör till               
och vad man hade för upplevelse av projektet. Sambandet har en signifikans på 0,013. Av               
tabell 6 går att utläsa att de respondenter som hör till skola Alfa är de mest utspridda på                  
upplevelse. Vi ser också att skola Gamma är den med störst andel respondenter som uppgett               
högsta upplevelsen. En korstabell över kön och index visar att det finns skillnader mellan              
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könen, men chi² gav en signifikans på 0,348. Det finns alltså inget signifikant samband mellan               
kön och upplevelsen. 
 

Upplevelse*skola Alfa Gamma Beta/Delta Epsilon Total 

7 3 0 0 0 3 

8 4 0 0 0 4 

9 2 3 0 5 10 

10 6 2 0 5 13 

11 14 7 4 7 32 

12 13 24 5 8 50 

Total 42 36 9 25 112 

Tabell 6 - korstabell över upplevelse av Lärarpar*skola 
 

5.2.2 Läraren vs. studenterna (ämnesexperterna) 
 
Respondenterna tillfrågades om det hade gått lika bra att göra uppgiften utan sin lärare kontra               
utan de studenter som var med. På påståendet “det hade gått lika bra att göra uppgiften utan                 
min lärare” var det N=87, alltså 78 procent, som svarade 3 eller 4. Det betyder att de till en                   
viss grad håller med om att det hade gått bra utan läraren. På påståendet “det hade gått lika bra                   
att göra uppgiften utan studenterna” var det N=93, alltså 83 procent, som svarade 1 eller 2.                
Det betyder att de till en viss grad inte håller med om att det gått lika bra utan studenterna.                   
Tittar vi på de två diagrammen, diagram 6 och 7 ser vi att de visuellt kan uppfattas som                  
varandras motsatser.  
 

    Diagram 6  Diagram 7 
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Samband mellan åsikt om studenterna och variablerna kön och skola 
Det finns ett samband mellan kön och vad man svarade på påståendet “det hade gått lika bra                 
att göra uppgiften utan studenterna”, tabell 7. Här ser vi att killarna till större del än tjejerna                 
tycker att det hade gått bra att göra uppgiften utan studenterna. Av de som valt 3-4, alltså att                  
man till viss grad håller med om påståendet, var det 16 killar men bara 3 tjejer. 27 procent av                   
killarna respektive 6 procent av tjejerna tycker alltså att det hade fungerat utan studenterna.              
Sambandet har en signifikans på 0,026. Däremot hittades inget samband mellan kön och vad              
man tyckte om lärarens roll. 
 

…utan studenterna*kön Tjej Kille Total 

1 22 22 44 

2 27 22 49 

3 3 13 16 

4 0 3 3 

Total 52 60 112 

Tabell 7 - korstabell över “det hade gått lika bra att genomföra arbetet utan studenterna”*kön 
 
Vidare finns också ett samband mellan påståendet om studenterna och vilken skola            
respondenten hör till, se tabell 8. Här ser vi att respondenterna tillhörande skolorna Alfa och               
Gamma kände att det inte hade fungerat lika bra utan studenterna, medan fördelningen i              
skolorna Beta/Delta och Epsilon är mer utspridd. I Epsilon är det ungefär 30 procent som               
tycker att det hade gått lika bra utan studenterna, medan det i Alfa endast är 9 procent.                 
Sambandet mellan skola och åsikt om studenterna har en signifikans på 0,03. 
 
...utan studenterna*skola Alfa Gamma Beta/Delta Epsilon Total 

1 15 22 1 6 44 

2 23 12 4 10 49 

3 4 2 3 7 16 

4 0 0 1 2 3 

Total 42 36 9 25 112 

Tabell 8 - korstabell över “det hade gått lika bra att genomföra arbetet utan studenterna”*skola 
 

5.2.3 Arbetsgrupperna 
 
Under besöket jobbade deltagarna i olika grupper med olika arbetsuppgifter. För att repetera             
så var det Team bygga som byggde banan som roboten skulle köra runt samt använde Makey                
Makey för att bygga den tidtagaremekanism som klockade roboten. Team dator skapade ett             
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tidtagarprogram i Scratch. Team robot programmerade roboten via en ipad. Fördelningen           
mellan de olika grupperna var inget eleverna kunde påverka. Vi ställde frågor om vilken              
grupp de var i och om vilken grupp de önskat vara i. Fördelningen mellan de olika                
arbetsgrupperna såg ut som följande: N=45 respondenter i team bygga, N=18 i team dator,              
N=43 i team robot och N=6 svarade vet inte, se diagram 8. Anledningen till att team dator är                  
en mindre grupp än de andra två skulle kunna vara att vissa skolor hade gjort uppgifterna                
tillhörande Team dator innan besöket. På frågan vilket team de helst varit i ser fördelningen ut                
som följer. N=24, 21 procent, av respondenterna ville vara i Team bygga, N=6, 5 procent,               
ville vara i team dator, N=64, 57 procent, ville vara i team robot och N=18, 16 procent,                 
respondenter ville prova på att vara i alla team, se diagram 9. 
 

                
     Diagram 8               Diagram 9 

 

Samband mellan team man var i och team man helst varit i 
De respondenter som var nöjda med det team de hade deltagit i valde även denna som önskat                 
team. Ett samband hittades mellan dessa frågor genom en korstabell där chi² visade en              
signifikans på 0,000. I diagram 9 ser vi att majoriteten ville vara i team robot, ur tabell 9 ser vi                    
förflyttningen mellan grupperna. Av de som var i team bygga var det en majoritet som ville                
byta grupp, av dem ville de flesta gå till team robot. Av de som var i team dator ville endast                    
en vara kvar i dator och majoriteten ville gå till robot. Av de som var i team robot ville                   
majoriteten också stanna i denna grupp. Dator var den grupp där flest i procent uppgav att de                 
ville vara i alla grupper. Förflyttningen mellan gruppindelning och önskad grupp kan också             
beskrivas med förändringsfaktorn som ger oss förändringen i procent. Bygga har en            
minskning 47 procent, dator en minskning på 67 procent och robot en ökning med 49 procent.  
 

Team man helst varit i*team man var i Bygga Dator Robot Vet inte Total 

Bygga 20 1 1 2 24 

Dator 3 1 1 1 6 

Robot 17 11 34 2 64 

Alla 5 5 7 1 18 

Total 45 18 43 6 112 

Tabell 9 - Korstabell över “vilket team var du med i?”*”vilket team hade du helst varit med i?” 
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5.3 Intresse  
 
För att identifiera intresse hos respondenterna ställdes ett antal frågor. Frågorna har 
utgångspunkt i teorin om intresse. 
 

5.3.1 Aktivitet efter projektet 
 
En flervalsfråga där respondenterna ombads svara vilka aktiviteter de ägnat sig åt efter arbetet              
ställdes där alternativen var att de “pratat mer om teknik och programmering”, “köpt ny              
teknik” eller “programmerat på fritiden”. Tabell 10 visar frekvensen av svar på respektive             
svarsalternativ. Vårt antagande när vi ställde denna fråga var att ha utfört flera av dessa               
aktiviteter skulle indikera ett intresse. Vi har även kollat på hur många av dessa aktiviteter               
man ägnat sig åt. Det är få som ägnat sig åt tre eller fler av de fem aktiviteter som gavs som                     
förslag. Inget samband hittades mellan hur många aktiviteter du ägnat dig åt och de andra               
variablerna. 
 

 Pratat med om 
teknik och 
programmering 
hemma 

Pratat med om 
teknik och 
programmering 
med mina kompisar 

Pratat med om 
teknik och 
programmering i 
skolan 

Köpt ny 
teknik 

Programmerat 
på fritiden 

Ja  37 33 51 11 31 

Nej  75 79 61 101 81 

Total 112 112 112 112 112 

Tabell 10 - frekvenstabell över de olika aktiviteterna 
 

Samband mellan aktiviteter och variablerna kön och skola 
Ett samband har hittats mellan “programmerat på fritiden” och kön. Signifikansen på det             
sambandet är 0,022. Vi kan se att killar programmerat på fritiden i större utsträckning än               
tjejer, se tabell 11.  
 

Programmerat på fritiden*kön Tjej Kille Total 

Ja 9 22 31 

Nej 43 38 81 

Total 52 60 112 

Tabell 11 - korstabell över“jag har programmerat på fritiden”*kön 
 
Om respondenterna efter arbetet har pratat om teknik och programmering i skolan eller med              
sina kompisar har ett samband med vilken skola du går på. Sambandet mellan skola och prata                
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om det i skolan har en signifikans på 0,000. Sambandet mellan skola och prata med sina                
kompisar har en signifikans på 0,050. Exakt hur fördelningen ser ut visas i tabell 12 och 13.                 
Till exempel har 44 procent av respondenterna från skola Gamma pratat med kompisar medan              
det bara är 12 procent från skola Epsilon.  
 

Pratat i skolan*skola Alfa Gamma Beta/Delta Epsilon Total 

Ja 10 25 1 15 51 

Nej 32 11 8 10 61 

Total 42 36 9 25 112 

Tabell 12 - korstabell över “jag har pratat om teknik och programmering i skolan”*skola 
 
 

Pratat med kompisar*skola Alfa Gamma Beta\Delta Epsilon Total 

Ja 12 16 2 3 33 

Nej 30 20 7 22 79 

Total 42 36 9 25 112 

Tabell 13 - korstabell över “jag har pratat om teknik och programmering med mina kompisar”*skola 
 

5.3.2 Framtid 
 
Respondenterna ombads svara på påståendet om de vill lära sig mer om teknik och              
programmering i skolan. På påståendet svarade 88 procent 3 eller 4 och 12 procent svarade 1                
eller 2, se diagram 10.  
 

 
Diagram 10  

 
Vad gäller om de kunde tänka sig att jobba eller studera teknik och programmering i               
framtiden visades liknande resultat mellan frågorna, vilket presenteras i diagram 11 och 12.             
N=40 kan tänka sig att jobba med teknik/programmering i framtiden, N=19 kan det inte och               
N=53 svarade vet inte, se diagram 11. Antal som kan tänka sig att studera              
teknik/programmering på gymnasiet i framtiden var N=38, N=20 kan inte tänka sig att studera              
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teknik/programmering i framtiden och N= 53 svarade vet inte, se diagram 12. De flesta vet               
inte, och avstår därför till att ta ställning till deras framtidsutsikter inom            
teknik/programmering. Av de som tagit ställning ser vi dock att det är en majoritet som svarat                
ja snarare än nej på frågorna om de kan tänka sig att arbeta med eller studera teknik och eller                   
programmering i framtiden.  
 

 
     Diagram 11           Diagram 12 

 
 

Samband mellan framtid och variabeln kön 
För påståendet “jag vill lära mig mer om teknik och programmering i skolan” hittades ett               
samband med vilket kön man tillhör. Sambandet mellan kön och att vilja lära sig mer om                
teknik och programmering i skolan visas i tabell 14. Det sambandet har en signifikans på               
0.045. Killar tycks i större utsträckning än tjejer vilja lära sig mer om teknik och               
programmering i skolan. Av tjejerna har 83 procent svarat att de till någon grad håller med,                
medan den siffran ligger på 93 procent hos killarna. 
 

...lära sig mer*kön Tjej Kille Total 

1 1 1 2 

2 8 3 11 

3 16 10 26 

4 27 46 73 

Total 52 60 112 

Tabell 14 - korstabell över “jag vill lära mig er om teknik och programmering i skolan”*kön 
 
På frågorna om framtiden, alltså om respondenterna kan tänka sig att jobba eller studera              
teknik/programmering, finns det samband mellan vad man svarat och vilket kön man har,             
tabell 15. Sambandet mellan kön och om kan tänka sig att jobba med teknik/programmering              
har en signifikans på 0,001. Sambandet mellan kön och om man kan tänka sig studera               
teknik/programmering visas i tabell 16 och har en signifikans på 0,012. På båda frågorna ser               
vi att det är fler tjejer som svarar nej än killar. Vi ser också att killarna till större utsträckning                   
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än tjejerna kan tänka sig jobba med teknik/programmering, men att de inte med lika stor               
utsträckning kan tänka sig att studera det. 
 

Jobba med teknik/programmering*kön Tjej Kille Total 

Ja 9 31 40 

Nej 13 6 19 

Vet inte 30 23 53 

Total 52 60 112 

Tabell 15 - korstabell över “kan du tänka dig att jobba med teknik/programmering i framtiden?”*kön 
 

Studera teknik/programmering på gymnasiet*kön Tjej Kille Tota
l 

Ja 13 25 38 

Nej 15 5 20 

Vet inte 24 29 53 

Total 52 53 111 

Tabell 16 - korstabell över “kan du tänka dig att studera teknik/programmering på gymnasiet i framtiden?”*kön 
 

5.4 Samband mellan övriga variabler 
 
Här presenteras de samband som finns mellan variabler som inte befinner sig inom samma 
område. Med det menas att vi har korsat variabler från de olika delarna 4.1, 4.2 och 4.3. 
 

5.4.1 Gällande tidigare erfarenheter 
 
Det finns samband mellan tidigare erfarenheter och andra variabler. Dessa hade alla med             
erfarenheten om arbete/användandet av robotar att göra. Det första sambandet hittades mellan            
erfarenheten och att ha en robot hemma. Sambandet har en signifikans på 0.037 och visas i                
tabell 17. Vi kan se att av de 12 respondenter som angett att de har en robot hemma är det                    
endast 7 som också angett att de har arbetat med/använt robotar, minst sagt ett utmärkande               
resultat. Vi ser också att majoriteten av de som saknar erfarenhet inte heller har en robot                
hemma.  
 

Använt robot*har en robot Ja Nej Total 

Ja  7 25 32 

Nej 5 60 65 
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Vet inte  0 15 15 

Total 12 100 112 

Tabell 17 - korstabell över “hade du använt/arbetat med robotar tidigare?”*har en robot 
 
Av de som arbetat med robotar tidigare valde majoriteten 4 på påståendet om man vill lära sig                 
mer om teknik och programmering i skolan, visas i tabell 18. Det sambandet har en               
signifikans på 0,013. Medan de som inte arbetat med robotar, och de som inte vet, är mer                 
utspridda mellan 1-4, även om tyngdpunkten även för dem visar att de till hög grad håller                
med.  
 

Använt robot*...lära sig mer i skolan 1 2 3 4 Total 

Ja 0 4 5 23 32 

Nej 0 7 17 41 65 

Vet inte 2 0 4 9 15 

Total 2 11 26 73 112 

Tabell 18 - korstabell över “hade du använt/arbetat med robotar tidigare?”*”jag vill lära mig mer om teknik 
och programmering i skolan” 
 

5.4.2 Gällande teknik i hemmet 
 
Återigen hittades inget samband mellan hur mycket teknik man har och övriga variabler,             
medan det finns samband beroende på vilken typ av teknik man har. De samband som hittades                
var mellan att ha en dator och att man pratat om teknik och programmering hemma samt att                 
man har en robot och kan tänka sig att jobba med teknik/programmering i framtiden. 
 
Sambandet mellan att ha en dator och att ha pratat om teknik och programmering hemma               
visar att alla som saknar dator i hemmet har inte heller pratat om programmering hemma. Av                
de som har en dator är det fortfarande över 50 procent som inte pratat om det hemma.                 
Sambandet har en  signifikans på 0.014.  
 
Sambandet mellan att ha en robot och att man kan tänka mig att jobba med               
teknik/programmering har en signifikans på 0.009. Av de som har en robot var det ingen som                
svarade att de inte kan tänka sig jobba med det. 75 procent av de som har en robot kan tänka                    
sig att jobba med det medan 30 procent av de utan robot kan tänka sig att jobba med det.  
 

5.4.3 Gällande arbetsgrupperna 
 
Samband hittades mellan vilket team man helst varit i och om man pratat om teknik och                
programmering med sina kompisar, samt om man kan tänka sig att jobba med             
teknik/programmering i framtiden. Det hittades också samband mellan vilket team man var            
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med i och om man pratat med kompisar, samt om man vill lära sig mer om teknik och                  
programmering i skolan. 
 
Sambandet mellan vilket team man helst varit i och om man pratat om teknik och               
programmering med sina kompisar har en signifikans på 0,031. Det vi ser i tabell 19 är att av                  
de som valt att de vill vara med i alla team så har majoriteten, 55 procent, av dessa också                   
pratat om teknik och programmering med sina kompisar. Detta till skillnad från de andra              
grupperna där det endast var 25 procent. 
 

Team man helst varit i*pratat med kompisar Ja Nej Total 

Bygga 6 18 24 

Dator 0 6 6 

Robot 7 47 64 

Alla 10 8 18 

Total 33 79 112 

Tabell 19 - korstabell över “vilket team hade du helst varit i?”*”jag har pratat om teknik och programmering 
med mina kompisar” 
 
Sambandet mellan vilket team du helst varit i och om man kan tänka sig att jobba med                 
teknik/programmering i framtiden har en signifikans på 0.025. N=24 respondenter ville vara i             
Team bygga, av dem var det 17 procent som kunde tänka sig att jobba inom området. N=6                 
respondenter ville vara i Team dator och av de kunde 50 procent tänka sig att jobba inom                 
området. N=64 respondenter vill vara i Team robot och 42 procent av dem kan tänka sig att                 
jobba inom området. N=18 respondenter ville vara i alla Team, av vilka 33 procent kan tänka                
sig att jobba inom området.  
 
Det finns samband mellan vilket team man var i och om man pratat med sina kompisar om                 
teknik och programmering. Sambandet har en signifikans på 0.020. Av de som var med i               
Team bygga eller Team dator har ungefär 40 procent pratat med sina kompisar om teknik och                
programmering, medan av de i Team robot har bara 14 procent gjort det, se tabell 20. 
 

Team man var med i*pratat med kompisar Ja Nej Total 

Bygga 18 27 45 

Dator 8 10 18 

Robot 6 37 43 

Vet inte 1 5 6 

Total 33 79 112 

Tabell 20 - korstabell över “vilket team var du med i?”*”jag har pratat om teknik och programmering med 
mina kompisar” 
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Vilket team du var med i och om du vill lära dig mer om teknik och programmering i skolan                   
var två frågor som visade på samband med signifikans på 0,000. Två team, Team dator och                
robot har till större delen sin resultat i svar 4 medan Team bygga har en större spridning över                  
alla svaren (1-4). Vi ser alltså att deltagare från Team bygga är den grupp som visar minst                 
intresse i att vilja lära sig mer om programmering och teknik i skolan. Att tillägga är att det                  
var den gruppen som inte programmerade något under arbetet.  
 
 

Team man var med i*lära sig mer i skolan 1 2 3 4 Total 

Bygga 0 7 13 25 45 

Dator 0 1 2 15 18 

Robot 0 3 9 31 43 

Vet inte 2 0 2 2 6 

Total 2 11 26 73 112 

Tabell 21 - korstabell mellan team man var med i*”jag vill lära mig mer om teknik och programmering i 
skolan” 
 

5.4.4 Gällande upplevelsen av Lärarpar 
 
Samband hittades mellan respondenternas upplevelse och om man vill lära sig mer om teknik              
och programmering i skolan. Det hittades också ett samband mellan upplevelsen och om man              
kan tänka sig att jobba med eller studera teknik/programmering. Sambanden är visuellt            
liknande. Ju högre upplevelse av projektet desto högre har man värderat att man vill lära sig                
mer om det i skolan. 
 
Sambanden mellan upplevelsen och om man kan tänka sig att jobba med eller studera              
teknik/programmering visar liknande resultat. Det är många respondenter som har svarat vet            
inte, men av de som svarat ja så har de flesta en hög upplevelse, mellan 11-12. Av de som                   
svarat nej så är upplevelsen ganska jämnt utspridd mellan 7-12, men med övervikt åt de högre                
värdena. Sambanden har en signifikans på 0,006 respektive 0,016. 
 

5.4.5 Gällande aktivitet efter projektet 
 
Vad gäller den aktivitet respondenterna uppgav sig ha gjort efter besöket har samband hittats              
mellan att man har programmerat på fritiden och åsikten om man kan tänka sig att studera                
teknik/programmering i framtiden, vilka presenteras nedan. 
 
Att ha programmerat på sin fritid efter besöket visar även samband med om man kan tänka sig                 
att studera teknik/programmering på gymnasiet i framtiden med en signifikans på 0,004. Av             
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de som har programmerat på fritiden kan hälften tänka sig att studera detta senare och               
majoriteten av dem (18 av 31) kan tänka sig att studera i framtiden. Vi ser på samma sätt att                   
majoriteten av de som inte programmerat på sin fritid svarat vet inte, och alltså lämnar det                
osagt, se tabell 22. 
 

Kan tänka sig studera*programmerat på fritiden Ja Nej Total 

Ja 18 20 38 

Nej 4 16 20 

Vet inte 9 44 53 

Total 31 80 111 

Tabell 22 - korstabell över “kan du tänka dig att studera teknik/programmering på gymnasiet i 
framtident?”*programmerat på fritiden 
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6 Analys 
 
Det visar sig tydligt i våra resultat att roboten verkar spela en viktig roll för eleverna. I den                  
fråga där respondenterna svarade i fritext om vad som var mest intressant var det vanligaste               
förekommande svaret ett som inkluderade roboten. Även den arbetsgrupp som lockade flest            
var Team robot. Detta ligger i linje med vad lärarna säger i rapporten, att roboten har en                 
central roll (Rolandsson, 2017). Lärarna är positiva till den teknik som studenterna erhåller.             
De hade inte själva resurserna att erbjuda detta. Roboten har fått mycket uppmärksamhet av              
båda parterna. Att robotar skulle få stor uppmärksamhet och fokus var något vi kunde              
misstänka då den tidigare forskningen visar att robotar är ett bra verktyg för att just väcka ett                 
intresse (Newly et al., 2016; Yamanishi et al., 2015; Barker et. al., 2009).  
 
Vi fann också att elevernas upplevelse stämmer överens med lärarnas i andra aspekter.             
Lärarna ansåg att projektet fungerade kompensatoriskt (Rolandsson, 2017) på det vis att            
studenterna (ämnesexperterna) bidrog med ämneskunskap och material som de själva inte           
hade. Eleverna tillfrågades om de ansåg att arbetet hade fungerat lika bra utan sin lärare               
kontra utan studenterna och svaren visar tydligt att läraren ansågs mindre viktig för             
genomförandet jämfört med studenterna. Eleverna ansåg alltså att studenterna spelar en           
avgöra roll i projektet vilket vi tolkar som en antydan till att även de tycker att projektet                 
fungerat kompensatoriskt. Det finns ett samband mellan respondenternas kön och hur           
avgörande studenterna var för projektet. Här ser vi att 27 procent av killarna respektive 6               
procent av tjejerna tycker att det fungerat bra utan studenterna. Det skulle kunna ställas mot               
det faktum att killarna i större utsträckning än tjejerna hade tidigare erfarenhet av att arbeta               
med robotar och därför kände större självsäkerhet i att klara av arbetet utan studenternas              
närvaro. Vi hittade också ett samband mellan hur viktiga man tyckte studenterna var och              
vilket skola man hör till. Här såg vi att ungefär 30 procent vid skola Epsilon tycker att det gått                   
lika bra utan studenterna, medan den siffran bara är 9 procent vid skola Alfa. Till skillnad från                 
sambandet med kön så finns inget samband mellan erfarenhet och vilken skola man tillhör, så               
samma analys som ovan, om att erfarenhet skulle påverkat denna skillnad lämpar sig inte. Vi               
tänkte istället att detta kunde bero på att man hade en duktig lärare inom området, och därför                 
jämfördes det mot lärarnas utbildning. Där fann vi att andel lärare med behörighet i teknik vid                
skola Epsilon 60 procent och vid skola Alfa var 83,3 procent (SiRiS, 2016a). Alltså är det så                 
att de som till största del ansåg att studenterna var viktiga också hade högst andel lärare med                 
behörighet. Det tycks därför vara något annat som påverkar hur viktiga studenterna anses             
vara. Dock vet vi inte om just den lärare som var med under projektet var någon av de som                   
saknar behörighet. Till exempel den specifika lärarens utbildningsnivå som vi inte kartlagt i             
vår undersökning.  
 
Det index vi skapade för upplevelsen av projektet, där det ingår vad man svarat på               
påståendena om det var intressant, kul och lärorikt, visar att elevernas upplevelse var hög. Vi               
kan konstatera att det skiljer sig mellan skolorna hur hög upplevelsen var. Det skulle kunna               
bero på de olika lärarnas utbildningsnivå inom teknik och programmering. Vi ser dock inget              
samband mellan lärares utbildningsnivå och respondenternas upplevelse. En lärare som brukar           
erbjuda liknande typ av undervisning kanske genererar mindre imponerade elever och därmed            
ett lägre värde på upplevelsen av det här projektet. Tvärtom skulle det också kunna vara så att                 
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elever som är vana vid liknande uppgifter finner större upplevelse i detta. Värt att nämna är att                 
upplevelsen visade inget samband med kön. Detta går i linje med det projekt som gjordes där                
mellanstadieelever programmerar med Lego Mindstorm inte heller visade skillnader mellan          
könen (Barker et. al, 2009). 
 
För att undersöka om respondenterna uppvisat intresse för teknik och programmering efter            
projektet tillfrågades de om vilka aktiviteter de ägnat sig åt. Av de aktiviteter vi efterfrågade               
känner vi att “programmera på fritiden” är den mest intressanta, då den aktiviteten tydligt              
visar på ett intresse. Det visade sig att enbart 28 procent hade ägnat sig åt detta. Vi såg också                   
att det är fler killar än tjejer som har ägnat sig åt den aktiviteten. Den aktivitet som flest ägnat                   
sig åt, 46 procent, var “pratat om teknik och programmering i skolan”. Den här aktiviteten               
insåg vi är något som de kanske inte gjort frivilligt, utan att det kryssat i den för att läraren har                    
pratat om det på någon lektion. Det finns dock anledning att ifrågasätta alla dessa siffror då vi                 
inte vet hur aktiviteterna såg ut innan besöket. Det skulle till exempel kunna vara så att                
respondenterna som uppgivit att de programmerar på fritiden även gjorde det innan besöket.             
Aktiviteterna är alltså inte garanterat en eftersmak av projektet.  
 
På påståendet om man vill lära sig mer i skolan har så många som 88 procent svarat att de till                    
någon grad håller med om påståendet. Påståendet handlar om intresse därför att det skulle              
innebära att man vill lägga ned sin tid på att lära sig mer (Baram-Tsabari, 2005). Här skulle vi                  
kunna påstå att intresset för teknik och programmering är stort. Dock verkar det inte gå i linje                 
med resultatet vi fått när vi kommer till frågan om man kan tänka sig att jobba eller studera                  
teknik/programmering i framtiden. Här ser vi att de flesta är osäkra, då 47 procent svarat vet                
inte, och endast 34 respektive 36 procent svarat ja.  
 
Det hittades också samband mellan upplevelsen och om man kan tänka sig att jobba med eller                
studera teknik/programmering. Där är många respondenter som har svarat vet inte, men av de              
som svarat ja så har majoriteten en hög upplevelse. Sammanfattat kan vi säga att de med hög                 
upplevelse också visar på ett intresse för teknik och programmering genom att de värderat              
påståendena högt och att de kan tänka sig att jobba/studera. Vi kan säga att de uppvisar ett                 
intresse genom att de är villiga att lägga sin tid på och vill lära sig mer om det (Baram-Tsabari                   
et al., 2005). Vidare finns ett samband mellan att vilja studera och aktivitetet att man               
programmerat på fritiden. Sambandet säger att hälften av de som programmerat på fritiden             
också kan tänka sig att studera teknik/programmering i framtiden. Aktiviteten visar på intresse             
och det är också något som sker utanför skolan. Detta är vad Jidesjö (2012) menar påverkar                
val av vidare studier. 
 
Om man vill lära sig mer i skolan, studera eller jobba med teknik/programmering visade              
också ett samband med kön. Det visar att killar i större uträckning än tjejer vill lära sig mer                  
om det i skolan. Vad gäller framtid ser vi att fler killar än tjejer kan tänka sig jobba med eller                    
studera teknik/programmering, alltså svarat ja på frågorna. Ser man till dessa, har tjejerna             
dock en högre benägenhet att vilja studera medan killarna har en högre benägenhet att vilja               
jobba. Eftersom att dessa tre variabler indikerar ett intresse, kan vi konstatera att killar verkar               
ha ett större intresse för teknik och programmering än tjejer. Detta i relation till att om man                 
tidigt introducerar barn till robotprogrammering skulle påverka den stereotypa idén om att            
teknik/programmering främst är för killar (Sullivan & Bers, 2016) kan alltså tänkas inte gälla              
för Lärarpar i hur det ser ut nu. Dock kan vi inte veta om de skillnader vi ser mellan könen                    
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förekommer i samma förhållanden bland unga som inte deltagit i Lärarpar. För att ta reda på                
det skulle våra resultat behöva jämföras med en studie som undersöker intresse hos personer              
utanför vår population. 
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7 Slutsats och diskussion 
I slutsatsen presenterar vi svaren på våra tre forskningsfrågor FF1, FF2 och FF3. Vi för också                
en diskussion om våra resultat och en avslutande diskussion om uppsatsens helhet och dess              
sammanhang. 
 

7.1 Uppsatsens slutsats  
 
Här besvarar vi våra forskningsfrågor i tur och ordning. 
 

7.1.1 FF1: Vilken upplevelse har eleverna om Lärarpar och hur relaterar den till 
lärarnas upplevelse? 
 
Det index vi skapade för upplevelsen av projektet, där det ingår vad man svarat på               
påståendena om det var intressant, kul och lärorikt, visar att elevernas upplevelse var hög. Att               
upplevelsen var hög betyder att de värderat dessa påståenden högt, vilket vi tolkar som att de                
haft en positiv upplevelse. Värt att nämna är att inget samband hittades mellan upplevelsen              
och variabeln kön.  
 
Det visas tydligt i våra resultat att den mest uppskattade delen i projektet var roboten. Team                
robot var den grupp som flest ville vara i. I frågan där respondenterna svarade i fritext om vad                  
som var mest intressant var det vanligast förekommande svaret något som innefattade            
roboten. Roboten verkar ha spelat en viktig roll för eleverna, vilket ligger i linje med lärarnas                
uppfattning. Elevernas och lärarnas upplevelse sammanfaller också i åsikterna om studenterna           
(ämnesexperterna). Lärarna ansåg att studenterna bidrog med kunskap som de själva inte hade             
och att projektet på så vis fungerade kompensatoriskt till deras undervisning. Eleverna ansåg             
att studenterna hade en viktigare roll än deras lärare under arbetet, vilket vi tolkar som att de                 
stödjer tanken om att de har en kompensatorisk roll.  
 

7.1.2 FF2: Vilka samband finns mellan elevernas upplevelse av Lärarpar och deras 
intresse för teknik och programmering? 
 
Det finns ett samband mellan upplevelsen och om man kan tänka sig att jobba med eller                
studera teknik/programmering i framtiden. Det är många som har svarat att de inte vet, men               
av de som har ja har majoriteten en hög upplevelse. Vi hittade också samband mellan de olika                 
teamen och påståendet om man vill lära sig mer om teknik och programmering i skolan samt                
om man kan tänka sig att jobba eller studera. De som var i Team robot eller Team dator är de                    
som till största andel vill lära sig mer. De som var i Team bygga var de som visade minst                   
intresse för att jobba/studera teknik och programmering i framtiden. På frågan om vilket team              
man helst varit i ser att Team robot är den populäraste. I Team dator var det bara en person                   
som valde Team dator som önskat team, vilket skulle kunna visa på att det teamet är                
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ointressant. Dock ser vi att av de som önskat vara i alla team kommer störst andel från Team                  
dator. Sammanfattat kan vi säga att de som visar på en hög upplevelse av projektet också visar                 
ett intresse för teknik och programmering och att det är aktiviteterna i Team robot och Team                
dator som är de som inspirerar till att vilja lära sig mer.  
 

7.1.3 FF3: Vilken roll spelar de demografiska aspekterna för elevernas intresse för 
teknik och programmering? 
 
De demografiska aspekter som visat spela roll för intresset är kön, skola och teknik. Vi antog                
att vi skulle se fler samband här. Att ha mycket teknik hemma kunde tänkas höra ihop med ett                  
intresse, så var inte fallet. De samband som hittades mellan teknik och intresse var i stället                
vilken typ av teknik, snarare än hur mycket. 
 
Vi hittade ett samband mellan intresse för att lära sig mer och studera/jobba med teknik och                
programmering med variabeln kön. Där ser vi att killar i större utsträckning än tjejer vill lära                
sig mer om det i skolan. Vad gäller framtid ser vi att fler killar än tjejer också kan tänka sig att                     
jobba med och studera teknik/programmering. Det är alltså fler killar än tjejer som svarat ja               
på de här två frågorna, men ser man till dessa som svarat ja syns att tjejerna har en högre                   
benägenhet att vilja studera medan killar har en högre benägenhet att vilja jobba. Eftersom att               
dessa tre variabler indikerar intresse kan vi konstatera att killar har ett större intresse för               
teknik och programmering än tjejer. Vi har också sett i våra resultat att kön har ett samband                 
med ägandet av en spelkonsol där killar har och tjejer inte har en spelkonsol. Det är även fler                  
killar än tjejer som har en robot. Av detta kan vi se att intresse även visar sig i vad för teknik                     
eleverna använder sig av på fritiden. 
 
Sambandet mellan vilken skola man går på och om man pratat om teknik och programmering               
med sina kompisar visar skillnader mellan skolorna. Av de som går i skola Gamma har 44                
procent pratat med kompisar om teknik och programmering medan det i Epsilon bara är 12               
procent. 
 
Ett annat samband vi hittade var mellan att man ha en robot och om man kan tänka sig att                   
jobba med teknik/programmering. Av de som har en robot var det ingen som svarade nej på                
frågan om jobb, men några svarade vet inte. 75 procent av de som har en robot kan tänka sig                   
att jobba med teknik/programmering, medan bland de som inte har en robot är det 30 procent                
som kan tänka sig att jobba. Det tycks vara så att ägandet av en robot indikerar intresse.  
 
Ett sista samband visades mellan att ha en dator och att prata om teknik och programmering                
hemma. Av de som inte har en dator hemma har ingen av de uppgett att de pratat om teknik                   
och programmering hemma. Att inte ha en dator påverkar intresset att prata om teknik och               
programmering negativt.  
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7.2 Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar vår undersökning och våra              
resultat. Den andra delen är en avslutande diskussion om uppsatsen och dess sammanhang. 
 

7.2.1 Diskussion kring resultat 
 
Ett av de samband vi hittat visar ett anmärkningsvärt resultat. Det gäller sambandet mellan att               
ha använt robotar tidigare och att ha en robot hemma. Här visar resultaten att N=12 har                
robotar hemma, men av dessa har endast N=7 använt en robot tidigare. Detta låter              
misstänksamt. Det skulle alltså vara så att nästan hälften av de som äger en robot aldrig skulle                 
ha använt den. Vår misstanke är att detta är vad vi kallar för “skryt”-svar. Med det menar vi                  
att de kan ha svarat att de äger en robot trots att de inte gör det. Anledningen till detta skulle                    
kunna vara att de tycker att det är coolt att ha en robot och vill skryta om det trots att så inte är                       
fallet. Vi misstänker alltså att respondenterna inte har varit helt sanningsenliga på alla frågor              
när det svarat på enkäten. Vi är medvetna om att vårt besök kan ha påverkat eleverna och att                  
deras svar kan ha blivit annorlunda på grund av oss. Detta leder oss vidare till att fundera på                  
vilka andra frågor som skulle kunna vara skrytsvar. Ett rimligt alternativ är att det skulle               
kunna finnas fler sådana svar just på frågan om vilken teknik de har hemma. Därför anser vi                 
att det finns anledning att inte ta svaren på teknikfrågan på för stort allvar.  
 
Utöver att vår närvaro kan ha påverkat respondenternas svar har vi också funderat på om               
enkätens utformning även kan ha påverkat respondenterna. Då roboten fått så mycket            
uppmärksamhet av respondenterna funderade vi på orsaken till detta. Det skulle mycket väl             
kunna vara så att roboten faktiskt var det mest intressanta, men i efterhand insåg vi dock att                 
många av våra frågor formulerats på ett sådant sätt att roboten sätts i centrum. Därför               
resonerar vi att det kanske var så att våra formuleringar ledde dem in på det spåret. Dock så                  
visar den tidigare forskningen att robotar är populära, så detta kanske inte alls är fallet. 
 

7.2.2 Avslutande diskussion 
 
Uppsatsen behandlar ett ämne som idag är väldigt aktuellt. Alla de faktorer vi nämnt i               
bakgrunden visar på detta. Det finns ett gemensamt mål hos olika aktörer att finna vägar för                
att öka digital kompetens och intresse för IT hos unga, samt att minska klyftorna mellan               
könen inom området. Det projekt som Lärarpar gör är att utnyttja olika aktörers kunskaper              
och med hjälp av IT göra nytta för att nå detta mål. Att använda sig av just                 
robotprogrammering kan vara en god idé, då de olika projekt vi presenterat i uppsatsen visar               
på att robotar är ett bra och fungerande verktyg för ändamålet. Både lärare och elever tycks                
uppskatta robotprogrammering som aktivitet. Genom att göra det till ett inslag i teknik- och              
programmeringsundervisningen kan ett tidigt intresse väckas, vilket är något som skulle vara            
ett steg i rätt riktning för att få fler att söka sig till arbete inom IT och på så sätt minska                     
kompetensbristen. Vi ser gärna att robotar blir en större del av utbildningen och då robotar               
kommer i nästan oändligt många former är det ett bra verktyg att använda inom alla olika                
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åldrar. Under de besök vi gjorde på skolorna märkte vi tydligt att eleverna var intresserade av                
roboten då de hade många frågor kring denna och visade allmän nyfikenhet. Eftersom att              
robotar inte är den billigastet tekniken att inneha är projekt likt Lärarpar bra på det sättet att                 
tekniken kan nå ut till alla skolor oavsett deras tillgångar. Att unga utvecklar ett intresse för                
teknik och programmering är inte bara viktigt i det avseende att personer behövs inom dessa               
branscher, utan också för att kunna fungera i ett samhälle som hela tiden blir mer tekniskt.                
Programmering är mer än bara kod och kommer vara en kunskap som kommer till nytta inom                
flera aspekter av ens vardag och arbete. Sammanfattningsvis tycks robotar vara en smidig och              
rolig väg för eleverna att ledas in på spåret mot att skaffa sig ett teknik- och                
programmeringsintresse. 
 

7.3 Förslag till framtida forskning 
 
Det vi tänkte på under tiden för vår egen forskning var att det skulle ha behövts en                 
undersökning före projektet så det hade varit möjligt att studera vilka faktiska effekter             
projektet hade på elevernas intresse. Eftersom att Lärarpar är ett pågående projekt skulle vi              
kunna rekommendera att genomföra en sådan undersökning på några av de grupper som i              
framtiden ska delta. Det skulle ge ytterligare en bild av hur projektet fungerar. 
 
Intressant vore även att följa upp den kompensatoriska funktionen som projektet har.            
Möjligheterna som finns med att involvera olika aktörer för att inom ramen för skolans              
verksamhet samarbeta med digitaliseringen av svenska skolan. Den kompetens som krävs för            
att bedriva denna undervisning finns till stor del i andra delar av näringslivet än i skolan,                
kanske är det en god idé att utnyttja och låna den snarare än att försöka fortbilda alla lärare.  
 
Man kan också önska att fler studier görs på elever i Sverige gällande robotprogrammering.              
Av de vi hittade var det få projekt som genomförts i Sverige. Speciellt nu när programmering                
ska in i grundskolan kan sådana studier vara av värde för att avgöra vilka aktiviteter som bör                 
ingå i undervisningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - medgivande 
 
Information om enkätundersökning 
 
Med den här informationen tillfrågas du som vårdnadshavare om medgivande till att ditt barn              
får delta vid en enkätundersökning. 
 
Vi som genomför den här enkätundersökningen är två lärarstudenter vid Uppsala universitet.            
Undersökningen genomförs som en uppföljning av projektet Lärarpar som ert barn tidigare            
deltagit i. Syftet är att ta reda på vad ert barn tycker om projektet, teknik och programmering.                 
Undersökningen kommer resultera i en kandidatuppsats, i vilken varken barnet eller skolan            
kommer nämnas vid namn. På så vis hålls ert barn anonymt.  
 
Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas av barnet själv eller av dig som                
vårdnadshavare.  
 
Undersökningen kommer att genomföras under veckorna 17-20. Vi kommer att besöka ert            
barns skola och alla de elever som deltagit i projektet får möjlighet att genomföra enkäten               
förutsatt att medgivande från vårdnadshavare finns. Vi önskar därför få in era medgivanden             
snarast. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Student Student Handledare 
Adina Juslenius Emma Sjösten Lennart Rolandsson 
adju2726@student.uu.se emsj1684@student.uu.se lennart.rolandsson@edu.uu.se 
 
 
Vårdnadshavares namnteckning Namnförtydligande 
 
______________________________ _______________________________ 
  
 

Barnets namn Får lov att delta  
 

______________________________ Får INTE lov att delta  
 
 
Datum  
 
______________________________  
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Bilaga 2 - enkätfrågor 
  
Hade du programmerat något innan det här arbetet? 
◊   Ja 
◊   Nej 
◊   Vet inte 
  
Hade du använt/arbetat med robotar något innan det här arbetet? 
◊   Ja 
◊   Nej 
◊   Vet inte 
  
Vilket team var du med i? 
◊   Team bygga (Det här teamet byggde banan och tidtagarmekanismen) 
◊   Team dator (Det här teamet programmerade på datorn) 
◊   Team robot (Det här teamet programmerade roboten) 
◊   Vet inte 
  
Vilket team hade du helst varit med i? (Välj det team du var med i om du var nöjd med det) 
◊   Team bygga 
◊   Team dator 
◊   Team robot 
◊   Alla 
  
Det hade gått lika bra att göra uppgiften utan studenterna. 

  1 2 3 4   

Håller inte med.         Håller med helt! 

  
Det hade gått lika bra att göra uppgiften utan min lärare. 

  1 2 3 4   

Håller inte med.         Håller med helt! 

  
Jag tycker att arbetet med roboten och studenterna var intressant. 

  1 2 3 4   

Håller inte med.         Håller med helt! 

  
Jag tycker att arbetet med roboten och studenterna var lärorikt. 

  1 2 3 4   

Håller inte med.         Håller med helt! 

  
 
 
 

49 



Jag tycker att arbetet med roboten och studenterna var kul. 

  1 2 3 4   

Håller inte med.         Håller med helt! 

  
Jag vill lära mig mer om teknik och programmering i skolan. 

  1 2 3 4   

Håller inte med.         Håller med helt! 

 
Var det något som var särskilt intressant, och i så fall vad? (fritext) 
  
Efter arbetet med roboten och studenterna har jag: 
◊   Pratat mer om teknik och programmering hemma 
◊   Pratat mer om teknik och programmering med mina kompisar 
◊   Pratat mer om teknik och programmering i skolan 
◊   Köpt ny teknik (ex. robot) 
◊   Programmerat på fritiden 
◊   Annat: __________________________________________ 
  
 Kan du tänka dig att jobba med teknik/programmering i framtiden? 
◊   Ja 
◊   Nej 
◊   Vet inte 
  
Kan du tänka dig att studera teknik/programmering på gymnasiet i framtiden? 
◊   Ja 
◊   Nej 
◊   Vet inte 
  
Vad har ni för teknik hemma? 
◊   Spelkonsol (PlayStation, Xbox, Wii etc.) 
◊   Dator 
◊   Ipad eller annan surfplatta 
◊   Robot 
◊   Annat: ________________________________ 
  
Kön 
◊   Tjej 
◊   Kille 
◊   Annat 
◊   Vet inte/vill inte svara 
  
Skola 
◊   Alfa 
◊   Beta 
◊   Gamma 
◊   Delta 
◊   Epsilon 
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