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Abstract 
In a world where digital media is becoming a greater part of people’s everyday and working lives it is 

plausible to assume that the upcoming generation of pupils expect the teaching media to adapt 

thereafter. It is this assumption of an increased demand that Natur & Kultur is hoping to be able to 

meet. This thesis has been a stage in the process of producing digital material in the subject of 

mathematics for high school students. Specifically the aims of this thesis have been to make a rough 

description of the largest competitive companies’ products within the same market, explore and put 

together a brief theoretical foundation of contemporary research and produce concrete examples of 

ideas for digital applications. The most frequently used methods have been reading scientific articles 

regarding production of such applications and discussion with people of different professions 

relevant to my work. The thesis has finally resulted in a brief overview of three of the largest 

competitive companies’ products, a summary of theoretical relevant pedagogical material and 

concrete examples of application models along with concrete examples of ideas for applications 

suitable for production. Since my work has been a part of a much larger project and due to the fact 

that my ideas of applications are yet ideas and not executable programs, it has been difficult to 

evaluate their pedagogical effects on students. Despite that, the results have been evaluated to a 

certain extent through my discussions with people in possession of mathematical didactic, teaching 

based and pedagogical digital knowledge.   
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Sammanfattning 
I en allt mer digitaliserad värld där informationsteknologin tar upp en allt större del av människors 

vardags- och arbetsliv är det rimligt att anta att den kommande generationens skolelever förväntar 

sig att även läromedel borde anpassa sig därefter. Det är denna förväntade ökade efterfrågan som 

Natur & Kultur hoppas kunna möta. Detta examensarbete har varit ett led i att producera digitalt 

material i matematik för gymnasieskolan. Examensarbetets uppgift har specifikt varit att grovt 

kartlägga de största andra aktörernas utbud, undersöka och sammanställa relevant samtida 

forskning för området och producera konkreta idéförslag på applikationer. De främsta metoderna 

har varit studier av vetenskapliga forskningsrapporter, diskussioner och samtal med personer av olika 

profession relevant för arbetet. Arbetet har slutligen resulterat i en översiktlig bild av tre stora 

aktörers utbud på marknaden, sammanställning av teoretiskt relevant pedagogiskt material och 

konkreta förslag på överordnade applikationsmodeller samt idéförslag på applikationer lämpliga att 

göra skarpt material av. Eftersom examensarbetet är en del i ett mycket större projekt och att mina 

idéförslag är långt från färdiga exekverbara applikationer har det varit svårt att utvärdera deras 

faktiska pedagogiska effekt. Resultatet har dock i viss mån kunnat utvärderas genom samtal med 

personer som bland annat innehar matematikdidaktisk, undervisningsbaserad eller pedagogisk digital 

kompetens. 
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Förord 
Detta examensarbete har genomförts inom ramen för Civilingenjör och lärarprogrammet vid Kungliga 

Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet. Arbetet har geografiskt varit förlagt till Natur & 

Kulturs kontor i Stockholm och har genomförts under perioden maj – oktober år 2010. 

Jag vill passa på att tacka alla personer som på olika sätt har bistått mig i min undersökning och i min 

produktion av applikationsidéer och därmed möjliggjort för detta examensarbete att existera. 

Tack till Niklas Billström, Irene Bonde, Anders Berndtsson, Håkan Hallberg, Jöran Peterson, Tommy 

Ekola, Anita Dolmark, Åsa Lundbom och Lena Alfredsson. 

 

Tobias Weinsjö 
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1.  Inledning och bakgrund 
I en alltmer digitaliserad värld där den digitala tekniken letar sig in på alla möjliga områden vore det 

dumt att tro att utbildningssektorn skulle förbli oberörd, trots att det är en väldigt trögföränderlig 

och traditionsbunden del av samhället. Den digitala tekniken har på ett mycket påtagligt sätt blivit 

vardag för dagens ungdom. De flesta ungdomar använder sig idag exempelvis av Windows Live 

Messenger och Facebook dagligen. Dessutom läser de tidningen på nätet i allt större utsträckning 

och deras mobiltelefoner har mängder av funktioner utöver att ringa och skicka sms. Det är denna 

generations efterfrågan på digitala lärresurser som det i läromedelsbranschen handlar om att 

bemöta. 

Detta examensarbete är ett led i den process där man arbetar för att ta fram så bra och 

marknadskraftigt lärandematerial som möjligt. Min roll i sammanhanget är att som pedagog och 

matematiker med grundläggande kunskaper i programmering ta fram förslag på digitala 

applikationer som har till syfte att lära ut matematik. Uppdragsgivaren är förlaget Natur & Kultur och 

de applikationsidéer jag ämnas ta fram utgår från deras serie läromedel i matematik för 

gymnasieskolan; Matematik 4000. I mitt fall den gröna läroboken för kurs A. 

1.1 Natur & Kultur - Bakgrund 
Natur & Kultur är ett av landets större förlag och har sitt säte i Stockholm. Förlaget bildades år 1922. 

På sin 25-årsdag bildades stiftelsen Natur & Kultur av företagets grundare Johan Hansson. Stiftelsen 

skulle komma att genomsyras av det tänkesätt som var karaktäristiskt för dess grundare, en 

balansgång mellan idealism och kommersialism. Parallellt med stiftelsens krav på lönsamhet 

samsades uttalade målsättningar att verka för allmännyttiga och kulturella ändamål 

(http://www.nok.se/stiftelsen, 8/9 - 2010). 

Med sina rötter i folkrörelserna under det tidiga 1900-talet och med starka upplevelser av 

kampen mot nazism och andra totalitära strömningar i en nära samtid var det självklart att 

dels framhäva folkbildningen som en grundstomme och att ställa krav på att stiftelsen skulle 

motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet 

    (http://www.nok.se/stiftelsen, 8/9 - 2010) 

Natur & Kultur är en stiftelse till sin företagsform och ger ut både allmän- och facklitteratur 

(http://www.nok.se/om-nok/Forlaget, 8/9 – 2010). Utöver utgivningsverksamheten delar Natur & 

Kultur även ut en mängd priser till personer som på olika sätt utmärkt sig i positiv bemärkelse inom 

olika områden. Dessa priser är: 

 Kulturpriset: Natur & Kulturs mest anrika pris på 300 000 kr. Detta kan ges till personer inom 

en rad olika yrken såsom författare, publicister, regissörer, fotografer, konstnärer, 

journalister etc.  

 Lärarpriset: Prissumma på 150 000 kr som delas ut till lärare som genom goda exempel 

inspirerat andra. Priset har sedan år 1997 knutits närmare stiftelsens urkund och dess 

uttalade målsättning om att motverka rasism och andra antidemokratiska rörelser. 

 Johan Hansson-priset: 2008 instiftades detta pris på totalt 100 000 kr. Priset syftar till att ” … 

ytterligare befästa stiftelsens ambition att ’understödja och uppmuntra samhällsdebatten’”. 

Priset på 100 000 kronor ska årligen tilldelas en skribent som i debatt- eller reportagebokens 

form bidragit till diskussion av samtidens viktiga frågor. 
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 Översättarpriset: Två pris om vardera 40 000 kr som årligen delas ut av Svenska Akademien. 

(http://www.nok.se/stiftelsen, 8/9 - 2010). 

1.2 Matematik 4000 - Bakgrund 
Matematik 4000 är ett starkt varumärke för Natur & Kultur och ingår i Natur & Kulturs större serie 

matematikböcker för gymnasieskolan och komvux. Läromedlet är näst intill heltäckande för 

matematikundervisningen då det finns böcker i kurserna matematik A-E. Dessutom förekommer 

varje kursbok i tre olika varianter. Varianterna är lämpade för olika gymnasiala program 

(http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/m/Matematik-4000, 8/9 - 2010). 

De tre olika bokvarianterna är: 

 Röd: Till denna hör ett antal programböcker som tillsammans med boken utgör ett 

fullständigt läromedel för kurs A. Boken lämpar sig för användning inom de praktiska 

gymnasieprogrammen. Innehållet gör det lämpligt att använda boken parallellt med den 

gröna (Alfredsson, Brolin, Erixon, Heikne, Ristamäki, 2007a, s. 3). 

 Grön: Denna variant riktar sig till de elever som läser kurs A i normal studietakt samt 

vuxenstuderande. Innehållet gör det lämpligt att använda den parallellt med den röda 

varianten (Alfredsson, Brolin, Erixon, Heikne, Ristamäki, 2007b, s. 3). 

 Blå: Denna variant är den mest avancerade, och ger samtidigt eleven goda förutsättningar 

för vidare studier. Den vänder sig därför framförallt till de naturvetenskapliga och tekniska 

programmen (Alfredsson, Brolin, Erixon, Heikne, Ristamäki, 2007c, s. 3). 

Historien bakom läromedelsserien i matematik går tillbaka så långt som till 50-talet då C.E. Sjöstedt 

startade projektet med utgivning av läromedel i matematik. Tidigare hade förlaget bara gett ut 

allmänlitteratur. Projektet var redan då väldigt framgångsrikt och hade stora marknadsandelar (A. 

Berndtsson, personlig kommunikation, 9/9 – 2010).  

På 70-talet blev Lars-Erik Björk involverad i projektet. Han drev igenom stora pedagogiska 

förändringar för läromedlet, bland annat ”småstegsprincipen” som genomsyrar matematikserien än i 

dag. Med ”småstegsprincipen” avses att teorin presenteras i mindre delknippen av information som 

eleven kan förstå var för sig. Dessa utgör tillsammans en helhet som eleven kan tänkas förstå då den 

har förstått delarna (A. Berndtsson, personlig kommunikation, 9/9 – 2010). 

På 90-talet behövdes förnyelse, åtminstone till namnet, och därmed gav Natur & Kultur ut den 

senaste matematikboken som fick namnet Matematik 2000. Idag heter den senast utgivna boken 

Matematik 4000. Den genomgående pedagogiska idén som till viss del går att härleda ända från 70-

talet är en riklighet av exempel, lösningar och aktiviteter. En slags motsats till det kokboksrecept-

koncept som flera andra böcker lägger fram. Detta har visat sig vara en väldigt klok väg att gå och 

matematik 4000-serien är idag marknadsledande (A. Berndtsson, personlig kommunikation, 9/9 – 

2010). 

1.3 Digitaliseringsprojektet - Bakgrund 
Innan jag kom med i bilden har det gjorts ansträngningar tidigare i syfte att ta fram digitalt 

läromedelsmaterial inom matematik.  

http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/m/Matematik-4000/
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Våren 2009 bestämde man sig för att ta fram detta underlag för digitalt material i matematikämnet. 

Den främsta orsaken bakom beslutet var att man ville bevara sin ställning som marknadsledande. 

Andra stora förlag hade till viss del redan börjat anamma den digitala tekniken och man ville från 

Natur & Kulturs sida inte framstå som ålderdomliga. Därför kände man ett behov av att komplettera 

det befintliga läromedlet Matematik 4000 (N. Billström, personlig kommunikation, 13/9 – 2010). 

Vid det här stadiet var tanken att man skulle skapa ett fristående matematiskt verktyg i form av en 

webbplats. En förstudie gjordes där man bland annat rådfrågade pedagoger och forskare inom 

ramen för undervisning i matematik. Att utarbeta ett helt fristående matematiskt verktyg visade sig 

dock vara en trög process och man tog beslut om att istället utgå från det befintliga varumärket 

Matematik 4000. Förutom rent praktiska fördelar så riskerade man med det beslutet inte heller att 

undergräva sitt etablerade varumärkes ställning (N. Billström, personlig kommunikation, 13/9 – 

2010). 

För att bilda sig en uppfattning om innehållet i detta digitala matematiska läromedel har man bland 

annat tagit fram prototyper av digitala applikationer. Som exempel kan nämnas en interaktiv 

applikation där användaren ges möjlighet att dra i hörnen på en triangel. Triangelns form ändras 

därefter och även de numerära värdena på triangels vinklar och sidor (N. Billström, personlig 

kommunikation, 13/9 – 2010). Det var härefter som mitt arbete tog vid. 
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2. Problemställning 

2.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ge ett inspirerande bidrag till den utveckling av digitalt, 

matematiskt material som sker på Natur & Kultur inom matematikämnet för gymnasieskolan. Detta 

ska framförallt ske genom producerandet av applikationsidéer till digitala läromedel inom 

matematik, kurs A. 

2.2 Frågeställningar 
1. Vad har de största andra svenska förlagen att erbjuda i konkurrensväg inom området digitala 

läromedel i matematik för gymnasieskolan? 

2. Utefter vilka riktlinjer skall ett digitalt och matematiskt läromedel utformas, enligt samtida 

vetenskaplig forskning? 

3. Hur skulle exempelvis applikationerna som lever upp till dessa krav kunna se ut? 

2.3 Mål 
Målet med examensarbetet är: 

 Göra en grov kartläggning av vad de största andra aktörerna har att erbjuda inom samma 

marknad. 

 Undersöka vad samtida vetenskaplig, pedagogisk forskning har att säga om utformningen av 

den här typen av applikationer. 

 Ta fram konkreta förslag på digitala applikationer. 

 Ta fram överordnade modeller för dessa applikationer. 

2.4 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa kartläggningen av andra aktörers utbud på marknaden till tre andra stora 

förlag. Jag har redogjort kort för uppläggen av respektive produkt utan att på djupet analysera värdet 

av det pedagogiska innehållet eller deras slagkraftighet på marknaden. Undersökningen av den 

pedagogiska samtida vetenskapliga forskningen är begränsad till ett fåtal olika perspektiv. Detta 

eftersom det av tidsmässiga skäl inte är möjligt att göra en mer rigorös analys inom ramen för den 

här typen av examensarbete. 
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3. Metod 
Eftersom examensarbetet består av besvarandet av separata frågeställningar har metoden varierat 

beroende på frågeställning att besvara. Nedan visas en sammanfattande tabell över vilken metod jag 

har använt mig av för respektive frågeställning. 

Frågeställning Metodval 

1. Vad har de största andra förlagen att 
erbjuda i konkurrensväg inom området 
digitala läromedel i matematik för 
gymnasieskolan? 

 Undersökning av webbsidor 

 e-postkorrespondens 

2. Utefter vilka riktlinjer skall ett digitalt 
och matematiskt läromedel utformas, 
enligt samtida vetenskaplig forskning? 

 Studie av vetenskapliga artiklar 

 Studie av matematikdidaktisk litteratur 
 

3. Hur skulle exempelvis applikationerna 
som lever upp till dessa krav kunna se 
ut? 

 

 Studie av vetenskapliga artiklar 

 Studie av matematikdidaktisk litteratur 

 Kontinuerliga diskussioner med personer 
som jobbar med projektet 

 Intervjuer, e-post och samtal med 
personer av olika profession 

Tabell 1. Val av metod beroende på frågeställning att besvara. 

Jag redogör nedan i detalj vad respektive metod har inneburit. 

3.1 Undersökning av webbsidor 
I syfte att undersöka vad de andra aktörerna har att erbjuda på området gick jag igenom deras utbud 

på respektive förlags webbplats. Det borde ligga i ett företags intresse att tydligt marknadsföra vilka 

produkter de erbjuder eftersom det är en förutsättning att kunden har kännedom om en produkts 

existens för att vilja köpa den. Med anledning av detta drog jag slutsatsen att en undersökning av de 

största förlagens webbplatser torde möjliggöra för en tillräcklig kartläggning över det konkurrerande 

utbudet. 

3.2 E-postkorrespondens 
Vid undersökningen av en av förlagens webbplatser blev jag osäker på om jag verkligen funnit allt 

digitalt material de hade att erbjuda inom matematik för gymnasieskolan. Jag skickade i samband 

med detta e-post med förhoppning om bekräftelse av detta eller kompletterande information 

angående deras utbud. 

3.3 Studie av vetenskapliga artiklar 
För att bilda den vetenskapliga grund på vilken jag hade för avsikt att låta mina kommande 

applikationsidéer vila ansåg jag det mest lämpligt att göra mig beläst på området. Att finna muntliga 

källor till något så specifikt som hur man, ur ett pedagogiskt perspektiv, utformar så bra digitala 

applikationer i lärandesyfte som möjligt anade jag skulle bli svårt. Även om jag skulle finna någon så 

skulle arbetet förmodligen bli väldigt präglat av denne persons preferenser. Jag valde därför att 

vända mig till de databaser med vetenskapliga artiklar som man, genom sina lärosäten, har åtkomst 

till. Mina sökord var bland annat: 

Interact*, math*, e-learn*, digital*, student*, pupil*, instruction*, design*, multimedia 
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Ovanstående ord kombinerades på alla möjliga experimentella vis med booleska operatorer för att 

finna relevant material. 

Vid skrivandet av en vetenskaplig rapport är det viktigt att ens källor är tillförlitliga. I mitt fall har jag 

utgått från KTHB:s databassökningsverktyg. Innehållet av artiklarna i dessa databaser är bedömt, 

utvärderat och noggrant granskat vetenskapligt 

(http://www.lib.kth.se/infosok/eng/infosok.asp?filename=quality, 9/9 – 2010). Detta innebär att jag 

själv inte behöver göra en bedömning av huruvida enskilda artiklar är tillförlitliga eller inte. 

3.4 Studie av matematikdidaktisk litteratur 
I syfte att lära mig hur olika matematiska moment framställs på ett så intuitivt och tydligt sätt som 

möjligt för eleverna har jag använt mig av matematikdidaktisk litteratur. Exempelvis har denna 

litteratur bistått med information om lämpligt ordval, olika typer av visualiseringar, elevers olika 

tolkningar av symboler etc.  

3.5 Kontinuerliga diskussioner med personer som har jobbat med 

projektet 
Fortlöpande med projektet har jag haft regelbundna möten med de personer jag har jobbat närmast. 

Dessa möten har utöver mig själv utgjorts av personer med befattningar såsom: affärsutvecklare, 

redaktör(er) och redaktionschef. Dessa möten har fungerat som forum för idéer, tankar och 

framtidsplaner. Eftersom alla inblandade parter har olika arbetsuppgifter i sammanhanget har var 

och en bidragit med sina åsikter inom den del där denne har kunskap. Min roll i sammanhanget har 

framförallt varit att redogöra för de pedagogiska idéerna och kopplingen till de vetenskapliga 

teorierna som jag har valt att basera applikationerna på. Dessa krav måste dock ställas mot kraven på 

att det ska fungera marknadsmässigt, uppta en rimlig mängd programmeringsmässigt jobb och att 

det på det stora hela ska vara ekonomiskt lönsamt.  

3.6 Intervjuer, samtal och e-postkontakt med personer av olika 

profession 
I samband med produktframtagandet av applikationerna har jag samtalat med ett antal personer 

inom olika kunskapsområden. Syftena med dessa kontakter har varierat. I vissa fall har det handlat 

om inspirationsinput eller bollande av idéer medan det i andra fall har handlat om mer konkreta 

saker, exempelvis optimering av separata applikationsmanus. 

Dialogerna har till sin form varierat på en skala mellan intervju och samtal, beroende på vad jag hade 

för syfte med dialogen. Kännetecknande för alla dialoger har varit att jag har haft en agenda; ett 

antal frågor som ska styra och förhoppningsvis besvaras under dialogens gång. Nedan följer en kort 

sammanfattning av syftet med respektive dialog. 

3.6.1 Anita Dolmark och Åsa Lundblom (formgivare) 

I projektets inledande skede hade jag för avsikt att skaffa mig en inblick i hur en formgivare arbetar; 

hur ser deras uppdrag från författare och redaktör ut? vilka riktlinjer arbetar de utefter? hur mycket 

frihet har de själva att påverka? hur stor hänsyn tas till pedagogiska aspekter? o.s.v. Detta var 

användbar information för mig, framförallt den sista frågan. Detta eftersom en formgivare så 

småningom skulle sätta sig ner och formge de applikationsidéer jag tagit fram och helst då utan att 

de pedagogiska idéerna bakom blir påverkade i negativ bemärkelse. 

http://www.lib.kth.se/infosok/eng/infosok.asp?filename=quality
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3.6.2. Lena Alfredsson (författare till Matematik 4000) 

I syfte att få inspiration till applikationsidéer hade jag en e-postkorrespondens med en av författarna 

till boken. Jag var även intresserad av svar på frågor som berörde hennes profession som lärare. 

3.6.3. Niklas Billström (affärsutvecklare och min handledare på förlaget) 

Tidvis har jag och Niklas satt oss ner och diskuterat innehållet i applikationerna. Niklas som är insatt i 

projektet i och med det arbete som tidigare gjorts har redogjort för hur de på förlaget har tänkt, vilka 

ambitioner de har och vissa pedagogiska idéer. Niklas har dessutom redogjort för mig om 

bakgrunden till projektet. Mötena har framförallt syftat till att se till att applikationerna hamnar i 

linje med de ambitioner som förlaget har. 

3.6.4. Anders Berndtsson (Redaktionschef) 

Anders har gett mig en historisk bakgrund kring hur varumärket matematik 4000 utvecklas till den 

marknadsledande produkt det är idag.  

3.6.5. Håkan Hallberg (redaktör inom naturvetenskapliga ämnen) 

I syfte att optimera utkast till applikationsidéer har jag fört en dialog med Håkan. Håkan har, i och 

med sin erfarenhet som lärare, kunnat bidra med konstruktiv kritik gällande det pedagogiska 

innehållet. Eftersom kärnan till applikationsidéerna härrör helt och hållet från mig själv är de 

följaktligen väldigt präglade av mitt sätt att se på matematik. I och med detta har det var nyttigt för 

mig att få höra hur en annan individ uppfattar det innehållsmässiga. 
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3.7 Tidsplan 
Ungefär en vecka in i projektet togs en grov tidsplan fram i samråd med mig och Niklas. Detta i syfte 

att strukturera arbetsprocessen. Nedan återges en modifierad tidsplan över hur arbetsgången har 

fortlöpt, men som ändå påminner om den initiala tidsplanen. 

Månad, veckonummer Arbetsuppgifter Kommentarer 

Maj, v. 20 Kartläggning av andra aktörers 
utbud  

 

Maj, v. 21 Studier inför tenta på KTH  

Juni, v. 22 Undersökning av vetenskaplig 
forskning 

 

Juni, v. 23   

Juni, v. 24   

Juni, v. 25   

Juni, v. 26   

Juli, v. 27 Producerande av 
applikationsidéer 

 

Juli, v. 28   

Juli, v. 29 Semester Ledig vecka 

Juli, v. 30   

Augusti, v.31   

Augusti, v.32   

Augusti, v.33   

Augusti, v.34 Bearbetning av applikationsidéer  

Augusti, v.35   

September, v. 36 Bearbetning av 
applikationsidéer/Examensrapport 

Parallellt arbete med dessa två 
uppgifter 

September, v. 37   

September, v.38   

September, v.39 Opponering  

Oktober, v. 40 Examensrapport  

Oktober, v. 41   

Oktober, v. 42   

Oktober, v. 43   
Tabell 2. Tidsplan över processen med examensarbetet. 
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4. Vetenskapliga teorier kring multimedialt lärande 
Applikationsidéerna baseras på teorier som härrör fyra olika artiklar och matematikdidaktisk 

litteratur. Artiklarna berör multimedialt lärande från olika perspektiv medan den 

matematikdidaktiska litteraturen behandlar teorier frikopplade från specifik media. En 

sammanfattning av relevant information från respektive artikel och litteratur presenteras nedan i 

följande ordning: 

1. Riktlinjer vid utformning av ett multimedialt läromedel 

2. Cognitive Load Theory – Hur lär vi? (två artiklar) 

3. På vilket sätt påverkar kontexten effektiviteten av inlärning med hjälp av multimediala 

läromedel? 

4. Elevperspektiv – Hur uppfattar eleven matematik? 

4.1. Riktlinjer vid utformning av ett multimedialt läromedel 
Detta avsnitt baseras på en reviewartikel av Stemler (1997).  
 
Det överordnade syftet med ett läromedel, oavsett kontext, torde vara att få eleven att lära sig så 
mycket som möjligt. Stemler med hänvisning till Gagnes (1985) föreslår 9 st. punkter som man vid 
utformandet av läromedel skall eftersträva i största möjliga mån. 
 

a) Fånga uppmärksamheten 
b)  Informera eleven om målen med momentet och aktivera elevens motivation 
c) Simulera återknytning till tidigare lärdomar 
d) Presentera stimulus-materialet  
e) Tillhandahålla lärandeguidning 
f) Främja bra prestationer 
g) Tillhandahålla konstruktiv respons (feedback) 
h) Bedöma prestationer 
i) Uppmuntra bevarandet av kunskap och kunskapsöverföring 

 
Under nedanstående rubriker redogör jag, utifrån Stemlers artikel, för de mest viktiga faktorerna att 
ha i åtanke vid utformning av ett digitalt läromedel. Under rubrikerna Navigationsverktyg, Visuell 
design, Ljud, Interaktivitet och Feedback redogörs för faktorer som är frikopplade från läromedels 
utformning i övrigt. Det som nämns skall därmed ses som universella riktlinjer som gäller oavsett 
övrig utformning. Rubrikerna Ljud och Bild kombinerat och Lärandekontroll behandlar istället faktorer 
som är av mer komplex karaktär. Val av utformning som berör dessa två sistnämnda rubriker skall 
göras med hänsyn till hur läromedlet ser ut i övrigt. 
 

4.1.1 Navigationsverktyg 

Vid exponerandet av nytt multimedialt material är det lätt att känna sig vilsen. Som elev måste man 

förstå den struktur på vilken materialet bygger. Att eleven förstår detta ökar känslan av kontroll, 

vilket är ett avsnitt i sig som jag kommer behandla längre fram. Navigationsverktygens främsta 

uppgift är därför att vara så intuitiva och tydliga som möjligt. De ska gärna likna en struktur eleven 

kan tänkas ha varit i kontakt med tidigare. 

 Navigationsverktyg i en specifik applikation bör placeras centralt i den nedre regionen. 

 Navigationsverktygen bör ha vedertagna symboler såsom play, stopp, paus, nästa etc. 
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 Tillhandahåll en hierarkisk karta över var eleven befinner sig i systemet av moduler och 

kapitel. 

4.1.2 Visuell design (Bild) 

Genomgående för all grafisk design bör vara att eftersträva en visuell tydlighet. Överflödig och 

distraherande information skall undvikas. Elever har genom tidigare erfarenheter anammat olika 

strukturer för var objekt med olika typer av funktioner befinner sig på skärmen. Försök att efterlikna 

dessa och var konsekvent i var du väljer att placera objekt med olika egenskaper. 

 Max antal färger per bildsekvens bör vara 3-6 st. 

 Mörk färg av text och ljusa bakgrunder. Bakgrunderna bör vara i någon försvinnande färg, 

exempelvis vit eller grå. 

 Undvik komplementfärger, såsom röd-grön, lila-gul eller blå-orange. 

 Undvik extrema färger såsom rosa och magenta. Dessa kan tyckas pulsera på skärmen. 

 Var konsekvent i valet av färger. Vissa färger är förknippade med olika funktioner. Rött 

förknippas t.ex. ofta med felsvar, stopp eller annat negativt. Att använda redan vedertagen 

färgsymbolik minimerar belastningen på arbetsminnet (se teoriavsnittet om Cognitive Load 

Theory). 

 Använd inte onödigt många färger. Det kan göra att de förlorar effekt. 

 Rubriker bör placeras centralt. 

 Blanda inte olika typsnitt, om det inte är något speciellt som du vill trycka på. 

 Typsnitt utan seriffer fungerar i regel bättre på skärmen än typsnitt med. 

 Animationer kan fungera som komplement till text. De kan illustrera svårare specifika 

processer eller händelseförlopp på ett mycket tydligare sätt än vad text kan i vissa fall. 

 Animationer bör användas sparsamt för att inte trötta ut eleven eller göra avbrott i flödet av 

lärande.  

 Var sparsam med text. Det är arbetsamt att läsa för långa textavsnitt. Låt textstyckena Inte 

vara mer än tre rader helst. Man läser 28 % långsammare på skärmen jämfört med att läsa 

på papper.  

 Små pop-up-fönster skapar tydlighet där eventuella tveksamheter kan förekomma. De har, 

enligt min mening, även fördelen att de inte blir synliga förrän de faktiskt fyller en funktion 

och därmed inte bidrar med något distraherade moment. 

4.1.3 Ljud 

Ljud i form av en monolog är i många fall en bättre källa för information än text på en skärm 

eftersom möjligheten till variation är större. Vid tal kan man exempelvis använda sig av olika 

röstlägen, betona olika ord i en mening eller använda olika röster (personer) etc. 

 Man bör alternera mellan en manlig och kvinnlig röst. Detta för att skapa variation och 

undvika monotonitet, vilket kan trötta ut eleven. 

 Talet ska vara välartikulerat och jargong eller andra ord som kan tänkas vara svåra för 

eleverna att förstå innebörden av bör undvikas. 

 Ljudet bör vara upprepbart. Man ska kunna spola bakåt respektive framåt. Antingen steglöst 

eller med en kortare ljudsekvens i taget. 
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4.1.4 Ljud och Bild kombinerat 

Kombinationen av ljud och bild kan vara väldigt kraftfull om de kombineras på rätt sätt, men att 

använda båda sinneskanalerna kan också få negativa effekter på inlärningen om de kombineras fel. 

Se teoriavsnittet om Cognitive Load Theory och speciellt rubrikerna split attention samt modality 

effect för en utförligare beskrivning av hur dessa källor bör kombineras. 

 Kombination av ljud och bild på rätt sätt skapar tydlighet. Ljud och bild ska inte tävla med 

varandra om elevens uppmärksamhet, utan kombineras på ett synkroniserat vis. 

 Visuella motsvarigheter skapas om möjligt på det som förmedlas via ljudkanalen, exempelvis 

markering av olika objekt då dessa nämns. 

 Kombinera ljud och bild samtidigt, inte sekventiellt. 

4.1.5 Interaktivitet  

Möjligheten till interaktion är den största skillnaden och potentiella källan till ökat lärande hos 

digitala läromedel till skillnad från traditionella. Vid interaktivt lärande måste eleven aktivt behandla 

information, vilket ökar koncentrationen. Man bör därför utnyttja denna potential genom 

utformandet av så mycket meningsfull interaktivitet som möjligt. 

 Ge möjligheten till interaktion åtminstone en gång i minuten alternativt minst var tredje 

bildruta. 

 Ställ så många frågor som möjligt utan att avbryta instruktionsflödet. Ställ en fråga efter, 

men inte direkt påföljande det som nyss gåtts igenom. Ställ frågor som eleven kan ge svar på 

om de har anammat tidigare kunskap. Be eleven att applicera det den har lärt sig istället för 

att uppmuntra till memorering och upprepning av svar. 

 Ställ retoriska frågor under momentets gång för att få eleven att tänka till, stimulera till 

nyfikenhet och som en naturlig övergång mellan bildrutor. 

 Överväg en design där eleven inte nödvändigtvis blir presenterad materialet i form av en 

linjär sekvens, utan istället en design som ger eleven möjlighet att utforska information 

genom aktivt sökande i applikationen.  

4.1.6 Feedback 

Feedback är definitionsmässigt programmets output till eleven och utgörs som oftast av ett visuellt 

meddelande, men möjligheten till audiell feedback finns också. Innehållsmässigt förmedlar feedback 

oftast information om hur väl en elevs lösning av en uppgift överensstämde med det eftersträvade 

svaret. Digitalt genererad feedback är begränsad i möjligheten till konstruktivitet i jämförelse med 

den feedback en pedagog har möjligheten att ge. En pedagog har uppenbarligen möjligheten att 

utvärdera en elevs förmågor utifrån flera kanaler av information. Dessutom har en pedagog troligtvis 

tidigare kunskap om en elevs färdigheter inom området och kan därmed leverera en bättre 

individanpassad feedback. Utmaningen vid utformandet av digitalt genererad feedback blir därför att 

förutse typiska misstag som elever kan tänkas göra och formulera konstruktiva svar, svar som en god 

pedagog hade kunnat tänkas ge. Feedback får inte ha den effekten att den smalnar av elevens fokus 

till innehållet som endast behandlas i frågan. Feedback bör därför vara på en mer konceptuell nivå 

snarare än att behandla absolut rätta eller felaktiga svar. 

 Ge feedback på samma bildruta som uppgiften. 

 Tillhandahåll feedback omedelbart efter att eleven har avlagt sitt svar. 
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 Feedback skall informera om korrektheten av elevens svar. Vid felaktigt svar lämnas 

lämpligen en ledtråd, snarare än det korrekta svaret. 

 Tillhandahåll uppmuntrande och inspirerande feedback. Undvik feedback som kan få eleven 

att ange felaktiga svar bara för att få se feedbacken. 

4.1.7 Lärandekontroll 

Lärandekontroll, den lärandes kontroll, handlar om elevens inflytande över lärandesituationen; i hur 

pass hög grad eleven själv kan påverka sitt lärande genom aktiva val. I en digital modul representeras 

detta exempelvis av om genomgången av ett moment består av en linjär sekvens eller om den är mer 

av utforskande karaktär där eleven styr händelseförloppet i högre utsträckning (se sista punkten 

under interaktivitet). Resultaten om huruvida elevens inflytande främjar eller hämmar elevens 

kunskapsinlärning går isär, men det finns ett tydligt samband mellan hur ålder (intellektuell mognad) 

bör kombineras med möjligheten till inflytande över lärandematerialet. Elever med högre 

intellektuell mognad är mer kapabla till att systematiskt söka sig till information än svagare elever. 

Svagare elever är mer hjälpta av ett på förhand bestämt lärandescenario, till exempel en linjär 

sekvens. En möjlighet att påverka sin egen grad av inflytande kan hjälpa ett bredare spann av 

kunskapsnivåer hos elever. Egna erfarenheter förtäljer dock att en alldeles för låg grad av 

interaktivitet, vilket kan följa på en låg grad av eget inflytande kan få även svaga elever oengagerade. 

Även svaga elever behöver få ges möjligheten att anamma kunskap genom att interaktivt få pröva sig 

fram. Ett exempel är en applikation där det visuella sambandet mellan en graf eller geometrisk figur 

och motsvarande algebraiska utseende (en ekvation) tydliggörs genom elevens interagerande. Nedan 

ges i punktform olika aspekter att ha i åtanke vad gäller den lärandes kontroll. 

 Begränsa antalet valmöjligheter vid varje valsituation till ett fåtal. Detta ger både intrycket av 

elevkontroll samtidigt som det subtilt är lättare att leda eleven på rätt spår. 

 Elevkontroll över sekventiella moduler av moment bör framförallt ges i följande fall: 

1. Då sekvensen inte är tänkt att köras i en strikt ordningsföljd. 

2. Då eleven har möjlighet att fatta kloka orienterade beslut på grund av elevens 

kunskap kring ämnet. 

3. Då lärandemomentet syftar till att ge kognitiv kunskap och kunskap av 

problemlösarkaraktär. 

 Elevkontroll över innehåll (en högre nivå i hierarkin än moduler) bör framförallt ges i följande 

fall: 

1. När eleven har tillräcklig tidigare anammad kunskap om innehållet. 

2. Om eleven har, trots ej tidigare erfarenhet av ämnet, kapaciteten att systematiskt 

söka relevant information inom hierarkin. 

3. När kognitiva strategier och högre ordningens kunskap är målet för lärandet. 

4. När anammandet av innehållsmässig kunskap inte är essentiell, utan då det snarare 

är övningsprocessen som är målet för lärandet och då motivationen hos eleverna är 

hög. 

 Även om möjligheten för eleverna att kunna kontrollera mycket av sitt lärande i regel är god, 

ska man inte överösa dem med valmöjligheter. Detta kan lätt även få den duktigaste av 

elever att känna sig vilsen. 
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4.2 Cognitive Load Theory – Hur lär vi? 
Detta avsnitt baseras på två reviewartiklar. Den ene av John Sweller (2010) och den andre av Slava 
Kalyuga, Paul Chandler och John Sweller (1999). 
 
Cognitive Load Theory (CLT) är en teori jag stötte på i flera av de artiklar jag fann då jag letade efter 

relevant forskningsmaterial. CLT är ett pedagogiskt perspektiv som i högsta grad är applicerbart på 

den typ av material jag ämnas ta fram. CLT har sin utgångspunkt i individers begränsade förmåga att 

behandla information och betraktar de lärande som isolerade individer. Detta gör att det passar bra 

eftersom det material jag har tagit fram är tänkt att användas som ett ett-till-ett-stöd. Eleverna ska 

både kunna använda materialet vid undervisningstillfällen, men även då de sitter hemma och arbetar 

på sin kammare. Nedan förklarar jag sammanfattat vad CLT handlar om och om olika begrepp såsom 

split attention, modality effect och worked example effect som alla går att härleda utifrån CLT. 

De flesta teoretiker är överens om att minnet kan delas upp i ett korttidsminne och ett 

långtidsminne. Den exekutiva delen av korttidsminnet kallas arbetsminnet. Exakt vad som behandlas 

med hjälp av arbetsminnet är forskare dock inte eniga om, men själva grundtanken med modellen är 

att arbetsminnet är den aktiva delen av korttidsminnet som provisoriskt integrerar, behandlar, 

disponerar och hämtar information från långtidsminnet 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Working_memory, 4/12 – 2010). CLT utgår från att varje individ har ett 

begränsat arbetsminne, ganska likt en dators. I termer av antalet saker som vi kan hålla i minnet är 

arbetsminnet till exempel begränsat till 7±2 st., beroende på individ. När vi ställs inför tolkandet av 

information är det arbetsminnets uppgift att integrera informationen till en helhet som blir begriplig 

för oss. Detta förutsätter att det finns tillräckligt med utrymme i arbetsminnet så att vi kan få plats 

med all nödvändig information för att skapa oss detta. Genom tidigare erfarenheter kan vi ha 

anförskaffat oss logiska strukturer, ramar och abstrakta system (på engelska: schemas). Om vi med 

hjälp av dessa kan kategorisera informationen i arbetsminnet innebär detta en minskning av 

belastningen på arbetsminnet. Detta medför också att man vid presenterandet av information bör 

sträva efter att främja elevens möjligheter att anamma nya ”schemas” för framtida bruk (Kalyuga et 

al., 1999). 

Man ska inte förväxla minnets kapacitet med ett absolut lagringsutrymme, utan minnet jobbar helt 

enkelt effektivare ju mindre belastat det är (Kalyuga et al., 1999). 

Centralt för CLT är uppdelningen av olika typer av kognitiv belastning på arbetsminnet; extraneous 

cognitive load och intrinsic cognitive load. I en lärandesituation finns det alltid ett bakomliggande 

syfte; det som man specifikt vill att eleven skall lära sig. Hur man väljer att presentera 

lärandematerialet varierar och olika varianter lämpar sig olika bra beroende på innehåll och 

kunskapsnivåer hos eleverna. Med Intrinsic cognitive load avses den belastning på arbetsminnet som 

är en följd av att eleven lär sig det som är syftet med lärandematerialet. Denna belastning är 

nödvändig eftersom den är inneboende i det som ska läras. Extraneous cognitive load är också en 

belastning på arbetsminnet, men är istället en följd av det icke-optimerade lärandematerialet. Det är 

en belastning som tillkommer eftersom att eleven måste förstå vissa andra idéer, på grund av 

lärandematerialets utformning, innan eleven kan förstå själva essensen av lärandematerialet. Detta 

exempel är tänkt att illustrera detta: Låt säga att en elev ska lära sig hur stapeldiagram fungerar. 

Lärandematerialet består av en text och ett stapeldiagram. I texten beskrivs vad de olika staplarna 
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och talen betyder. Eleven måste nu på egen hand integrera den information som står i text med 

diagrammet genom att aktivt söka mellan informationskällorna. Denna extra belastning på 

arbetsminnet till följd av sökprocessen är ett typiskt exempel på extraneous cognitive load eftersom 

eleven inte lär sig något av det som hamnar inom ramen för det som var syftet med 

lärandematerialet; att förstå stapeldiagram (Sweller, 2010). 

Hur svårt något teoretiskt faktiskt är att lära sig (hur stor kognitiv belastning något utgör) beror på 

antalet element eleven samtidigt måste ha i arbetsminnet. Med samtidigt avses att elementen är 

beroende av varandra och inte kan läras isolerade från varandra (Sweller, 2000). Vi tar ett 

ekvationssystem som exempel:  

24abc  

1 ba  

1 cb  

 

För att eleven ska förstå vad a, b och c är måste denne ta alla tre elementen i beaktande samtidigt, 

vilket medför en stor belastning på arbetsminnet. Alternativt kan eleven använda sig av en 

lösningsprocedur som är inlärd sen tidigare, vilket medför att belastningen minskar. Jämför detta 

med ett annat exempel: 

31a  

41b  

31c  

Här har vi också tre ekvationer, men de går att behandla isolerade från varandra och utgör därmed 

en mindre kognitiv belastning. 

4.2.1 Split attention 

Split attention handlar om hur parallella källor till information tar upp en större andel i arbetsminnet. 

Information tjänar syftet att förklara eller alternativt beskriva något för oss. För att vi faktiskt 

kognitivt ska förstå det som presenteras krävs det att vi kan sätta ihop det till en helhet, relaterbar till 

tidigare erfarenheter (”schemas”), som blir begriplig. Om vi blir presenterad information i form av en 

text med ett separat tillhörande diagram krävs det att vi på egen väg integrerar dessa 

informationskällor för att innehållet ska bli begripligt. Ett typiskt tillvägagångssätt för detta är att 

hålla delar av textavsnittet i minnet medan man letar efter dess motsvarighet i diagrammet. Detta 

medför en onödig belastning på minnet och framförallt är denna procedur inte en del av inlärningen, 

utan snarare en i detta fall nödvändig, mekanisk process för inlärning. Detta kunde istället ha 

undvikits genom integration av informationskällorna på förhand, exempelvis genom att ha texten 

inbäddad i diagrammet på lämpliga platser (Sweller, 2010). 

4.2.2 Modality effect 

Utöver strävan efter att belasta arbetsminnet så lite som möjligt går det även att utnyttja flera 

kanaler av information i arbetsminnet. Detta genom utnyttjandet av flera sinnesintryck. Två 

synintryck innebär en ungefärlig dubblering av belastningen på arbetsminnet i jämförelse med ett. 

Tillkomsten av ytterligare ett hörselintryck behöver dock inte utgöra någon ytterligare belastning. 
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Detta bygger på teorin om att olika sinnesintryck behandlas av olika processorer. Framförallt 

behandlas det visuella och det audiella separat (Sweller, 2010). 

Modality effect kan ses som metoden att presentera material genom flera sinneskanaler utan att ge 

upphov till split attention. Det går att kombinera ljud och bild på många sätt, men långt ifrån alla är 

bra. Om ljud och bild presenterar samma sak leder detta till en överflödig belastning av 

arbetsminnet. Kombinationen av ljud och bild har endast goda effekter ifall de inte forcerar den 

interagerande att aktivt börja söka visuellt vid koordinationen mellan det audiella och visuella. 

Modality effect uppstår när du får flera olika sinnesintryckskanaler att samverka och därmed leverera 

en mer begriplig bild. De flesta efterforskningarna på området har begränsat sig till det visuella och 

audiella, även om det är fullt troligt applicerbart på övriga sinnen. I mitt fall är det inget problem att 

forskningen är begränsad till det audiella och visuella eftersom digitala medier idag är begränsande 

till output i form av just ljud och bild. Modality effect uppnås om applikationen är uppbyggd på ett 

sätt som gör att ljud och bild kompletterar varandra bra. Ett typiskt exempel är då ljudet 

kompletteras av tydliga visuella markeringar om vad det är som åsyftas (Sweller, 2010). 

4.2.3 Worked example effect 

Ett worked example är en guide steg för steg för hur man löser en uppgift eller ett problem. Något 

som förekommer frekvent inom matematikundervisningen. Fördelen är framförallt att metoden 

tillhandahåller en experts lösningsmetod, vilket kan vara väldigt nyttigt för noviser. Liksom metoden 

har sina fördelar har den rimligtvis också sina nackdelar. Metoden kan verka överflödig som 

undervisningsmetod för elever som redan har anammat goda lösningsmetoder. Dessa elever är 

förmodligen mer hjälpta av att istället lösa problem på egen hand (Sweller, 2010). 

4.3 Kontextens inverkan på lärandet vid användande av multimediala 

läromedel 
Detta avsnitt baseras framförallt på en reviewartikel av Richard D. Johnson, Hal Gueutal och Cecilia 
M. Falbe (2009) 
 
För att maximera lärandet krävs det att man inte bara tittar på hur separata applikationer skall 
optimeras ur lärandesynpunkt. Man behöver också undersöka i vilka kontexter dessa e-
läranderesurser kommer utnyttjas. Med kontext avses exempelvis: arbetssätt, hur ser 
interaktionerna lärare-elev eller elev-elev ut? Dessa aspekter av lärande har inte CLT på grund av sin 
utgångspunkt i den isolerade individen möjlighet att förklara. Syftet med detta avsnitt är därför att 
till stor del komplettera avsnittet om CLT. Jag kommer nedan att redogöra för olika aspekter av e-
lärande som alla har positiv inverkan på effektiviteten vad gäller inlärningen och som därmed skall 
eftersträvas i högsta möjliga mån. 

4.3.1 Förtroende för tekniken 

Det är viktigt att leva upp till elevens förväntningar vad gäller funktionalitet och tillgänglighet. De 

funktioner som eleven kan tänkas vilja använda vid inlärningen bör finnas. Samtidigt som 

tillgängligheten bör vara ”24/7”. Avsaknad av ovan kan få eleven att tappa intresset och 

motivationen. 

4.3.2 Social Presence 

Social presence är graden av känsla, medvetenhet och perception över att vara i kontakt med en 

annan intellektuell enhet, exempelvis en digital lärandeapplikation. Man kan placera olika 

kommunikationsmedier längs en axel som beskriver graden av social presence där dialog ansikte mot 
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ansikte i regel har den högsta graden medan kommunikationen mellan person och digitalt medium 

har den lägsta. Med hög grad av social presence följer bättre självförtroende i sammanhanget, mer 

lärandekontroll och en känsla av samhörighet. Dessa faktorer generar i sig en högre andel interaktion 

mellan individerna (exempelvis eleverna i en klass eller mellan elever och lärare), vilket i sin tur 

främjar inlärningen. En överhängande risk med e-lärande är att det kan få effekten att det isolerar 

individer. Detta bör undvikas genom att eftersträva en hög grad av social presence. 

4.3.3 Media Synchronicity 

Media synchronicity handlar om mediets förmåga att upprätthålla en miljö med så hög koordination 

bland de lärande som möjligt. Detta skiljer sig från social presence i det avseendet att social presence 

är den faktiska graden av samhörighet, medan media synchronicity tittar på vilka faktorer som 

möjliggör detta. Exempel på faktorer som ökar graden av media synchronicity är hur smidigt det är 

att kommunicera med andra och hur fort feedback erhålls. Grundidén som författarna till artikeln 

argumenterar för är att en utökad möjlighet till elevkommunikation inom systemet motiverar 

eleverna och därmed bidrar till ökat lärande. 

4.3.4 Elevens självförtroende för dataanvändning  

Elever med datorvana presterar bättre vid utnyttjandet av ett digitalt läromedel än elever med 

mindre datorvana. Detta beror på att en elev med hög datorvana har i en sådan kontext ett högre 

självförtroende och därmed vågar utforska applikationen mer, medan en elev med låg datorvana blir 

mer försiktig.  

4.3.5 Elevens metakognitiva aktivitet 

Med metakognitiv aktivitet menas en persons medvetenhet, perception och förmåga till påverkan 

över sitt eget lärande. Kännetecknande för e-resurser är att eleven har en hög kontroll över sitt eget 

lärande, även om detta naturligtvis går att begränsa. Alla elever är dock inte hjälpta av att ha ett 

väldigt stort inflytande över sin inlärning. Hur väl en elev klarar sig på egen hand när denne har hög 

kontroll över sin inlärning är starkt korrelerad med dennes metakognitiva aktivitet. En elev med hög 

metakognitiv aktivitet kan fatta kloka beslut, såsom hur han ska ta sig an ett moment; i vilken ände 

han ska börja, hur han ska gå vidare, hur han ska sammanfatta och bilda sig en tydlig uppfattning etc.  

4.4 Matematikdidaktiskt perspektiv – Hur uppfattar eleven 

matematik? 
Detta avsnitt baseras framförallt på litteratur som utgår från ett matematikdidaktiskt perspektiv, 

skriven av Christer Bergsten, Johan Häggström och Lisbeth Lindberg (2004) 

 

Den främsta anledningen till att jag har valt att basera det matematikdidaktiska på denna litteratur 

som framförallt behandlar algebra är att behärskande av algebra är en förutsättning för vidare 

matematiska studier. Matematik A, vilket är den kurs jag i detta examensarbete har utgått ifrån, har 

bland annat till uppgift att göra eleven bekväm med algebra. I målen för kursplanen i Matematik A 

står det exempelvis ”Kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs 

för problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen” (skolverket, kursplan 

Matematik A). Många menar också att ett algebraiskt angreppssätt av problem är det som är det 

egentliga matematiska (Bergsten et al., 2004, s. 35). 
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Matematiska problem kan lösas på flera olika nivåer: pre-algebraiskt, inledande algebraiskt och 

algebraiskt. För att kunna lösa en uppgift algebraiskt förutsätts förträning i form av pre-algebraiskt 

och inledande algebraiskt räknande (Bergsten et al., 2004). Dessa tre metoder att angripa 

matematiska problem skulle även kunna delas in utefter en skala med aritmetik i ena änden och 

algebra i den andra. Även om de pre-algebraiska och inledande algebraiska metoderna är mer 

intuitiva än de algebraiska eftersträvas att eleven så småningom skall kunna lösa problem genom 

användning av alla tre. Detta eftersom att den tredje och mest abstrakta metoden, algebraisk, gör 

det möjligt att lösa mycket svårare problem än de andra två (Bergsten et al., 2004, s. 17) och är, 

enligt min mening, en nödvändig abstraktion eleven måste göra för att klara av vidare matematiska 

studier. 

 

Av egen erfarenhet och andras kan jag påstå att många elever i gymnasiet sällan har anammat det 

rent algebraiska tänkandet. Detta gör det viktigt att läromedlet och/eller läraren kan presentera 

problem utifrån olika perspektiv. Detta gäller även för eleven. ”Den som kan använda flera olika sätt 

att beskriva samma begrepp har en rikare begreppsbild och därmed en mer funktionell 

begreppskunskap” (Bergsten et al., 2004, s. 34). Exempel på olika representationsätt är följande: 

 

 Göra saker rent fysiskt. Dela upp saker i högar t.ex. 

 Skissa bilder istället för använda rent fysiska ting. 

 Uttrycka sig verbalt om uppgiften. 

 Arbeta numeriskt. Exempelvis ställa upp tabeller eller diagram. 

 Arbeta algebraiskt, d.v.s. utnyttja de konventionella symbolerna. 

(Bergsten et al., 2004, s. 35) 

Problemet med matematikundervisningen är ofta att det känns omotiverat för eleverna. Den 

praktiska tillämpningen av matematiken de studerar känns inte sällan långt borta, vilket får 

matematiken att sakna mening för vissa elever. Det är allmänt känt att kopplingen mellan matematik 

och praktisk tillämpning har en viss förmåga att motivera eleverna, men det är fel att tro att det är 

det enda eller ens den bästa. ”Nyttoaspekten (t.ex. vardagsmatematik) är inte den främsta 

motiveringen att lära sig algebra i grundskolan. Spänning, utmaning, nöje och skönhet kan i många 

fall fungera bättre som drivkraft” (Bergsten et al., 2004, s. 25).  

 

Likhetstecknet spelar en central roll i matematikundervisningen. Likhetstecknet har följt eleverna sen 

de i princip började räkna matematik och kommer följa dem upp till de allra mest avancerade 

matematikkurser. Även om likhetstecknet egentligen bara har en betydelse, vänster led är lika med 

höger led, är det vanligt att eleverna har bildat en annan uppfattning genom de första åren i skolan. 

Eftersom att eleverna har räknat en mängd uppgifter i stil med 

 a * b = ?1 har likhetstecknet fått en operationell betydelse, snarare än en strukturell. Eleverna 

översätter likhetstecknet som ”blir” istället för ”lika med” (Bergsten et al., 2004, s. 52). 

 

Sist skall nämnas en annan problematik kring införandet av algebra (symbolspråk) i matematiken. 

Exempel på några väl använda symboler i matematiken är bokstäver. Det problematiska är att 

                                                           
1
 a och b är tal medan * är en godtycklig operation. * är något av de fyra räknesätten i det här fallet. 
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bokstäverna har olika betydelser i olika sammanhang. Denna tabell sammanfattar bokstävernas 

betydelse beroende på sammanhang. 

 

Algebra som Bokstavssymbol som Aktivitet 

Problemlösningsverktyg Obekant, konstant Lösa, förenkla 

Generaliserad aritmetik Mönsterbeskrivande Översätta, generalisera 

Studium av relationer Variabel, parameter Relatera, göra grafer 

Studium av strukturer Godtyckliga symboler Omskriva, motivera 
Tabell 3. De olika användningsområdena för bokstavssymboler i matematiken. 

 

(Bergsten et al., 2004, s. 13) 

 

Detta medför att det i undervisningssyfte är viktigt att hålla isär dessa aspekter. ”Det är extra känsligt 

att samma bokstav, vanligen x, brukar användas både som obekant i en ekvation och som variabel i 

en funktion” (Bergsten et al., 2004, s. 13). 
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5. Resultat 
I den här delen redovisas det material jag vid besvarandet av mina tre frågeställningar har kommit 

fram till. Resultatet presenteras i följande ordning: 

1. Kartläggning av andra aktörers utbud på marknaden 

2. Applikationsmodeller 

3. Exempel på applikationsidéer 

5.1 Kartläggning av andra aktörers utbud på marknaden 
I min undersökning över vad de andra aktörerna har att erbjuda inom marknaden för digitala 

läromedel i matematik för gymnasieskolan begränsande jag mig till att undersöka tre andra stora 

förlag: Liber, Gleerups och Bonnier. Respektive förlags utbud med korta kommentarer ur ett 

pedagogiskt perspektiv presenteras nedan. 

5.1.1 Liber 

Liber erbjuder en produkt de kallar Matteboxen. Utöver den har de även en mängd gratismaterial i 

form av PDF-dokument. Dessa PDF-dokument innehåller bland annat lektionsplaneringar, läxor, 

kapitelsammanfattningar och utgår från deras matematikserie för högstadiet, XYZ 

(http://www.liber.se/xyz, 20/5 -2010) 

5.1.1.1 Matteboxen 

All information om Matteboxen är hämtad från: 

http://www.liber.se/Gymnasium/Matematik-naturvetenskapliga-amnen-

teknikutveckling/Matematik/Matematik-A/Komplement/Matteboxen/#description, 20/5 -2010 

Matteboxen är en interaktiv verktygslåda som behandlar matematik inom olika områden som man 

har valt att kalla för: grafhuset, stathuset, dataplot, statistik, sannolikhet och simuleringar. 

 

Figur 1. Skärmdump på matteboxens design. 

http://www.liber.se/xyz
http://www.liber.se/Gymnasium/Matematik-naturvetenskapliga-amnen-teknikutveckling/Matematik/Matematik-A/Komplement/Matteboxen/#description
http://www.liber.se/Gymnasium/Matematik-naturvetenskapliga-amnen-teknikutveckling/Matematik/Matematik-A/Komplement/Matteboxen/#description
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Grafhuset 

Grafhuset består av en samling delprogram (moduler) för att hjälpa eleverna med visualisering, 

undersökningar och begreppsförståelse inom områdena grafer/funktioner, talföljder, derivator och 

integraler med mera. Grafhuset innehåller ett antal olika övningsmoduler. Man kan träna på räta 

linjer, andragradsekvationer och exponentialfunktioner. I modulen ”Hitta formeln” är det elevens 

uppgift att hitta det matematiska uttryck som beskriver funktioner som läraren sedan tidigare 

förprogrammerat. Möjligheten att importera data utifrån, exempelvis från webben, för att sedan 

skapa tabeller finns också. 

 

Stathuset 

Stathuset består av sex st. olika moduler inom områdena statistik och sannolikheter. 

 

I den enkla verktygslådan dataplot kan användaren skapa diagram utifrån givet data. Statistiska mått, 

såsom lägesmått och spridningsmått kan beräknas. 

 

För visualisering av sannolikheter finns möjligheten att arbeta med träddiagram. Man kan även 

simulera exempelvis slantsinglingar och tärningskast. 

 

En del verktyg i de olika modulerna är tämligen enkla och en del är mer avancerade. I programmen 

kan man alltid stänga av (gömma) de verktyg man inte vill ha med och därmed anpassa programmen 

efter elevernas kunskapsnivå. 

 

Matteboxen kommunicerar med andra applikationer. Data kan exporteras till Excel och diagram samt 

grafer kan sparas som bildfiler eller kopieras och klippas in i Word. Sammanställda tabeller i 

Stathuset kan med en knapptryckning direkt kopieras in i Word. Man kan också importera data 

utifrån, till exempel från webben. 

5.1.2 Gleerups 

All information i detta avsnitt är hämtat från: 

http://www.gleerupslms.se/glms/bookindex.php?bkid=137&st, 20/5 -2010 

Gleerups har ett rigoröst kompletterande webbmaterial till deras matematikböcker Corda 1, Corda 2, 

Exponent A, Exponent B och Exponent C. Det innehåll som finns i digital form bygger på böckerna och 

är uppdelade på teorigenomgångar, ord och begrepp, koll på kapitlet, länkar, grafräknaren och 

kapitelprov. Nedan redogör jag för det kompletterande material som finns till deras lärobok 

Exponent A som är ett läromedel i matematik, kurs A för gymnasiet. 

http://www.gleerupslms.se/glms/bookindex.php?bkid=137&st
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Figur 2. Skärmdump på designen av deras interaktiva webbverktyg.  

5.1.2.1 Teorigenomgångar 

Teorigenomgångarna är videosekvenser där olika moment gås igenom. Exempelvis De fyra 

räknesätten där varje räknesätt systematiskt gås igenom. Det förekommer ingen interaktion elev-

dator. Det är väldigt tydligt, och samma sak sägs flera gånger, men på olika sätt. Berättarrösten är 

lugn och går metodiskt igenom momenten.  

5.1.2.2 Ord och begrepp 

Ord och begrepp är prov där eleven ges konkreta frågor med svarsalternativ. Exempel på fråga: ”Vad 

kallas talen som ingår i en addition?” Frågorna är statiska, det vill säga det är samma frågor som 

återkommer i samma ordning då man väljer ord och begrepp under en specifik kategori såsom De 

fyra räknesätten. 

Frågorna överensstämmer mycket väl med det som gås igenom under teorigenomgången. Frågorna 

är mestadels av den karaktären att de går att besvara om man memorerat det som gicks igenom i 

teorigenomgången, men en del frågor förutsätter även ett visst begrundande av eleven.  

5.1.2.3 Koll på kapitlet 

Koll på kapitlet Har samma struktur som ord och begrepp, men miniräknaren tycks inte vara tillåten 

under detta test. Om detta gäller för samtliga ord och begrepp och koll på kapitlet, kan jag dock inte 

svara på eftersom att man endast i demoversionen har tillgång till kapitel 1. 

5.1.2.4 Länkar 

Länkar Innehåller ett tiotal länkar till olika sporadiskt utvalda sidor som behandlar mer eller mindre 

relevanta saker. Som exempel på rubriker på dessa länkar kan nämnas följande: Erathostenes såll, 

Tankenötter och Räkneregler för potenser. 

5.1.2.5 Grafräknaren 

Grafräknaren innehåller genomgångar av olika funktioner som grafräknaren har. Det förekommer 

inga interaktiva inslag, utan det är helt enkelt en videosekvens. De utgår från en Texas Ti-84 plus. Har 

inte eleven en Texasräknare själv fyller detta digitala inslag ingen funktion. 
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5.1.2.6 Kapitelprov 

Kapitelprov liknar väldigt mycket de tester som fanns under rubrikerna ord och begrepp och koll på 

kapitlet. Detta test är, till skillnad från de nyss nämnda rubrikerna, på hela kapitlet. Koll på kapitlet 

kan liknas vid ett diagnostiskt prov som är typiskt för traditionella matteböcker eller blandade 

uppgifter som också ibland förekommer i slutet av ett kapitel i traditionell matematiklitteratur. 

5.1.3 Bonnier 

All information i detta avsnitt är hämtat från: 

http://79.99.7.142/~origo, 20/5 – 2010 

Deras digitala material är väldigt sparsamt. Det enda jag lyckades finna var något slags digitalt 

komplement till Bonniers Origo-bok i kurs A för samhällsvetenskapliga och estetiska programmet. 

Upplägget är sju kapitel med rubrikerna: soluppgift, historia och rätt eller fel under varje kapitel.  

Jag skickade dem e-post angående vad de erbjuder i e-läromedelsväg i matematikämnet på 
gymnasiet och fick bekräftat att det jag funnit var allt skarpt material de hade att erbjuda i nuläget, 
även om de håller på att arbeta fram annat material, bl.a. till interaktiva skrivtavlor. 

Figur 3. Skärmdump på Bonniers design av deras interaktiva webbverktyg.  

5.1.3.1 Soluppgift 

Soluppgift består av en tilltalande bild, en text som tillhör bilden och eventuellt ett diagram, en tabell 

eller en figur. Texten ger mening till bilden genom att beskriva något verklighetsförankrat. Texten kan 

dessutom innehålla något slags scenario för att skapa intresse hos läsaren.  

Till texten, bilden och det eventuella diagrammet hör sen frågor som eleven förväntas svara på.  

Soluppgiftens syfte tycks vara att skapa intresse och verklighetsförankra de matematiska 

kunskaperna som eleven förväntas förvärva i och med lösandet av uppgifterna. 

5.1.3.2 Historia 

Rubriken har till syfte att bredda elevens perspektiv och skapa intresse. I kapitlet om talsystem så ges 

exempel på andra talsystem och vilka för- och nackdelar som finns med dessa. Denna del är inte på 
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något sätt sammanfattande för det tillhörande kapitlet, utan tycks fokusera på någon begränsad del . 

Jag tolkar detta som att rubriken mest fyller funktionen att väcka intresse hos eleven snarare än att 

mata dem med matnyttig kunskap. 

5.1.3.3 Rätt eller fel 

Rätt eller fel innefattar ett tiotal påståenden med svarsalternativen rätt eller fel till det tillhörande 

kapitlet.  

5.1.4 Sammanfattning av andra aktörers utbud 

Min uppfattning är att åtminstone Liber och Gleerups har gjort seriösa ansträngningar till att faktiskt 

ta fram digitalt läromedelsmaterial. Gleerups tycks ha haft ambitionen att skapa ett gediget 

komplement till deras läromedel i bokform. Hur bra dessa fungerar på marknaden har jag ingen 

uppfattning om, men det står tydligt klart att dessa aktörer vad gäller material ligger en bit före 

Natur & Kultur. Kvalitén på materialet går dock att ifrågasätta; är det värt att vara först, men inte 

bäst? 

5.2 Applikationsmodeller 
En del av mitt uppdrag bestod av att ta fram konkreta förslag på applikationsidéer. En annan del var 

att ta fram överordnade modeller för dessa applikationer. Varje applikation skulle kunna inordnas 

under en viss typ av modell. Syftet med detta var delvis att skapa en tydlig struktur över det digitala 

materialet, för elevernas skull. Eleverna ska exempelvis kunna se ”Teorigenomgång – Lägesmått; 

medelvärde, median och typvärde” eller ”Interaktivt verktyg – Att lösa ekvationer” och förstå att 

dessa två applikationer är olika till sitt upplägg. Ungefär hur upplägget kommer vara för respektive 

modell kommer eleverna bli medvetna om i och med att provar de olika applikationerna och ser 

likheter respektive olikheter. 

Examensarbetet utmynnande i fyra olika modeller för applikationer som tillsammans ska utgöra en 

helhet. Med helhet avses att de tillsammans ska täcka det spann av variation form- och interaktivitet 

som ett digitalt läromaterial kan tänkas erbjuda. De fyra applikationsmodellerna blev: 

 Teorigenomgång 

 Interaktivt verktyg 

 Spel/Utmaning 

 Övningsapplikation 

Lite grovt kan man tänkas placera dem i ett tvådimensionellt koordinatsystem med axlarna teoretisk 

– praktisk och hög interaktivitet – låg interaktivitet. Se figur 4. 
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Figur 4. Schematisk bild över hur applikationsmodellerna kan tänkas ordnas i ett koordinatsystem med axlarna 

teoretisk – praktisk och hög interaktivitet – låg interaktivitet. 

Jag redogör i detalj för respektive applikationsmodell nedan. 

5.2.1 Teorigenomgång 

Dessa kan liknas vid en lärares genomgång framme vid tavlan fast läraren utgörs i det här fallet av en 

dator. Teorigenomgångarna behandlar matematiska begrepp, koncept och ibland även saker av mer 

praktisk räknefärdighetsmässig karaktär. Tre exempel tagna ur det framställda materialet: 

 Begrepp – Lägesmått; medelvärde, median och typvärde 

 Koncept – Area/Omkrets/Volym/Begränsningsarea; ett helhetsperspektiv 

 Praktisk räknefärdighet – Addition och subtraktion av bråk 

Typiskt för teorigenomgångarna är att de förmedlar hur man ska räkna, men ger samtidigt skäl och 

teori kring varför det förhåller sig på det viset.  

Teorigenomgångarna börjar vanligtvis med att målet med teorigenomgången presenteras, t.ex. ”I 

den här genomgången kommer du att få lära dig hur man tolkar diagram”. Därefter gås de 

nödvändiga momenten igenom steg för steg. Teorin varvas med relativt enkla frågor där eleven 

ombeds svara på en fråga som berör ämnet. Frågorna fungerar både som en koll på att eleven 

hänger med och för att engagera. Eleven får feedback på sitt svar som beror av korrektheten i svaret. 

 

Genomgångarna har vanligtvis en eskalerande agenda; de börjar väldigt enkelt och svårighetsgraden 

trappas upp en aning allt eftersom. Genomgångarna har en tendens att bli ganska långa eftersom jag 

föredrar att presentera saker i ett större sammanhang. Ett exempel på detta är teorigenomgången 

om lägesmått där jag presenterar samtliga tre (medelvärde, median och typvärde) istället för att 

presentera dem i separata genomgångar. Det kan därmed vara en idé att dela upp dem i kortare 

genomgångar där man exempelvis tar ett lägesmått i taget. 

 

Applikationsmanusen för teorigenomgångarna är indelade i tre rubriker; Tal och text, Bilder och 

Effekter. Under Tal och text står det som sägs i tal. Eftersom vi ska bemöta en bred skara av elever 

skall även det som sägs finnas i skriftligt format på lämpligt ställe. Under Bilder visas det som eleven 

ser på skärmen. Under Effekter tydliggörs hur olika saker ska presenteras, exempelvis markering av 



30 
 

symboler då dessa sägs i tal, eller speciella ljud vid olika tillfällen. Manusen skall läsas tabellrad för 

tabellrad. Det som befinner sig på samma rad i respektive kolumn inträffar ungefär samtidigt.  

 

Jag har använt mig av samma symboler genomgående för alla teorigenomgångar oavsett kapitel. 

Exempelvis symbolen för rätt svar (en grön bock) och symbolen för fel svar (ett rött streck). Dessa 

kan givetvis ändras till något ännu bättre ur pedagogisk synvinkel. Men för tydlighetens skull har jag 

försökt återanvända så många symboler som möjligt för att det ska bli lättare för läsaren. 

Teorigenomgångarna ska även vara uppdelade i sekvenser. Dessa sekvenser representeras vid 

skärmens botten på detta vis. Eleven kan navigera mellan sekvenserna genom att klicka på dess 

motsvarande ruta. Se figur 5. 

 

 

Figur 5. Bild över hur sekvenserna i teorigenomgångarna kan tänkas representeras.  

 

5.2.2 Interaktivt verktyg 

Dessa följer inte ett bestämt förlopp på det sätt som teorigenomgångarna gör utan här är det 

elevens val genom interaktion som styr händelseförloppet. Teorigenomgångarna behandlar moment 

som jag har ansett vara typiskt bra att presentera lösningsmetodiken för medan de interaktiva 

verktygen behandlar matematiska färdigheter som behöver tränas på. De behandlar också moment 

som det tar lite längre tid att förstå, där elevens möjlighet till interaktion och undersökande troligtvis 

bidrar till ökad förståelse. Två exempel på framtagna interaktiva verktyg: 

 Öva på att lösa ekvationer 

 Undersöka algebraiskt och grafiskt samband mellan funktioner 

För att underlätta för eleven att konstruktivt utnyttja verktyget följer det till några av de interaktiva 

verktygen ett antal frågor som kan besvaras genom användandet av verktyget. Syftet med dessa är 

både att engagera eleven och att styra eleven i viss mån mot den kunskap man hoppas att eleven 

skall uppnå. 

De interaktiva verktygen är flexibla i den meningen att de kan användas i flera olika sammanhang. De 

kan exempelvis finnas i anknytning till en teorigenomgång som berör ett snarlikt matematiskt 

område eller som en helt fristående applikation.  

För att ytterligare öka användningsområdena för de interaktiva verktygen har jag haft en ambition 

att göra dem så dynamiska som möjligt. Dynamiska i det avseendet att svårighetsgraden lätt skall 

kunna varieras för att möta ett så brett kunskapsspann av elever som möjligt. 

5.2.3 Spel/Utmaning 

Dessa påminner mycket om de interaktiva verktygen till sin karaktär. Det har dock lagts ner mer tid 

på själva förpackningen av applikationen i jämförelse med de interaktiva verktygen. Precis som att 

ett traditionellt datorspel har en kontext, en handling och annat utfyllnadsmaterial har dessa 

spelapplikationer motsvarande. Syftet med detta är framförallt att locka elever som vanligtvis inte är 

speciellt intresserade av matematik. 

I de interaktiva verktygen anammar eleven kunskap genom att aktivt interagera med applikationen 

och utforska på egen hand. Ett tillägg i spelen är möjligheten att två elever skall kunna arbeta utifrån 
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samma applikation, framför samma dator. Vissa av spelen är uppbyggda på ett sätt där det finns ett 

mervärde i att vara två elever. Antingen kan de spela med varandra eller mot varandra. 

Förhoppningen är att spelet ska stimulera eleverna till att konstruktivt diskutera hur man lyckas i 

spelet. För att kunna lyckas i spelet förutsätts att eleverna tar kloka, välgrundade matematiska 

beslut. 

5.2.4 Övningsapplikation 

I dessa får eleven öva på att lösa en på förhand bestämd typ av uppgifter, t.ex. multiplikation och 

division av bråk. Eleven skall matas med slumpgenererade uppgifter och tanken är att eleven skall 

uppnå matematisk kunskap och förståelse genom repetitiv träning. Dessa är programmeringsmässigt 

väldigt enkla projekt, vilket kompenserar för den sparsamma pedagogiska idén.  

 

5.3 Exempel på applikationsidéer 
Totalt resulterade examensarbetet i 14 st. konkreta förslag till applikationer; 8 st. teorigenomgångar, 

3 st. interaktiva verktyg, 2 st. spel/utmaningar och 1 st. övningsapplikation. I detta avsnitt ger jag ett 

exempel från respektive applikationsmodell för att läsaren ska få en bättre uppfattning om mitt 

resultat. 

Jag vill poängtera att de ursprungliga idéerna till applikationsmanusen i de allra flesta fallen härrör 

helt från mig själv och mitt sätt att betrakta matematik. De är därför oundvikligen präglade av mina 

personliga erfarenheter. Optimeringen av applikationsmanusen har senare, utgående från mina 

idéer, formats efter vetenskaplig teori, andras synpunkter, förlagets ambitioner med mera. De fyra 

exemplen som kommer presenteras är: 

1. Teorigenomgång – Addition och subtraktion av bråk 

2. Interaktivt verktyg – Öva på att lösa ekvationer 

3. Spel/Utmaning – Affärsspelet 

4. Övningsapplikation – Procenträkning 
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5.3.1 Teorigenomgång - Addition och Subtraktion av bråk 

Tal och Text Bilder Effekter 

I det här momentet ska du få lära 
dig hur man adderar och 
subtraherar tal i bråkform 

?
15

4

10

7

5

2
  

Visa bild direkt 

Klicka för att gå vidare       Vidare   Vidare-knappen blir synlig 

Vad blir ”2/4 + 1/4”? 
 
 
Retorisk paus 
 
 
Det blir ”3/4” 
 
Vi adderar ihop täljarna 2 och 1 
medan nämnaren 4 blir densamma. 

 

                   
4

2
                     +                      

4

1
                        =                       

4

3
   

Visa cirkelbråken då respektive 
cirkelbråk sägs. 
 
 
 
 
 
 
Markera respektive täljare och 
nämnare då dessa sägs. 

Klicka för att gå vidare       Vidare   Vidare-knappen blir synlig 

Vad blir ”7/16 + 5/16”? 
 
Retorisk paus 
 
Det blir ”12/16” 
 
Vi adderar ihop täljarna 7 och 5 
medan nämnaren förblir 16. 
 
”12/16” kan vi förkorta till ”3/4” 
genom att förkorta både täljare och 
nämnare med 4. 

 

               
16

7
                     +                   

16

5
                     =                    

16

12
  =  

4

3
 

 
 

Visa cirkelbråken då respektive 
cirkelbråk sägs. 
 
 
 
 
 
Markera respektive täljare och 
nämnare då dessa sägs. 
 
Visa ’= 3/4’ då ”3/4” sägs. 

Klicka för att gå vidare       Vidare   Vidare-knappen blir synlig 
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Vad blir ”11/34 + 17/34”? 
 
Förkorta så långt som möjligt 

?
34

17

34

11
  

 
Svar: 

Gör bild synlig då ”11/34” sägs 

OM FEL SVAR (=/=14*n/17*n) 
(n=1,2,3)  
 
Nej, det stämde inte. Gå tillbaka och 
kika på hur de räknade ut de 
liknande talen innan. 

?
34

17

34

11
  

 
Svar: 

 

OM NÄSTAN RÄTT SVAR 
(=n*14/17*n, n=/= 1) 
 
Det är rätt svar, men du kan 
förkorta bråket ytterligare. Om du 
har glömt bort hur man förkortar 
kan du gå till sidan 34 i läroboken. 

?
34

17

34

11
  

 
Svar: 

 

OM RÄTT SVAR (=14/17) 
 
Härligt! 
Vid addition av bråk adderar man 
täljarna medan nämnaren förblir 
densamme.  

?
34

17

34

11
  

 
Svar: 

 

Klicka för att gå vidare       Vidare   Vidare-knappen blir synlig 

Hittills har alltid nämnarna varit 
samma i de bråk vi har räknat med. 
Men hur gör vi om nämnarna är 
olika?  

 


12

7

8

3
? 

Visa bild efter ”olika?” 

Precis som vi inte kan lägga ihop 3 
äpplen och 2 bananer kan vi inte 
rakt av lägga ihop två bråk med 
olika nämnare.                                     

Visa bild då ”3 äpplen… ”sägs 
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Klicka för att gå vidare       Vidare   Vidare-knappen blir synlig 

Vi tar ett exempel 
 
”2/4 + 3/8” 
 
Här är nämnarna olika; 4 i det första 
bråket och 8 i det andra. 
 
För att vi ska kunna addera två bråk 
måste nämnarna vara samma. För 
att få samma nämnare kan man 
förlänga eller förkorta. 

 

                  
4

2
                     +                    

8

3
                    =                    

Visa respektive cirkelbråk då motsv. 
bråk sägs. 
 
 

Vilket tal ska vi förlänga bråket 
”2/4” med för att det ska få samma 
nämnare som ”3/8”? 

<Låt ovanstående bild ligga kvar> 

Vad ska vi förlänga 
4

2
med för att få nämnaren 8? 

Svar:  

 

OM FEL SVAR (=/= 2) 
Nej, det stämmer inte. När man 
förlänger ett tal så multiplicerar 
man både täljaren och nämnaren i 
bråket med ett visst tal. Vad gånger 
4 blir 8? 

<Samma bild ligger kvar> 

Vad ska vi förlänga 
4

2
med för att få nämnaren 8? 

Svar: 

 

OM RÄTT SVAR (=2) 
Bra! Om vi förlänger ”2/4” med 2 
får vi ”4/8” 

<Samma bild ligger kvar> 

Vad ska vi förlänga 
4

2
med för att få nämnaren 8? 

Svar: 

Låt *2 uppenbara sig i täljaren och 
nämnaren i bråket 2/4. Låt sen detta 
övergå till att bli 4/8 och rita två 
streck i cirkelbråket likt nästa figur. 
Detta görs i takt med talet. 

Klicka för att gå vidare       Vidare   Vidare-knappen blir synlig 
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Nu när vi har samma nämnare går 
det bra att lägga ihop bråken. ”4/8 + 
3/8 = 7/8” 
 
 

 
 

              
8

4
                     +                    

8

3
                   =                     

8

7
 

 

Klicka för att gå vidare       Vidare    

Så, när man har en addition av bråk 
måste man alltid se till att 
nämnarna är lika för att kunna 
utföra additionen. 
För att få nämnarna lika kan man 
använda sig av förlängning eller 
förkortning. Ibland måste man 
förlänga eller förkorta flera bråk. 

<Låt bilden ovan ligga kvar>  

Vi tar ett exempel. 
Vad är ”5/6 - 1/4”?  
Subtraktion fungerar precis som 
addition. Man måste ha samma 
nämnare för att kunna utföra 
subtraktionen.  

               
6

5
                   -                   

4

1
                    = 

 

Här räcker det inte med att förlänga 
en gång utan vi behöver förlänga 
flera gånger. 
Vi behöver hitta en lämplig 
nämnare att förlänga bråken till. 
Denna nämnare måste vara delbar  

<Låt ovanstående bild ligga kvar> Markera 6:an och 4:an enligt vanlig 
konvention 
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Kan du hitta ett tal som är delbart 
med både 6 och 4? (retorisk fråga) 

<Låt samma bild ligga kvar>  

Klicka för att gå vidare       Vidare   Vidare-knappen blir synlig 

För att hitta ett tal som garanterat 
är delbart med både 6 och 4 kan vi 
utföra multiplikationen 6*4 = 24. 
24 är delbart med både 6 och 4, 
men i det här fallet finns det ett 
bättre tal, nämligen 12 eftersom 12 
är mindre. 

<Låt ovanstående bild ligga kvar> 

6*4 = 24 
 

Vi förlänger bråken till nämnaren 
12. 

 

            
2*6

2*5
                -                

3*4

3*1
                = 

Låt förlängningarna uppenbara sig 
precis efter ”12” sägs. 
 
Låt förlängningarna vara synliga i 5 s 
och låt bråken och cirkelbråken 
övergå till 10/12 och 3/12, likt figuren 
nedan. 

Nu när vi har samma nämnare kan 
vi utföra subtraktionen. 

 

               
12

10
                   -                  

12

3
                   = 

 



37 
 

”10/12 – 3/12”  
”= 7/12” 

 

                 
12

10
                   -                

12

3
                   =                   

12

7
 

Gör tre tårtbitar gråa i cirkelbråket 
”10/12” strax efter ”3/12” sägs, men 
innan ”=7/12” 
 
Alternativt kan en tårtbit i taget bli 
grå samtidigt som en i taget blir vit 
hos det andra cirkelbråket. 

Klicka för att gå vidare       Vidare   Vidare-knappen blir synlig 

Nu har vi gått igenom hur man utför 
addition och subtraktion av bråk.  
Vi repeterar lite fort. 

<Låt bilden ovan ligga kvar (den med cirkelbråken)>  

När du ska addera el subtrahera två 
bråk måste bråken ha samma 
nämnare. 
 
Om nämnarna är samma är det bara 
att utföra operationen rakt av. 
 
Om nämnarna är olika måste du 
förlänga/förkorta tills du får samma 
nämnare 
 
Till sist förkortar du så långt det går 
så att bråket blir snyggt. 

d

c

b

a
                       Har bråken samma nämnare?             Nej    

 
                                                             Ja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gör respektive ruta/cirkel med 
tillhörande pilar synliga då dessa sägs. 

Klicka för att gå vidare       Vidare   Vidare-knappen blir synlig 

Nu har du fått lära dig hur man 
utför addition och subtraktion av 
bråk. Återvänd hit om du glömmer 
bort. 

  

Utför operation! 

Förläng/Förkorta 

så att nämnarna 

blir samma 

Förkorta så 

långt det går 
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5.3.2 Interaktivt verktyg – Öva på att lösa ekvationer 

5.3.2.1 Sammanfattning 

Eleven får interaktivt lösa en i taget slumpgenerad linjär ekvation. Interagerandet sker med mus 

och/eller tangentbord. Eleven kan välja mellan de fyra räknesätten i kombination med talen 1 till 9 

och på 1 och x. Eleven skall även kunna utföra operationer med tal på bråkform. Målet är att lyckas 

lösa ut den okända konstanten, x och därmed lösa ekvationen. 

5.3.2.2 Syfte 

Lösning av ekvationer är framförallt i matematiska sammanhang ett väldigt användbart hantverk att 

behärska. Min erfarenhet säger dessutom att det leder till ökad konceptuell förståelse för 

matematiken om man kan detta. Lösning av ekvationer på papper kan vara rätt tråkigt, speciellt om 

det är jobbiga bråk- eller decimaluttryck. I och med den här applikationen slipper eleven utföra 

huvudräkning, vilket ofta leder till slarvfel. Dessutom minskar man belastningen på arbetsminnet, 

och istället kan eleven fullt ut fokusera på själva lösningsmetoden. 

5.3.2.3 Beskrivning 

Figur 6 illustrerar ett exempel på hur det kan se ut för eleven på skärmen. 

Lös ekvationen för den okända konstanten x 

8

3
7

2

1
x

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Exempel på hur det kan se ut för eleven. Knappen med texten ”Bråkform a/b” blir endast synlig om man 

har valt att ekvationen ska kunna innehålla bråk. 

Eleven får välja räknesätt i kombination med siffra och tal eller x. Operationen utförs på vänster- och 

högerled. Den matematiska operationen illustreras genom att exempelvis ”+ 4” dyker upp till höger 

om vänster- och högerled. Efter matematisk utförd operation kommer utseendet på ekvationen att 

Utför operation 
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ändras för att tydliggöra vilka konsekvenser den matematiska operationen fick. Detta upprepas tills 

eleven har lyckats lösa ut x, d.v.s. x står själv på höger- eller vänstersidan om likhetstecknet. 

Det kan argumenteras för att användargränssnittet inte är optimalt intuitivt, men det finns flera skäl 

till varför jag har valt detta gränssnitt, vilket beskrivs i punktform och mer utförligt nedan. 

 Antalet knapptryckningar/knappar blir minimalt. 

 Att utföra något i en ordningsföljd uppifrån och ner torde kännas naturligt för användaren. 

 Knappsatsen förmedlar en kombinationslogik. 

Antalet knapptryckningar/knappar blir minimalt 

Det borde eftersträvas att kombinationen antalet knappar och antalet knapptryckningar minimeras. 

Detta av effektivitetsskäl, men också för tydlighetens skull. Man skulle kunna minimera antalet 

knappar genom att istället för att ha en knapp för varje siffra skulle man kunna ha en knapp där man 

stegar mellan siffrorna. Detta får dock konsekvensen att antalet knapptryckningar ökar drastiskt. Det 

är därför jag har valt att ha en knapp för varje siffra. Då blir det dessutom tydligt för eleven vilka olika 

operationer som är möjliga. 

Att utföra något i en ordningsföljd uppifrån och ner torde kännas naturligt för användaren 

Att eleven ska göra val i ordningsföljden uppifrån och ner är vid en första anblick inte fullständigt 

självklart. För att eleven ska bli bekväm med användandet krävs förmodligen dock bara att eleven får 

det påtalat för sig att den ska interagera uppifrån och ner. Påtalandet för elevens skull kan ske 

antingen genom en introduktionstext eller genom att knapparna blir svarta respektive gråa beroende 

på om de är klickbara eller inte. 

Knappsatsen förmedlar en kombinationslogik 

Matematik handlar till stora delar om logik och att kunna se mönster. Knappsatsen förmedlar i och 

med sin struktur vilka olika operationer som kan göras. Först får eleven välja räknesätt. Varje 

räknesätt kan kombineras med en siffra och sist väljs vilken typ (siffra eller symbol). Detta torde 

tydliggöra, om inte medvetet så undermedvetet, för eleven vilka val av operationer som är möjliga. 

5.3.2.4 Programmering 

Den generella formen på vilken ekvationen kommer stå på visas i figur 7. Den här strukturen är tänkt 

att göra det möjligt att representera de viktigaste av olika fall som en linjär ekvation kan 

representeras på i kurs Matematik A. 

h

d
x

g

c

f

b
x

e

a


 

Figur 7. Strukturen på vilken ekvationerna kommer att stå på. 

Symbolerna a till h kommer anta slumpgenererade heltalsvärden mellan -9 och 9. Dessa slumptal är 

likformigt fördelade.  



40 
 

 a slumpas mellan -9 och 9, inte 0 

 b, c och d slumpas mellan -9 och 9 

 e, f, g och h slumpas mellan -9 och 9, inte 0 

Vad programmet skall göra 

 Slumpa fram värden på variablerna a till h.  

 Kolla efter så att ekvationen har exakt en lösning. Om inte slumpas nya värden fram och 

proceduren upprepas.  

 Illustrera ekvationen på formen som ses i figur 7. 

 Snygga till utseendet på ekvationen (detta skall göras i början och efter varje algebraisk 

operation utförd av användaren). 

- 1:or i nämnare skall göras osynliga och därmed även bråkstrecket. 

- 0:or som termer skall också göras osynliga. 

- Om faktorn framför x-termen eller x-termerna är 1 skall denna göras osynlig. 

- Ta fram största gemensamma delare för täljare och nämnare och dividera dessa med 

denna. 

 Applicera användarens operation på ekvationen. Operationen +4 skall exempelvis illustreras 

genom att ”+4” dyker upp till höger om både vänster- och högerled. Talen räknas sen om och 

man ser konsekvenserna av den matematiska operationen. Ett vänsterled som tidigare såg ut 

som ”x – 4” har istället blivit till bara ”x” om man valde att utföra operationen addition med 

4. 

 Vid fullständig lösning av ekvationen, då det står ett ensamt x i vänster- eller högerledet, 

känner programmet av detta och gratulerar till en löst ekvation. En eventuell förfrågan dyker 

upp om man vill avsluta eller lösa flera ekvationer. 

Jag vill poängtera att nedanstående lösning med ekvationen uppbyggd som textrutor är en väg att gå. 

Det behöver inte vara den bästa ur programmeringssynpunkt, men det är potentiell lösning. 

För att illustrera tydligt vad som händer när vi exempelvis multiplicerar ekvationen med 3 är det 

nödvändigt att vi inför ytterligare rutor (objekt). De ytterligare textrutorna ska möjliggöra för 

illustrationen av hur en multiplikation av ett matematiskt uttryck är detsamma som att multiplicera 

varje enskild term. Vi behöver införa ytterligare 8 st. textrutor, 4 st. på vardera sidan, se figur 8.  

               
h

d
x

g

c

f

b
x

e

a


Figur 8. Figuren illustrerar var det är nödvändigt med ytterligare textrutor. 

Vid multiplikation med 3 vill vi att det ser ut något i stil med figur 9. 
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)(3)(3
h

d
x

g

c

f

b
x

e

a


 

Figur 9. Om man väljer operationen multiplikation med 3 skall detta illustreras på detta vis. 

 

Vilket för tydlighetens skull utvecklar sig till det som visas i figur 10. 

 

Figur 10. Det ska visualiseras hur en multiplikation med exempelvis 3 av ekvationen är detsamma som att 

multiplicera varje term med 3. 

 

Förslag på programmeringsmässiga lösningar på problem 

Hur känner programmet av att x står själv på ena sidan? 

Svar: Att x står själv på ena sidan utgörs av två fall: a=1, e=1, b=0, c=0 

 c=1, g=1, d=1, a=0 

Man kan stega igenom alla variabler (a till g) som har betydelse och undersöka om deras värden 

uppfyller något av dessa två fall. I så fall är ekvationen löst. 

Hur gör vi så att det ser snyggt ut när vi har 1 i nämnaren? 

Svar: Vi flyttar objektet (textrutan, i vilken siffrorna befinner sig) en bit neråt så att täljaren kommer i 

jämnhöjd med övriga tal, samtidigt som bråkstrecket och nämnaren görs osynlig. 

Hur gör vi så att det ser snyggt ut när vi har termer som är 0? 

Svar: Vi vill helst undvika tomrum i ekvationen eftersom det inte är i enlighet med hur man skriver 

ekvationer annars. Detta innebär att vi måste flytta objekten i sidled. Lämpligen görs objektet med 

0:an osynlig och övriga objekt på den sidan likhetstecknet flyttas ett steg mot likhetstecknet. 

  

h

d
x

g

c

f

b
x

e

a
 3333
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Hur gör vi så att plus- och minustecknen i täljaren hamnar framför bråket istället för i täljaren? 

Svar: Plus- eller minustecknet hör till talet som står i täljaren, men matematisk konvention säger att 

tecknet skall stå framför bråket. Man kan jämföra talet i täljaren med något för att få fram dess 

tecken. Detta tecken ges antingen värdet 0 eller 1 och beroende på detta skriver programmet ut ett 

plus- eller minustecken i form av en strängtyp på platsen framför bråket. Tecknet är av datatypen 

”string” och har ingen betydelse för den matematiska jämförelsen som programmet gör. Det riktiga 

tecknet ligger fortfarande sparat i variabeln för täljaren. 

Finns det risk att vi får icke lösbara ekvationer om vi lämnar slumpandet helt fritt? 

Svar: Ja, det finns s.k. patologiska fall som kan leda till att det inte finns någon lösning eller att varje 

värde på x är en lösning. Utgående från ursprungsuttrycket med symbolerna a – h kan vi härleda 

uttrycket för lösningen till en godtycklig ekvation (se nedan). 

h

d
x

g

c

f

b
x

e

a
                                         

g

c

e

a

f

b

h

d

x





  

De fall som skall undvikas är de då uttrycket 
g

c

e

a
 blir 0. Dessa undviks förslagsvis genom att 

programmet efter framslumpade värden undersöker denna differens. Om differensen blir 0 görs en 

ny slumpning och processen upprepas. Sannolikheten för att den här differensen ska bli 0 är liten, 

vilket innebär att det inte är något problem att slumpa fram en ny ekvation. 

Får eleven dividera eller multiplicera båda leden med x? 

Svar: Nej, multiplikation av båda led med x ska inte vara tillåtet eftersom detta leder till att x=0 blir 

en lösning, vilket inte överensstämmer med ursprungsekvationen. Multiplikation och division med x 

omöjliggörs lämpligen programmeringsmässigt med en s.k. if-sats eftersom det är tal om ganska 

specifika fall. 

5.3.3 Spel/Utmaning – Affärsspelet 

5.3.3.1 Sammanfattning 

Eleven börjar med ett startkapital och ska genom kloka affärsmässiga beslut försöka öka sina 

ekonomiska tillgångar. Kloka beslut bygger framförallt på elevens förmåga att jämföra information 

matematiskt som bl.a. rör aktieutveckling, låneräntor, inflation med mera.  

5.3.3.2 Syfte 

Applikationen syftar till att lära eleven att utföra procentuella beräkningar, ge dem en ökad 

förståelse för procent och dessutom, som en positiv bieffekt, bli mer bekanta med ekonomiska 

verklighetsförankrade begrepp såsom ränta, aktie, inflation etc.  

Mina egna undervisningsbaserade erfarenheter visar att procent är något som många elever 

upplever som tråkigt och i många fall även svårt. Dessutom nämnde två kollegor som jag talades vid 

med om att de båda, oberoende av varandra, mindes procent som det tristaste från 
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matematikundervisningen. Det är framförallt därför jag har valt idén att linda in begreppet i det här 

spelkonceptet. Min förhoppning är att eleven ska vilja lyckas i spelet och för att göra detta måste 

eleven utveckla sina matematiska färdigheter vad gäller procent. 

5.3.3.3 Beskrivning 

Eleven börjar med ett startkapital, exempelvis 10 000 SEK. Målet med spelet är att utöka sitt kapital 

så mycket som möjligt under en begränsad tid i spelet. Eleven har ett antal olika medel för att göra 

detta, t.ex: köpa/sälja aktier, ta lån från banken, sätta in pengar på banken, investera i företag med 

mera. Spelet spelas månadsvis och varje månad kan eleven tydligt se sitt kapital och hur detta är 

fördelat på olika aktier, investeringar etc. Varje månad har eleven möjlighet att göra de tidigare 

nämnda valmöjligheterna och spelet kan därmed sägas vara dragbaserat. 

Det matematiska kommer in genom att all information vad gäller aktier, investeringar, banklån etc. 

är angivet med tal och matematiska sannolikheter för förväntad avkastning. Exempelvis kan 

informationen om en aktie se ut på detta vis: 

Aktie – IT Solutions AB 

IT Solutions AB är ett företag i IT-branschen som levererar mjukvara till ett tiotal olika länder. 

Företaget är relativt nystartat och eftersom IT-branschen svänger mycket upp och ner är denna aktie 

att betrakta som en högrisk-aktie. 

Kostnad per styck: 78 SEK 

 

Procentuell sannolikhet för  60 % Ökning med 10 SEK 

uppgång respektive nedgång 40 % Minskning med 10 SEK 

varje månad: 

 

Texten under ”Aktie – IT Solutions AB” är vad man brukar kalla för flavour text. Texten innehåller 

ingen information som är av betydelse för spelaren, men syftar till att fördjupa spelkänslan och 

engagemanget hos användaren (http://en.wikipedia.org/wiki/Flavour_text, 5/12 – 2010). 

 

Nedan följer ett exempel på hur informationen gällande ett banklån kan se ut. 

 

Sörmlandsbanken 

 

 Belopp  Räntesats 

Lån av kapital: 0- 20 000 SEK 5 % per år 

 

Spelet kommer innehålla en mängd olika finesser och alternativ och det kommer bli mycket 

information för eleven att ta till sig. Med anledning av detta skall det finnas alternativ för hur 

avancerat man vill spela spelet. Om man väljer det enklaste alternativet ska endast ett fåtal, de allra 

mest intuitiva möjligheterna, att finnas. Till varje valmöjlighet i spelet skall det finnas kompletterande 

text som förklarar enkelt och kortfattat hur det fungerar att exempelvis ta ett lån.  
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Bilden nedan är ett exempel på hur ens ekonomiska förteckning skulle kunna se ut.  

 
Ekonomisk förteckning 

  

      

  
      Belopp  

   Löst kapital 2 000,00 
   

      Aktier 
     

   
Värde per aktie Antal aktier 

 Aktie 1 
 

1 440,00 72 20 
 Aktie 2 

 
1 800,00 45 40 

 Aktie 3 
 

1 020,00 102 10 
 

      Bank 
     

   
Ökning per månad Räntesats 

 Lån 1 
 

5 050,13 25,25 0,5 % per månad 

      Sparade pengar 2 004,00 10,02 0,1 % per månad 

      Summa 
tillgångar 3 213,88 

    

(Alla tal är angivna i enheten SEK, om inte annat anges) 

 

Nedan redogör jag för varje funktion i spelet i detalj.  

Köpa och sälja aktier 

Detta alternativ är det mest centrala och viktigaste i spelet för ekonomisk framgång. Varje månad 

kommer det upp en lista på aktier som finns att köpa. Dessa genereras till viss del slumpvis och en 

aktie kan tänkas ligga kvar för köp mellan 2 och 5 månader, vilket motsvarar 2-5 drag i spelet. All 

nödvändig information om vilken förväntad avkastning aktien har finns tillgänglig i form av 

sannolikhetsfördelningar (se exemplet ovan med aktien IT Solutions AB).  

Eleven kan varje månad välja att sälja av aktier. Aktierna säljs till det pris de är värda. 

Ta lån och sätta in pengar på banken 

Eleven kan när som helst ta lån mot ränta. Banken erbjuder olika alternativ beroende på hur mycket 

man vill låna och eventuellt även på hur pass mycket säkerhetsmarginal man har som kund. Om en 

kund anses ha bättre säkerhetsmarginal kan denne få låna till en lägre ränta.  

Att sätta in pengar på banken är ett säkert alternativ till skillnad från att investera pengarna i aktier. 

Detta alternativ är till 100 % säkert, men har en lägre förväntad avkastning om man jämför med 

aktierna i snitt. Det kan dock finnas tidpunkter då det är osäkert att ha sina pengar på 

börsmarknaden p.g.a. exempelvis en förväntad börskrasch och då kan det vara en god idé att sätta in 

pengarna på banken. 
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Vinstskatt 

Om man köper en aktie och så småningom säljer denna till ett mycket högre pris går användaren 

med vinst. Eventuellt kan man här införa en vinstskatt för att öka den matematiska komplexiteten.  

Inflation 

För att ytterligare öka komplexiteten, verklighetsförankringen och det matematiska kunnandet kan 

man införa begreppet inflation. Exempelvis kan pengarnas värde minska med 2 % varje år eller andra 

mer avancerade scenarion där inflationen går upp jättemycket p.g.a. landets ekonomiska situation. 

Specialerbjudanden 

Tidvis kommer det upp så kallade specialerbjudanden. Dessa består av företag som vill att man 

investerar i verksamheten. Kännetecknande för dessa är att de kräver stora summor pengar som blir 

låsta i verksamheten, men däremot får man en procentuell avkastning av företagets nettovinst. 

Avkastningen för företaget är också givet matematiskt. 

Händelser 

Tidvis inträffar det speciella händelser som påverkar marknaden. Exempel på händelser skulle kunna 

vara börskrascher, riksbanken höjer reporäntan, plötslig inflation med mera. 

Uppsatta mål 

Att ha tydligt uppsatta mål ökar elevens vilja att spela spelet. Därför kan man ha delmål som eleven 

ska försöka uppnå. Dessa delmål kan tänkas ge ekonomiska bonusar. Nedan följer några exempel: 

 Öka ditt startkapital till det dubbla på 2 år. 

 Inneha aktier till ett sammanlagt värde av minst 20 000 SEK inom 2 år. 

 Investerat i företag för en summa av minst 40 000 SEK inom 3 år. 

5.3.3.4 Programmering 

Spelet kommer i sig inte inneha några avancerade visuella effekter. Detta medför en lättnad 

programmeringsmässigt. Däremot kommer det krävas relativt avancerade dynamiska algoritmer för 

att räkna på den ekonomiska utvecklingen. Det kommer också behöva framställas mycket statiskt 

material. Jag tänker främst på de olika aktierna och deras egenskaper samt specialerbjudandena. 

5.3.4 Övningsapplikation – Procenträkning 

Sammanfattning 

Denna applikation sträcker sig över alla kapitel och ser därmed likadan ut oberoende av vilken typ av 

matematiskt avsnitt det är tal om. Applikationen generar slumpmässiga räkneuppgifter beroende på 

vilket matematiskt moment som eleven har valt. För att kunna generera slumpmässiga uppgifter är 

alla uppgifter av ren räknekaraktär. De involverar alltså ingen form av textuppgifter. Eleven avger sitt 

svar i form av ett dimensionslöst värde. Den pedagogiskt sparsamma idén vägs upp av möjligheten av 

ett näst intill oändligt antal olika uppgifter som programmet kan slumpa fram. 

Syfte 

För att ta till sig matematik behöver man göra mer än bara läsa sig till teoretiska kunskaper. Man bör 

även framförallt räkna uppgifter. Räkning av uppgifter gör elever mer kunniga när det gäller praktisk 

problemlösning, men kan i många fall även få eleven att bättre förstå teorin. Det praktiska räknandet 

gör att teorin får mening då den sätts in i ett sammanhang. 
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Beskrivning 

Eleven får i ett inledande skede välja vilken typ av matematiska uppgifter denne vill öva på. I figur 11 

visas ett exempel på hur det skulle kunna se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Förslag på hur det kan se ut i menyn där man får välja vilket matematiskt område man vill öva på. 

Efter att eleven har valt ämnesområde att öva på slumpgenereras ett antal uppgifter. Se figur 12 för 

ett exempel där eleven har valt området De tre basproblemen. Svaren räknas antingen ut i huvudet 

eller för hand och anges på den streckade linjen. 

 

 

 

 

 

Figur 12. Förslag på hur gränssnittet för själva övningsmomentet kan se ut. I det här exemplet är det övning på 

de tre basproblemen för procent. 

Programmering 

Denna applikation rättfärdigas framförallt av det stora användningsområdet som den har i 

förhållande till det programmeringsmässiga arbete som behöver göras för att skapa den.  

De programmeringsmässiga svårigheterna kommer troligtvis att vara att skriva bra algoritmer som 

slumpar fram lagom svåra uppgifter. Gränssnittsmässigt är det väldigt sparsamt. Man kan använda 

Kapitel 1 – Att arbeta med tal Kapitel 2 - Procent Kapitel 3 – Statistik 

Positiva och negativa tal 

Operationer med bråktal 

Överslagsräkning 

 

De tre basproblemen 

Promille och ppm 

Lägesmått 

Kapitel 4 – Ekvationer och formler Kapitel 5 - Geometri Kapitel 6 – Grafer och funktioner 

Enkla ekvationer 

Svårare ekvationer 

 Omkrets, area och volym 

Vinklar 

Kvadratrötter och 

Pythagoras sats 

Räta linjer 

Potenser 

40 % av 50 svar: ___ 95 % av 200 svar: ___ 

80 % av 75 svar: ___ 

25 av 100 svar: ___ % 

50 av 80 svar: ___ % 

40 av 80 svar: ___ % 

75 % är 60 svar: 100 % = ___ 50 % är 40 svar: 100 % = ___ 

10 % är 30 svar: 100 % = ___ 75 % är 60 svar: 100 % = ___ 

75 % är 60 svar: 100 % = ___ 

30 av 400 svar: ___ % 
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samma gränssnitt för många olika moment. De moment som kan tänkas behöva ett annat gränssnitt 

skulle kunna vara ämnena geometri eller räta linjer. Här kan det bli aktuellt med genererade bilder 

utifrån uppgiften som ska lösas. 
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6. Analys 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra kort för respektive aktörs utbud på marknaden och vilka 

för- och nackdelar som finns med dessa. Därefter kommer jag att koppla två exempel på konkreta 

applikationsförslag till teoriavsnittet och därmed påvisa vilka teoretiska grunder de bygger på. 

6.1 Analys av andra aktörers utbud 

6.1.1 Libers utbud 

Med Matteboxen har man inte utgått från något specifikt läromedel eller specifik kurs, utan tanken 

är att den ska vara tillämpbar över ett brett spann av årskurser. Programvaran tycks vara väldigt 

dynamisk eftersom det exempelvis är möjligt att kommunicera med andra program såsom Excel. 

Läraren kan påverka innehållet mycket. Bland annat kan denne gömma funktioner i programmet för 

att anpassa matematiknivån efter eleverna. Detta är en viktig funktion eftersom för mycket 

information bidrar med distraherade moment (Stemler, 1997). Det faktum att programvaran är 

dynamisk skapar givetvis mycket möjligheter, men det kan också i många fall innebära flerfaldigt 

mycket mer jobb för läraren eftersom läraren måste sätta sig in mer. Detta skiljer sig i det avseendet 

från webbmaterial som utgår från en matematikbok. För att kunna få ut så mycket som möjligt av 

den här programvaran förutsätts en engagerad, duktig och datorkunnig lärare. 

6.1.2 Gleerups utbud 

Gleerups utbud är väldigt omfattande och innehåller mycket material av olika karaktär. 
Teorigenomgångarna är uppenbarligen den bit man har lagt mest krut på. Dessa är mycket tydliga 
och man kombinerar ljud och bild på ett sätt som gör att de kompletterar varandra istället för att 
tävla med varandra om användarens uppmärksamhet (Kalyuga et al., 1999) Jag saknar dock 
möjligheten till interaktion i teorigenomgångar. ”Research has shown that it is important to design as 
much meaningful interactivity as possible into multimedia software” skriver Stemler (1997) med 
hänvisning till Hannafin (1989). Strukturen på Gleerups webbaserade läromedel är tydlig. Man hittar 
lätt bland lärandematerialet och det känns intuitivt. Detta skapar en viktig känsla av kontroll för 
användaren (Stemler, 1997). Det är framförallt teorigenomgångarna och den överordnade strukturen 
som Gleerups vinner poäng på. Övrigt materials existens rättfärdigas mest genom att de är 
lättproducerade och kompletterar i viss mån teorigenomgångarna. Som exempel kan nämnas ord och 
begrepp som är väldigt sparsamt till sitt innehåll och sin utformning, men som ändå fyller ett 
eventuellt behov hos användaren. 

6.1.3 Bonniers utbud 

Det material som fanns tycks vara huvudpunkterna ur deras bok Origo i kurs A. De har helt enkelt 

digitaliserat material från den och lagt upp. Man har med andra ord inte utnyttjat de extra 

pedagogiska möjligheterna, som ett digitalt medium har potentialen att tillföra, på något sätt alls. 

6.2 Analys av konkret material 
I det här avsnittet kommer jag att analysera två konkreta exempel ur det material jag har tagit fram. 

De exempel som analyseras är Teorigenomgång – Addition och subtraktion av bråk och Interaktivt 

verktyg – Att lösa ekvationer. Jag kommer inledningsvis att förklara respektive exempel i sin helhet 

och därefter argumentera för specifika ingående moment i den ordning de uppträder i materialet 

utifrån den teori jag har använt mig av. 
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6.2.1 Analys av teorigenomgång – Addition och subtraktion av bråk 

Eleven ämnas få kunskaper kring hur man behandlar addition och subtraktion av bråk. Dessa 

kunskaper hoppas eleven förvärva främst genom genomgångar för hur man löser uppgifter av den 

här typen och på egen hand genom att få lösa uppgifter av liknande karaktär. 

Teorigenomgången är eskalerande till sin karaktär, det vill säga svårighetsgraden höjs. Dessutom går 

man från uppgifter av konkret karaktär med tal istället mot det mer generella där talen ofta ersätts 

med symboler. Exemplen som ingår i teorigenomgången kan liknas vid en steg för steg-guide, eller 

vad Sweller (2010, s. 129) kallar för ett ”worked example”, vilket kan vara väldigt användbart för 

svagare elever. Att successivt öka svårighetsgraden både på exemplen och på uppgifterna ska få 

eleverna att närma sig det generella matematiska tankesättet, vilket är det mål som eftersträvas. Att 

börja med övningar av icke generell karaktär och successivt övergå till det generella, allmänna kan i 

någon mån liknas vid det Bergsten et al. (2004) kallar pre-algebraiska och inledande algebraiska 

övningar. Detta i syfte att förbereda eleverna för ett så småningom mer algebraiskt tänkande. 

Genomgående för teorigenomgången är synkroniseringen mellan tal och bild. Det visuella följer 

naturligt på det som sägs, vilket underlättar för användaren att förstå vad de olika komponenterna 

innebär (Sweller, 2010).  

Att eleven känner att den har kontroll och förståelse för applikationen medför ett ökat engagemang 

(Stemler, 1997). Med anledning av detta har teorigenomgångarna en intuitiv mätare längst ner på 

skärmen där eleven kan se var denne befinner sig i teorigenomgången. Eleven kan även navigera sig i 

teorigenomgången; hoppa bakåt till tidigare uppspelade sekvenser i teorigenomgången, hoppa 

framåt men inte framför något som inte ännu har spelats upp, genom att klicka på motsvarande ruta 

för varje sekvens. 

De frågor som ställs i teorigenomgången fyller flera funktioner: 

 De gör att eleven inte kan sitta passivt och bara lyssna, utan aktivt måste behandla den 

information som ges i teorigenomgången. 

 Meningsfull interaktivitet engagerar eleven (Stemler, 1997). 

 De fungerar som en kontroll på att eleven faktiskt har tagit till sig det som sagts tidigare. Det 

som gåtts igenom tidigare är ofta en förutsättning för att man skall begripa det påföljande. 

Feedback ges i anslutning till frågorna. Feedbacken syftar till att ge eleven ledtrådar och få eleverna 

att se saker från ett annat perspektiv, ett perspektiv som förhoppningsvis gör att de klarar av att lösa 

uppgiften (Stemler, 1997). Ett exempel på en uppgift med tillhörande feedback vid felaktigt angivet 

svar: 

Vilket tal ska vi förlänga bråket 2/4 med för att få samma nämnare som 3/8? 

Om fel svar: Nej, det stämmer inte. När man förlänger ett tal så multiplicerar man både täljare och 

nämnare i bråket med samma tal. Vad ska vi multiplicera nämnaren 4 med för att få 8? 

En tanke som genomsyrar teorigenomgångarna är att presentera ett litet knippe ny information i 

taget à la småstegsprincipen, vilken också tillämpas i Matematik 4000-serien, intygar A. Berndtsson 

(personlig kommunikation, 9/9 - 2010). Att presentera information på detta sätt överensstämmer 

med teorin kring element interactivity som menar att belastningen på minnet ökar närmast 
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exponentiellt då man ökar antalet okända element i en lärandesituation. Detta bör därmed undvikas 

(Sweller, 2010). I det här fallet utgörs de okända elementen av de olika momenten som behövs läras 

vid addition och subtraktion av bråk, till exempel att bråken måste ha samma nämnare, hitta en 

gemensam nämnare, metoden för förlängning/förkortning etc.  

Ovan nämnda beskrivning och argumentation har behandlat applikationen i stort. Nedan kommer 

exempel, i den ordning de förekommer i teorigenomgången, att beskrivas och argumenteras för, 

utifrån de pedagogiska teorierna som jag har valt att basera mitt arbete på. 

I det första räkneexemplet 2/4 + 1/4 har talen kompletterats med motsvarande tårtfigurer. Eftersom 

elever lär på olika sätt, somliga är t.ex. analytiska medan andra är visuella (Bergsten et al., 2004), ska 

detta fånga upp fler elever. Den vidare-pil som uppenbarar sig regelbundet efter avslutat moment 

tjänar syftet att ge eleven en ökad känsla av kontroll (Stemler, 1997). Den generella metoden för hur 

man faktiskt utför addition (och subtraktion) av bråk gås i det här exemplet med 2/4 + 1/4 igenom. 

Det påtalas att man lägger ihop täljarna medan nämnarna förblir detsamma. Exemplet är väldigt 

enkelt och eleven inser själv att svaret skall vara 3/4. Även om uppgiften är lätt uppmärksammar 

förhoppningsvis eleven den regel (summera täljare och låt nämnarna vara detsamma) som gås 

igenom. Det visar sig att om man tillämpar regeln på uppgiften får man även då svaret 3/4, vilket 

överensstämmer med det intuitiva svaret. Detta medför att man stärker tilltron till den matematiska 

regeln (Bergsten et al., 2004).  

Det påföljande räkneexemplet har karaktären av en fråga. Eleven ombeds räkna ut 11/34 + 17/34. 

Förhoppningen är att eleven har anammat den regel som gicks igenom i föregående exempel. Det 

här exemplet är betydligt svårare och de flesta elever måste i ett sådant här fall ta till någon slags 

regel, eftersom de inte inser vad svaret ska vara på en gång. Att eleven blir tvungen att använda sig 

av en regel stärker deras syn på nyttan med att kunna matematik (Bergsten et al., 2004). Beroende 

på om eleven svarar rätt eller fel ges olika feedback till eleven. Feedback ska i största möjliga mån 

vara individanpassad och det är därför viktigt att feedbacken varieras beroende på svaret (Stemler, 

1997). I det här exemplet finns det tre olika typer av feedback, vilka beror av om eleven svarar fel, 

rätt men inte förkortat så långt som möjligt eller helt rätt. Om eleven svarar fel görs antagandet att 

eleven inte har uppmärksammat den regel som gicks igenom i det föregående exemplet. Eleven 

ombeds därför att gå tillbaka i teorigenomgången. Om svaret var rätt, men inte förkortat så långt 

som möjligt ges beröm för korrekt svar, men det påpekas också att det går att förkorta längre. Om 

svaret var helt rätt ges beröm och den generella regeln gås snabbt igenom som ett tydliggörande för 

elevens skull. 

Vid det efterföljande exemplet påtalas omöjligheten att lägga ihop två bråk av olika nämnare. Som 

exempel ges bråken 3/8 och 7/12. En liknelse med omöjligheten att lägga ihop tre äpplen och två 

bananer görs för att öka elevens förståelse och engagemang. De elever som är kloka nog att jämföra 

den gemensamma nämnaren 24 i bråkfallet med den gemensamma nämnaren frukt i det andra fallet 

drabbas möjligen av något man kan likna vid en aha-upplevelse, vilket jag av personliga erfarenheter 

kan intyga har god effekt på lusten att lära. 

Exemplet som följer på liknelsen mellan bråktal av olika nämnare och olika frukter innefattar 

bråktalen 2/4 och 3/8, vilkas summa man söker. Här fyller den visuella illustrationen av bråken en 

väldigt viktig roll för de elever som ännu inte riktigt har fått förståelse vad bråktal handlar om. De kan 

tydligt se hur den ena tårtan är uppdelad i fyra lika stora delar varav två är ifyllda (med gult) medan 
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den andra tårtan är uppdelad i åtta delar och har tre delar ifyllda. Detta underlättar även för de 

elever som är mer visuellt lagda. En ny generell regel för summering av bråktal påtalas; ”För att vi ska 

kunna addera två bråk måste nämnarna vara samma. För att få samma nämnare kan man förlänga 

eller förkorta”. Eftersom det inte bara är att förlänga eller förkorta hur som helst ges eleven i uppgift 

att avgöra vilket tal som är vettigt att förlänga det ena bråktalet med för att få samma nämnare som 

det andra.  

De resterande exemplen är liknande till sin karaktär, men blir successivt svårare och mot slutet 

generaliseras metoden genom en figur. Figuren visar hur man ska gå tillväga vid påträffandet av en 

addition eller en subtraktion mellan bråktal. Denna figur gör en generalisering som inte är rent 

algebraisk men kan liknas vid vad Bergsten et al. (2004) kallar inledande algebraisk. Den är generell 

till sin karaktär eftersom den är tillämpar på godtyckliga bråktal och genom att följa de stegen finner 

man lösningen. Förutom att ge eleverna en generell metod för lösning av den här typen av uppgifter 

fyller figuren även funktionen av att sammanfatta och knyter till viss del ihop säcken. Detta torde 

innebära att eleven uppfattar mer sammanhang och kontroll, vilket känns tillfredställande för eleven 

(Stemler, 1997). 

6.2.2 Analys av interaktivt verktyg – Att lösa ekvationer 

Det främsta syftet med den här applikationen är att eleven ska få öva på tekniken att lösa ekvationer, 

d.v.s. att isolera den okända konstanten, i det här fallet kallat x. 

Genomgående för detta interaktiva verktyg är att elevens interaktiva val helt och hållet styr 
händelseförloppet. Detta medför att eleven måste koncentrera sig mer och blir mer aktiv i sitt 
lärande. ”With interactive multimedia programs the learning process becomes active, not passive, 
and it ensures that users are doing, not simply watching” (Stemler, 1997, s. 1). Det är mycket detta 
som är den pedagogiska tanken. Teorigenomgångarna vill förmedla kunskap medan de interaktiva 
verktygen handlar om att eleven själv ska få komma till insikt om kunskap genom interaktivt 
laborerande.  
 
Interaktivt verktyg – Att lösa ekvationer är väldigt enkel och förhoppningsvis intuitiv till sin karaktär. 

Detta ökar känslan av lärandekontroll hos eleven, vilket i sin tur engagerar eleven (Stemler, 1997).  

Utformningen av denna applikation bygger till stor del på de teorier som CLT behandlar. Eftersom 
syftet med applikationen är att lära eleven hur denne bör tänka vid lösandet av en ekvation har en 
rad distraherade moment skalats bort. ”The primary recommendation is to keep the screen as 
simple and uncluttered as possible because presenting too much information at one time can 
be confusing and overwhelming”, skriver Stemler (1997) med hänvisning till Orr, Golas, & Yao (1994) 
och  Overbaugh (1994) samt Rambally & Rambally (1987). Vid lösning av en ekvation på papper ingår 
en mängd matematiska moment (räknefärdigheter) som alla måste behärskas av eleven för att till 
slut komma fram till lösningen av ekvationen. Exempel på dessa moment skulle kunna vara: hittande 
av minsta gemensamma nämnare, förenkling av parenteser eller utförande av multiplikation/division 
med bråk. Alla dessa moment, med flera, är inte inneboende i själva förståelsen av hur 
lösningsgången av en ekvation går till. De är i sammanhanget ovidkommande för förståelsen, men 
som på grund av utformningen (lösning av ekvationer på papper) blir ett nödvändigt inslag och 
därmed utgör en extra onödig kognitiv belastning, vad Sweller (2010) kallar extraneous cognitive 
load, på arbetsminnet. Den inneboende belastningen, som Sweller (2010) benämner intrinsic 
cognitive load, utgörs i sammanhanget av tankeverksamheten kring vilka matematiska operationer 
som verkar kloka att göra för att isolera den okända konstanten och därmed lösa ekvationen. 
Eftersom applikationen gör förenklingar, t.ex. hittar minsta gemensamma nämnare, utför 
beräkningar etc., kan eleven till större del använda sitt arbetsminne åt att förstå metoderna för att 
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lösa ekvationer. Man ska i största möjliga mån utforma lärandematerial så att den extra kognitiva 
belastningen blir minimal (Sweller, 2010). Genomgående för de interaktiva verktygen, spelen och 
övningsapplikationerna är min strävan efter att göra dem dynamiska vad gäller svårighetsgrad. Om 
man enkelt kan anpassa svårighetsgraden efter sin egen nivå kan applikationerna möta ett mycket 
bredare kunskapsspann av elever och därmed ökar användarmöjligheterna avsevärt. I det här 
interaktiva verktyget motsvaras dynamiken av att man exempelvis kan välja att ha tal i bråkform. 
Man kan dessutom lätt implementera olika matematiska restriktioner på de tal som slumpas fram. 
Exempelvis att de ska ha en minsta gemensamma nämnare på mindre än 100. Detta är inga 
programmeringsmässiga svårigheter, utan handlar helt enkelt om utformning av kloka matematiska 
algoritmer. 
 
Ovanstående stycken har behandlat Interaktivt verktyg – Öva på att lösa ekvationer ur ett 

helhetsperspektiv. Nedan kommer jag att peka på ett antal specifika detaljer vad gäller utformningen 

på applikationen och redogöra för de pedagogiska idéerna bakom dessa. 

Eleven möts ganska abrupt av utmaningen att lösa en ekvation. Ovanför ekvationen står det ”Lös 

ekvationen för den okända konstanten, x”. Denna text är tänkt att vara så kort och koncist det bara 

går och därmed göra eleven införstådd med uppgiften. Det finns en viktig tanke bakom ordvalet 

”okänd konstant”. Bokstäver som algebraiska symboler har olika betydelser beroende på 

sammanhang. Detta medför komplikationer för den ovane eleven (Bergsten et al., 2004). 

Nedanstående tabell sammanfattar de algebraiska symbolernas olika betydelser beroende på 

sammanhang. 

Algebra som Bokstavssymbol som Aktivitet 

Problemlösningsverktyg Obekant, konstant Lösa, förenkla 

Generaliserad aritmetik Mönsterbeskrivande Översätta, generalisera 

Studium av relationer Variabel, parameter Relatera, göra grafer 

Studium av strukturer Godtyckliga symboler Omskriva, motivera 

(Bergsten et al., 2004, s. 13) 

Genom ordvalet ”okänd konstant” tydliggör man vilken roll den algebraiska symbolen har i 

sammanhanget och elevens förståelse för uppgiften stärks. 

Efter att eleven har valt operation, exempelvis att multiplicera med 3 tydliggörs detta i ett eller flera 

mellanstag innan ekvationen skrivs om. Den främsta anledningen till detta är att tydligt visa för 

eleven hur matematiska operationer påverkar matematiska uttryck. Av personlig erfarenhet kan jag 

intyga att det sällan är självklart för alla elever att nedanstående exempel på matematiska uttryck (1-

4) allihopa är ekvivalenta. 

52 x  (1) 53)2(3  x  (2) 53233  x  (3) 1563 x  (4) 

Mellansteg (3) tydliggör hur en multiplikation av ett matematiskt uttryck bestående av flera termer 

påverkar det matematiska uttrycket. Detta mellansteg visualiseras i applikationen och ska förebygga 

eventuella frågetecken som annars skulle kunna uppstå. Tanken bakom detta har delvis sin grund i 

småstegsprincipen som förespråkar att man presenterar information i ett litet knippe i taget (A. 

Berndtsson, personlig kommunikation, 9/9 – 2010). 
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7 Diskussion 
I den här delen kommer jag ta upp punkter jag har funnit värda att diskutera. Förhoppningsvis ska 

eventuella funderingar som du som läsare har fått under läsandets gång besvaras. Några punkter jag 

bland flera kommer ta upp är: fördelar och nackdelar med mina teoretiska infallsvinklar, 

utvärderingssvårigheter och hur man lämpligen arbetar vidare med det material jag har tagit fram.  

7.1 Teoretiska infallsvinklar – fördelar och nackdelar 
Det är viktigt att understryka att det första teoriavsnittet (Riktlinjer vid utformning av ett 

multimedialt läromedel) och det andra (Cognitive Load Theory) behandlar interaktionen elev-dator 

isolerat från övrig verksamhet. De pedagogiska teorierna tar inte hänsyn till sammanhanget. Med 

sammanhang menas exempelvis faktorer såsom övriga klasskamraters inflytande, lärarens inflytande, 

arbetsmiljön etc. Vad som ändå rättfärdigar utgångspunkten i detta perspektiv är att nyss nämnda 

faktorer skiljer sig väldigt mycket åt och det har inte varit rimligt att utforma applikationerna 

anpassade efter de varierade omständigheterna, av ekonomiska och tidsmässiga skäl. En uttalad 

önskan från förlaget var att ta fram pedagogiskt ett-till-ett-stöd. Ett-till-ett-stöd innebär bland annat 

att eleven skall kunna använda sig av programvaran både i klassrummet där möjligheten till assistans 

från läraren finns, men även hemma på sin kammare där denna möjlighet till hjälp inte finns. Detta 

har ställt krav på applikationerna att de ska vara väldigt tydliga och förebygga eventuella frågetecken 

hos eleverna i största möjliga mån eftersom tillgången till lärare inte alltid finns. 

CLT har bidragit till att utforma tydliga pedagogiska applikationer som på ett strukturerat sätt 

redogör för de olika matematiska momenten. CLT har däremot inte kunnat bidra med teorier kring 

hur denna typ av läromedel kan fungera i ett större sammanhang, där det utöver interaktionen elev-

dator även sker interaktioner i form av elev-elev eller elev-lärare. För att komplettera detta valde jag 

att ta även utgå från ett mer övergripande perspektiv; det som redogörs i teoriavsnittet På vilket sätt 

påverkar kontexten effektiviteten av inlärning med hjälp av multimediala läromedel. Detta perspektiv 

går inte i detalj in på hur vi optimerar lärandet utifrån kontexten, men lyckas ändå medvetengöra mig 

om vikten av att ta kontexten i beaktande. Som exempel kan nämnas i hur hög grad applikationerna 

bidrar till en ökad känsla av social presence och hur en hög nivå av social presence i sin tur främjar 

eleverna till att kommunicera och överföra kunskap till varandra. 

Det matematikdidaktiska perspektivet har till stor del hjälpt mig presentera olika matematiska 

moment. Det har gjort mig medveten om hur olika individer tänker annorlunda och hur mitt material 

p.g.a. detta måste anpassa sig därefter för att kunna möta ett brett spann av variation hos eleverna. 

Det har också bistått mig med information om hur man underlättar för elever att ta små steg från ett 

pre-algebraiskt tankesätt mot ett mer algebraiskt samt hur tvetydigt tolkningen av algebraiska 

symboler faktiskt kan vara beroende på sammanhang, speciellt för ovana elever.  

7.2 Metodkritik 
De främsta metoderna för att komma fram till ett relevant resultat har varit studie av vetenskaplig 

pedagogisk forskning och matematikdidaktisk litteratur, samtal och diskussioner med personer av 

olika profession samt eget funderande kring utformningen. Med facit i hand kan jag tycka att det 

hade varit nyttigt att föra ännu mer diskussioner med matematikdidaktiskt kunniga personer för att 

optimera innehållet. Alltså personer som har en kompetens snarlik min, fast fördjupad. Även om jag 

själv har kunnat reflektera över mycket pedagogiska detaljer, exempelvis huruvida man ska illustrera 

ett bråk med en figur (tårtbitar) samtidigt eller om olika frågor i teoriuppgifterna tjänar syftet att de 
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stimulerar eleven eller inte, så sitter jag inte inne med alla svaren. I många av de fallen hade det varit 

användbart att kunna föra en diskussion med någon annan matematikdidaktiskt insatt. Eftersom 

idéerna till applikationerna dessutom härrör från mig och därmed är färgade av mitt förhållandesätt 

till matematik, hade det varit bra att få höra fler personers synpunkter på materialet. 

Eftersom det i mitt uppdrag ingick att ta fram idéer till applikationer och inte att faktiskt producera 

applikationer har det varit svårt att utvärdera i vilken grad de faktiskt lever upp till förväntningarna. 

Detta har på grund av examensarbetets karaktär inte varit något jag kunnat göra något åt, men man 

hade kanske kunnat tänka sig någon slags utvärdering av idématerialet? Exempelvis hade en 

representativ elev kunnat få kika på manuset till en av teorigenomgångarna och komma med 

synpunkter. Man hade kunnat pröva om en eller flera elever, som inte behärskar exempelvis addition 

och subtraktion av bråk, faktiskt kunde utföra denna typ av matematik efter att ha gjort 

Teorigenomgång – Addition och subtraktion av bråk.  

Som nämnt ingick det inte i mitt uppdrag att producera färdiga applikationer, men det hade kanske 

varit en god idé att jag för egen del hade programmerat prototyper av något av de interaktiva 

verktygen. Vid programmerandet hade jag förmodligen kommit i kontakt med nya problem som inte 

uppenbarat sig tidigare. Dessutom skulle dessa prototyper i viss mån kunna testas på några 

representativa elever för att på ett ungefär se hur väl eleverna förstår, lyckas med uppgifterna och 

hur engagerade de blir av applikationen. 

7.3 Mitt val av teoretiskt perspektiv 
Med utgångspunkten i CLT hamnade mitt fokus på att göra applikationer som var tydliga, 

stimulerande och med hög grad av interaktivitet. I och med denna utgångspunkt har motivationen 

hos eleven och underhållningsvärdet i applikationerna som pådrivande faktor kommit i skymundan. 

Även om jag själv är en hängiven anhängare av underhållande läromedelsmaterial så genomsyras 

inte alla applikationsidéer av min vilja att engagera eleven. Man kan dra paralleller med dator- och 

tv-spel. Dessa spelas eftersom eleven är road av att spela dem. Eleven lär sig olika saker beroende på 

spelidé, interaktion, handling etc. Det är ett faktum att spel skiljer sig väldigt mycket åt och att olika 

individer föredrar olika typer av spel, även om vissa spel är klart mer populära än andra. Den 

applikationsmodell, av de jag har tagit fram, som mest strävar efter att väcka elevens spellust är den 

som jag har valt att kalla spel/utmaning. För egen del anser jag att det är svårt att utveckla spelidéer 

kring varje enskilt matematiskt moment och även om det är möjligt är det en krävande process 

tidsmässigt och därmed även ekonomiskt. Detta rättfärdigar de applikationer som inte bygger på att 

elevens spellust väcks. Dessutom är det inte en nödvändighet att väcka deras spellust, eftersom att 

det för vissa elever räcker med känslan av att de lär sig något för att motivera dem att lära sig mer. 

Dessa är faktorer man ska ha i åtanke och utformningen av applikationerna bör stödja sig på hur det 

ser ut i skolorna. Om det exempelvis är en stor andel elever som behöver lustfyllda applikationer bör 

flertalet applikationer utformas därefter.  

7.4 Arbeta vidare 
Mitt arbete har både varit ett förarbete i syfte att inspirera till vidare utveckling av applikationer och 

även att ta fram konkreta exempel på skarpt material. Mitt arbete resulterade som nämnt i fyra 

överordnade applikationsmodeller och 14 st. konkreta applikationsförslag. 
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Härifrån behöver man ännu konkretare utreda om dessa exempel på applikationsmodeller är i linje 

med förlagets ambitioner.  Vilka och i vilken mån kan vi använda dessa skarpa förslag till 

applikationer? Nedan följer ett antal konkreta förslag på vidare arbeten. 

 Täcker dessa fyra förslag de varianter av applikationsmodeller som vi har för avsikt att 

marknadsföra? Om inte; vilka fler varianter behövs? 

 Dessa specifika idéer vill vi göra skarpt material av. Hur optimerar vi dem ännu mer innan vi 

sätter en formgivare och programmerare på dem? 

 På vilket sätt ska dessa applikationer integreras i en större helhet. Hur ska programpaketet se 

ut? 
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8 Slutsatser 
I den här delen sammanfattar jag de viktigaste av slutsatser som jag har kunnat dra efter att ha 

genomfört examensarbetet. Jag kommer i största möjliga mån koppla slutsatserna till mina 

frågeställningar, vilka tål nämnas igen: 

1. Vad har de största andra svenska förlagen att erbjuda i konkurrensväg inom området digitala 

läromedel i matematik för gymnasieskolan? 

2. Utefter vilka riktlinjer skall ett digitalt och matematiskt läromedel utformas, enligt samtida 

vetenskaplig forskning? 

3. Hur skulle exempelvis applikationerna som lever upp till dessa krav kunna se ut? 

 

Övriga stora svenska förlag på marknaden har i regel ett ganska sparsmakat utbud av digitala 

läromedel för matematik på gymnasiet. Libers Matteboxen tycks vara ett gediget programpaket, men 

förutsätter samtidigt att läraren som ska använda sig av det är väl förtrogen med programmet. Jag 

betvivlar att mer än ett fåtal lärare kommer använda sig av den här typen av programpaket eftersom 

det förutsätter mycket arbete och intresse för den här typen av applikation. 

Jag tror Gleerups mer lättförståeliga programpaket står sig bättre. Strukturen och syftet med de olika 

applikationerna kändes intuitiv och tydlig. Att eleven över huvudtaget förstår själva applikationen 

eller systemet av applikationer är en förutsättning för att väcka deras intresse. Därmed är det 

lämpligt att låta sig inspireras av de bättre delarna av Gleerups material medan man förbättrar det 

som inte lever upp till kraven. 

Man kan dra många slutsatser om hur utformning av digitala läromedelsapplikationer ska se ut, men 

man ska vara medveten om att detta är till stor del beroende av det pedagogiska perspektiv (i mitt 

fall CLT) man valde att ta sin utgångspunkt i. Med stor del, menar jag att hela utformningen inte 

torde bero på detta, utan det finns delar av applikationerna som borde utformas efter ungefär 

samma riktlinjer, oavsett utgångspunkt. Dessa delar är framförallt de som gör att en applikation blir 

tydlig, intuitiv och lätt att förstå. Den första delen i teoriavsnittet, Riktlinjer för utformning av digitala 

läromedel, kan sägas behandla just detta. Här har vi inte gått in i detalj utan talar i stort om hur man 

på lämpligt sätt bör utforma applikationer för att uppnå sitt syfte.  

Med hjälp av CLT har vi istället kunnat dra slutsatser på mer detaljnivå för hur utformningen ska se 

ut. Till exempel om hur utnyttjandet av parallella informationskällor bör gå till (modality effect) eller 

hur man undviker onödig kognitiv belastning (extraneous cognitive load) på minnet.  

För att kunna leva upp till de krav som ställs på applikationerna har jag dragit slutsatsen att det är 

lämpligt att dela upp applikationerna i flera olika typer av applikationsmodeller. Elevens behov av 

instruktion, eget experimenterade och repetitiv övning måste alla kunna tillfredställas och detta är 

svårt att få med applikationer som är snarlika till sin karaktär. 
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