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Sammanfattning 
Den här rapporten undersöker om och i så fall hur webbplatser kan användas som ett 

återkommande inslag i matematikundervisning. Bland annat Skolverkets utvärdering av 

grundskolan 2003 visade att matematiklektioner av många elever upplevs som långtråkiga och 

enformiga. Med rätt utformade applikationer för dator och Internet kan kanske ett medium för 

ett annorlunda och för eleverna mer engagerande sätt att lära matematik erbjudas. Inom det 

här projektet konstruerades en webbplats med uppgifter som nästan uteslutande utformats som 

små spel och sedan delat sin i nivåer efter svårighetsgrad. För att klara en nivå och på så sätt 

ta sig vidare till nästa behöver en elev först klara alla uppgifter på den aktuella nivån. En 

mindre demoversion av webbplatsen testades av ett fåtal elever i årskurs åtta och nio. Från 

denna utvärdering kom det fram åsikter om att en sådan webbplats skulle kunna tänkas 

användas av eleverna som ett komplement till undervisningen i skolan, men inte hemifrån. 

Eleverna upplevde de spelbetonade uppgifterna som roliga och utmanande, och det verkade 

som att uppdelningen av uppgifterna i nivåer ledde till att några elever försökte på en lite 

klurigare uppgift igen istället för att ge upp.  

 

 

 

 

Summary 
This report investigates the utility of websites as recurring features in the teaching of 

mathematics. In 2003 an evaluation of compulsory education made by The Swedish National 

Agency for Education showed that many students perceive lessons in mathematics as dull and 

tedious. With correctly developed computer or Internet applications, a more engaging medium 

for the teaching of mathematics may be presented to students. This project describes the 

construction of a website where mathematical computer games are divided into different 

levels. For a student to pass a level and move onto the next they must complete all the 

problems on the level in question. A demonstration version of the website was tested by a 

small number of students in lower secondary school. In this evaluation of the website the 

students voiced the opinion that such a website could be used to complement their education 

within school, but not in their spare time. They also reported that the problems designed as 

computer games were fun and challenging, and that the division of the problems into different 

levels meant that some students retried a trickier problem instead of giving up. 
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Inledning 
Detta är en rapport till ett projekt i vilket jag har undersökt hur Internet kan användas för att 

förmedla matematik. Jag läser till civilingenjör och lärare och har under den praktik på 

gymnasieskolor som ingår i utbildningen sett hur många elever är omotiverade att lära sig 

matematik. Den största delen av matematikundervisningen går ut på att eleverna löser 

uppgifter i läroboken, utan att någonsin använda sig av något annat tekniskt hjälpmedel än 

miniräknare. Jag har sedan länge varit intresserad av Internet som kommunikationsmedel, hur 

det kan användas till att knyta kontakter mellan människor oberoende av tid och plats. Jag har 

även varit intresserad av hur Internet i mycket fungerar som ett jättestort bibliotek där nästan 

allting går att hitta, om man bara vet var man ska leta och någorlunda kan bedöma rimligheten 

i den information som hittas. Rätt tidigt i min utbildning kom jag fram till att jag ville göra 

mitt examensarbete om hur Internet kan användas som ett hjälpmedel i undervisning.  

 

Detta projekt har genomförts som ett examensarbete i min utbildning och har till största del 

genomförts på KTH Learning Lab. Från KTH Learning Lab kom det en beskrivning på ett 

projekt där de efterlyste någon som kunde undersöka om det var möjligt för KTH att skapa en 

matematikwebbplats för skolungdomar. Jag skulle undersöka om en sådan webbplats var 

möjlig, hur datorer och Internet kan användas för att motivera elever och dessutom ge förslag 

på hur en sådan sida kan vara uppbyggd.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här projektet är att undersöka hur en webbplats på Internet kan användas för att 

lära och höja intresset för matematik. Genom litteraturstudier ska jag undersöka om, och i så 

fall hur, en sådan webbplats skulle kunna användas både som ett hjälpmedel i klassrummet 

och som någonting elever kan använda sig av utanför skolan. Jag ska även presentera ett 

förslag på hur en sådan webbplats kan tänkas vara uppbyggd i fråga om utseende, struktur och 

innehåll. 

 

Under projektet har jag i huvudsak arbetat efter följande frågeställningar: 

- Hur kan en webbplats på Internet användas för att lära matematik? 

- Hur kan en sådan webbplats användas som medium för att motivera elever att lära sig 

matematik? 

- Hur kan en sådan webbplats utformas? 

 

Förklaring av ord 

I rapporten har jag använt mig av de rekommendationer som Svenska Datatermsgruppen
1
 ger 

för hur engelska datorrelaterade uttryck bör översättas till svenska. De orden är kanske inom 

vissa kretsar mer kända under sina engelska namn och för dem följer nu en kort översättning 

av orden tillbaka till engelska: 

- appletprogram – applet  

- insticksprogram – plug-in  

- kaka – cookie  

- ram – frame  

 

                                                 
1
 Svenska datatermsgruppen: http://www.nada.kth.se/dataterm/ (2007-07-19) 
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Rapportens disposition 

Rapporten fortsätter efter detta inledande kapitel med en beskrivning av vilka metoder jag har 

använt och en sammanställning av den litteratur jag läste i början av detta projekt. Sedan 

följer en beskrivning av hur webbplatsen utformats och hur uppgifterna som ingår på 

webbplatsen konstruerats. Därefter kommer en beskrivning av hur utvärderingen av den 

skapade webbplatsen gick till och vilka iakttagelser jag gjorde under denna. Slutligen kommer 

en genomgång av de slutsatser jag tycker mig kunna dra efter litteraturstudier och utvärdering, 

och till sist en diskussion och förslag till hur webbplatsen kan utvecklas ytterligare.  
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Tillvägagångssätt 

Val av litteratur 

För att orientera mig i ämnet och få en överblick över vad som redan fanns började jag detta 

projekt med litteraturstudier. Främst fokuserade jag på litteratur som behandlade hur datorer 

och Internet kan användas som undervisningsmedium. De böcker som innehöll förslag till 

uppbyggnad av en lärandewebbplats var dock inriktade på någon form av distans-

undervisning, oftast på högskolenivå. Litteraturen inriktad mot grundskolan handlade i 

huvudsak om hur datorer kunde användas som ett stöd i klassrumsundervisning. Den 

webbplats jag planerade att utveckla hamnade mellan dessa två områden, då dess målgrupp 

var högstadieelever samtidigt som den inte nödvändigtvis behövde användas i klassrummet. 

Redan från början tänkte jag mig att webbplatsen skulle vara uppbyggd så att den liknade ett 

dator- eller tv-spel. För att få reda på vad det är i sådana spel som gör att barn och ungdomar 

blir motiverade att spela ett spel eller en bana flera gånger tills de klarar den, läste jag även en 

del litteratur om datorspel. Litteraturen behandlade både hur pedagogiska och icke-

pedagogiska datorspel är uppbyggda, samt barn och ungdomars inställning till båda typerna 

av datorspel. Jag letade även på Internet efter andra webbplatser för matematik och fick på så 

sätt idéer om både hur jag skulle och inte skulle gå tillväga för att konstruera webbplatsen. För 

att även få en uppfattning om elevers attityd till ämnet matematik och vilka de generella 

svagheterna i elevernas matematikkunskaper är, läste jag böcker och rapporter som 

behandlade detta.  

 

Konstruktion av webbplats 

Utifrån egna idéer och det som jag hämtat från andra webbplatser och litteraturstudier började 

jag sedan att konstruera en webbplats innehållande matematikuppgifter. Webbsidorna 

kodades i HTML och JavaScript, medan uppgifterna nästan uteslutande programmerades i 

Java och presenterades på sidorna i form av appletprogram. I början av projektet undersökte 

jag även hur animationer i Flash fungerar, för att se om de kanske kunde användas till 

webbplatsen istället för appletprogram. För att få en uppfattning om hur stor andel av 

användarna som kunde ta del av Flashanimationer eller appletprogram i Java tog jag del av 

statistik från World Wide Web Consortium (W3C), en organisation som sedan 1994 jobbat 

med att utveckla standarder för Internet. På deras hemsida finns månad för månad statistik 

över hur mycket olika webbläsare används. För januari 2007 anger de att ca 90 % av alla 

webbläsare är av sorten Internet Explorer eller Firefox, där Internet Explorer 6 upptar 42 % av 

användarna. W3Cs statistik kommer dock från vilken webbläsare som besökare till deras 

webbplats använder då de besöker dem. Det är därmed troligt att statistiken inte helt stämmer 

överens med den faktiska fördelningen av webbläsare hos världens Internetanvändare. 

Antagligen bör andelen som använder Internet Explorer vara något högre, då denna 

webbläsare följer med Windows och inte kräver någon separat installation.
2
 Man bör därmed 

kunna räkna Internet Explorer 6 som den vanligaste webbläsaren, även bland målgruppen för 

projektets webbplats. För att kunna köra både animationer i Flash och appletprogram i Java 

krävs att speciella insticksprogram laddas ner och installeras på datorn. Inget av 

insticksprogrammen installeras automatiskt för Internet Explorer 6
3
, men båda programmen är 

gratis och lätta att installera och jag antar därmed att Flashanimationer och appletprogram i 

                                                 
2
 W3Schools. Browser Statistics http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp (2007-06-21) [online] 

3
 Microsoft Corporation (2001-06-29) Major Features of Internet Explorer 6 

http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/internetexplorer.mspx (2007-06-21) [online] 
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Java kan användas av en ungefär lika stor andel av webbläsarna hos projektets målgrupp. Då 

jag sedan tidigare behärskade programmering i Java och därmed redan hade en uppfattning 

om vad som kunde göras och framför allt hur, valde jag att utveckla uppgifterna som 

appletprogram i Java.  

 

Analys 

För att kunna utvärdera webbplatsens uppläggning, uppgifter och framförallt idé genomförde 

jag kvalitativa intervjuer med elever som går på högstadiet. Eleverna valdes ut för att vara 

med i utvärderingen av sina matematiklärare. Naturligtvis kunde de välja om de inte ville 

delta i testning av webbplatsen eller i intervjun. Jag skickade även skriftlig information till 

berörda föräldrar genom eleverna. Utvärderingen genomfördes med totalt elva elever på två 

olika högstadieskolor. Skolorna valdes ut med hjälp av kontakter som antingen jag eller en av 

mina handledare hade sedan tidigare. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev och 

spelades in. Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer med ett begränsat antal elever då 

jag var intresserad av att ta del av elevernas tankar om uppgifterna, svårighetsgrad och 

utformning av webbplatsen. Med ett fåtal kvalitativa intervjuer finns även möjlighet att kunna 

fråga vidare på det eleverna säger om uppgifterna och få fram vad eleverna tycker mer 

detaljerat. Då det var idén för webbplatsen jag i huvudsak ville utvärdera och inte uppgifterna 

i sig, tyckte jag intervjuer var att föredra framför enkäter som lättare hade kunnat delas ut till 

hela klasser som provspelat uppgifterna.  

 

Med hjälp av elevernas svar under intervjuerna och mina observationer under utprövningarna 

hoppas jag kunna utvärdera både webbplatsen i sin helhet och typerna av uppgifter som finns 

med. Jag är medveten om att det inte går att dra några generella slutsatser då utvärderingen 

genomfördes med ett så begränsat antal elever. Jag hoppas ändå kunna få en uppfattning om 

hur uppgifterna och webbplatsen skulle kunna förbättras och vidareutvecklas för att kunna 

användas av elever både i och utanför klassrummet, samt med eller utan hjälp av lärare.  
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Litteraturstudier 

Webbaserat lärande 

Framväxten av Internet som kommunikationsmedium under det senaste årtiondet möjlig-

gjorde för nya former av distansundervisning och nya vägar att kommunicera inom den 

vanliga undervisningen. Med hjälp av olika verktyg är det nu möjligt att motta och skicka 

information och meddelanden oberoende av var man befinner sig eller vad klockan är.
4
 

Genom att bygga upp en lärandemiljö som deltagare och kursledare kan komma åt via 

Internet är det möjligt att flytta undervisning från det fysiska klassrummet till ett virtuellt rum. 

Kommunikationen i det virtuella rummet kan antingen utgöra hela undervisningen, som vid 

distansundervisning, eller fungera som ett komplement till den vanliga kommunikationen i 

klassrummet. Om någon form av virtuell lärandemiljö ska användas behöver både deltagare 

och kursledare få information om hur miljön kan användas för att få möjlighet att skapa en så 

bra lärandemiljö som möjligt. Själva existensen av en sådan miljö leder nämligen inte 

automatiskt till att den används i undervisningen så som det var tänkt eller att miljön utnyttjas 

till sin fulla kapacitet. För både studenter och lärare som inte har jobbat med något liknande 

tidigare kan det vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att utnyttja mediet fullt ut.
5
 

 

En virtuell lärandemiljö bör konstrueras så att den är enkel att använda för både studenter och 

lärare. Precis som andra webbsidor bör naturligtvis även lärandemiljöns webbplats och sidor 

uppfylla de råd och regler som finns för design av sidor på Internet, med särskilt fokus på att 

lärandemiljön bör vara lätt att navigera och vara åtkomlig för alla inblandade dygnet runt.
6
 I 

en lärandemiljö som innehåller flera olika delmoment är det även viktigt att alla delar har en 

gemensam design och sätt på vilket informationen presenteras, allt för att användaren ska 

känna igen sig och veta vad som kommer härnäst. Det finns flera olika sätt på hur det stoff 

eller de färdigheter som studenter ska lära sig kan presenteras. De olika sätten kan och bör 

kombineras för att uppnå en så varierad undervisning som möjligt. När ett ämne introduceras 

är det en fördel att försöka få reda på, och påminna studenterna om, vad de kan om ämnet 

sedan tidigare. Sedan bör man presentera informationen på ett sätt som är anpassat till den 

enskilda studenten och ge studenten möjlighet att öva på det nya han eller hon har lärt sig. 

Allt studenten gör på webbplatsen bör åtföljas av någon form av återkoppling. Webbplatsen 

kan sedan innehålla test, där det prövas hur mycket studenterna har förstått av det som gåtts 

igenom. Utifrån resultat på sådana tester kan webbplatsen för den enskilda studenten ge 

förslag på en fortsättning. Studenten får på så sätt reda på sina styrkor och svagheter och även 

förslag på hur han eller hon kan gå vidare och försöka förbättra sina kunskaper.
7
 

 

En virtuell lärandemiljö behöver uppdateras regelbundet, detta gäller både det upplagda 

materialet och schemat för när studenterna ska ha genomfört olika moment.
8
 Att studera på 

distans och på en utbildning som ges uteslutande via en virtuell lärandemiljö tar mycket tid 

för studenterna. Tid som de kanske inte från början räknar med att behöva lägga ner. För att 

                                                 
4
 Jobring, Ove & Carlén, Urban (red) (2005). Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Lund: 

Studentlitteratur 
5
 Bach, Shirley, Haynes, Philip & Lewis Smith, Jennifer (2007). Online learning and teaching in higher 

education. Maidenhead: Open University Press, McGraw-Hill Education 
6
 Bach, S., Haynes, P. & Lewis Smith, J. (2007) 

7
 Joliffe, Alan, Ritter, Jonathan & Stevens, David (2001). The online learning handbook: developing and using 

web-based learning. London: Kogan Page 
8
 Bach, S., Haynes, P. & Lewis Smith, J. (2007) 
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hjälpa studenterna är därför någon form av virtuellt schema eller tidsplan att föredra.
9
 

Studenter som inte tidigare har studerat via en virtuell lärandemiljö kan även ha vissa problem 

med att utnyttja sina kunskaper i det nya mediet. Förutom att informationen kan presenteras 

på ett nytt sätt kan även studenterna jobba med materialet och med varandra annorlunda mot i 

ickewebbaserad undervisning. Genom diskussionsforum och andra liknande system har 

studenterna möjlighet att dela med sig och diskutera sina kunskaper med andra studenter, en 

kommunikation som inte nödvändigtvis behöver ske i realtid. Det studenterna tycker att de 

har lärt sig eller uppnått kan sparas i någon form av virtuell portfölj som sedan kan ligga till 

grund för examination av kursen.
10

 

 

Matematik 

Kursplan 2000 

Den nuvarande kursplanen i matematik för grundskolan kom år 2000 och innehåller, precis 

som kursplaner för övriga ämnen, de mål som eleverna ska ha uppnått i matematik efter 

årskurs nio. Kursplanen innehåller inga beskrivningar för hur undervisningen ska utföras för 

att uppnå detta, utan istället är det varje lärare som själv får planera sin undervisning. I 

jämförelse med tidigare kursplaner i matematik lägger kursplanen från år 2000 mer fokus på 

det vardagliga användandet av matematik, att eleverna ska få en förståelse för vissa begrepp 

och kunna förmedla sina matematikkunskaper både skriftligt och muntligt.
11

 Målen som ska 

uppnås i matematik efter årskurs nio kan sammanfattas i följande punkter: 

o känna till och använda sig av hela och rationella tal, 

o genomföra beräkningar i huvudet, skriftligt och med lämpliga tekniska hjälpmedel, 

o med hjälp av olika hjälpmedel kunna mäta, beräkna och uppskatta areor, längder, 

volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader, 

o känna till egenskaperna hos vanliga geometriska objekt, 

o använda sig av ritningar och kartor, 

o använda sig utav och skapa tabeller och diagram för att få reda på respektive förmedla 

information, 

o känna till och använda sig av sannolikhet i enkla slumpsituationer, 

o kunna använda sig av algebra för att tolka och lösa enkla formler och ekvationer 

o använda funktioner och grafer från verkligheten.  

En elev ska efter årskurs nio ha fått tillräckliga kunskaper för att kunna hantera problem som 

de kan tänkas stöta på i vardagslivet, fatta förståndiga beslut och för att klara vidare studier.
12

  

 

En elevs betyg grundar sig på vilka kunskaper och färdigheter eleven har lyckats uppnå vid 

slutet av årskurs nio och där ovan nämnda mål motsvarar vad som krävs för betyget Godkänd 

(G). För att ge lärare stöd för betygssättningen genomförs i slutet av årskurs nio ett nationellt 

prov i matematik för alla elever. Provet består av fyra olika delar, tre skriftliga och en 

muntlig. I den muntliga delen får eleverna använda sig av sina färdigheter för att argumentera 

och uttrycka sina kunskaper muntligt. I ett av de skriftliga proven får eleverna svara på frågor 

utan tillgång till miniräknare eller annat tekniskt hjälpmedel och i de två övriga testas hur 

                                                 
9
 Jobring, O. & Carlén, U. (2005) 

10
 Bach, S., Haynes, P. & Lewis Smith, J. (2007) 

11
 Kjellström, Katarina (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: matematik årskurs 9. Stockholm: 

Skolverket 
12

 Skolverket (2000). Kursplan i matematik. http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx > Grundskola > 

Kursplaner och betygskriterier > Matematik (2007-07-09) [online] 
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eleverna angriper och löser problem, presenterar sin lösning samt bedömer svarens och 

lösningens rimlighet.
13

  

 

Utvärdering av grundskolan 2003 

Våren 2003 genomförde Skolverket en utvärdering av grundskolan i hela landet för att 

undersöka hur den nya läroplan, de nya kursplaner och det nya betygssystem som infördes 

under 90-talet hade påverkat skolan. Resultaten i den utvärderingen jämfördes med resultat 

från en liknande utvärdering som genomförts 1992. I utvärderingen i matematik deltog 6 788 

elever och 473 lärare, som alla fick svara på enkäter och dessutom användes elevernas resultat 

från det årets nationella prov i matematik. Resultat från tidigare sammanställda standardprov 

hade visat att den genomsnittliga elevens kunskaper i matematik hade ökat under 1970-, 80- 

och tidigt 90-tal.
14

 

 

Det nationella prov som genomfördes 2003 var uppgiftsmässigt likt det prov som genomförts 

i utvärderingen 1992 och det var därmed möjligt att jämföra elevernas resultat i enskilda 

uppgifter. Störst skillnad mellan elevernas resultat var det i tre uppgifter som alla berörde 

taluppfattning och beräkning utan tillgång till något tekniskt hjälpmedel. I utvärderingen från 

år 2003 var det en större andel elever som inte lämnat ett rätt svar på uppgifter jämfört med i 

utvärderingen från 1992. Av dem som lämnat felaktiga svar var det även en större andel som 

hade hoppat över uppgiften utan att lämna något svar. Samma sak gällde också för den andel 

elever som lämnat felaktiga svar där inte deras missuppfattning gick att förstå, det vill säga 

man kan misstänka att de hade gissat. Dessutom hade andelen elever som presterat ett bra 

resultat minskat, samtidigt som andelen med ett svagt resultat ökat.
15

 

 

I utvärderingen ställdes även frågor till eleverna angående deras inställning till matematik i 

skolan och deras uppfattning om sin egen förmåga att lösa matematiska problem. Även dessa 

svar kunde jämföras med svar från elever som deltog i utvärderingen 1992. De fann att 

andelen elever som ville lära sig mer matematik var större 2003 och samma sak gällde för 

andelen elever som var nöjda med sin egen insats. De fann även att i utvärderingen 2003 

uppgav en större andel elever att de var omotiverade och lätt gav upp då de stötte på ett 

svårare problem, och matematik var i jämförelse med övriga skolämnen ett av de ämnen 

eleverna var minst intresserade av. Eleverna från utvärderingen 2003 hade, som tidigare 

nämnts, något sämre kunskaper än de 1992, men eleverna kände sig trots det lika säkra 2003 

som 1992 på att de skulle klara av att lösa olika matematiska problem.
16

 
 

”En majori te t  av eleverna i  NU -03  ser  matematik  som e tt  v ikt igt  och ny t t igt  ämne som de  

tror sig  komma ha användning av i  f ramt iden,  såväl  v id  for tsa tta  s tudier som i  arbe ts l ive t .  

Samt idigt  upplevs matemat ik  av många elever som e tt  svårt  och egent l igen ointressan t  

ämne där lek t ionerna går långsamt.” 
17

 

 

 

                                                 
13

 Kjellström, K. (2005) 
14

 Kjellström, K. (2005) 
15

 Kjellström, K. (2005) 
16

 Kjellström, K. (2005) 
17

 Kjellström, K. (2005) s. 81, där NU-03 står får nationell utvärdering 2003. 
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Undervisning i matematik 

Enligt Skolverkets nationella utvärdering i matematik, våren 2003, arbetar de flesta lärare 

med matematiken på så sätt att de låter eleverna räkna enskilt, svarar på deras frågor och bara 

vid enstaka tillfällen har en gemensam genomgång med hela klassen.
18

 Enligt rapporter från 

andra undersökningar eller utvärderingar innehåller undervisning i matematik även för lite 

variation och vilar ofta nästan uteslutande på läroboken.
19

 Att den största delen av 

matematikundervisningen sker enskilt och isolerat leder bland annat till att fokus för många 

elever blir att hos läraren få pricka av olika områden och visa att de har klarat det. Eleverna 

fokuserar då på att snabbt bli klar med någonting och inser kanske inte att inte allting går att 

lära sig eller förstå omedelbart. Ett område är kanske inte möjligt att få grepp om förrän han 

eller hon har jobbat med det flera gånger.
20

 
 

”Et t  modernt  matematikkunnande innebär  betydl igt  mer än a tt  kunna ut föra beräkn ingar,  

det  handlar om a tt  i  v idaste men ing behärska  konsten at t  hantera problem. Det ta  

innefa ttar såvä l  st rategier för at t  analysera begrepp och behandla problemstä lln ingar  som 

förmågan at t  argumentera för s ina lösn ingar.”  
21

 

 

Läroböcker i matematik är ofta uppbyggda så att en genomgång av ett nytt moment följs av 

lösta exempel och sedan slutligen övningsuppgifter där just det som precis gåtts igenom ska 

användas. Eleverna lär sig då genom att på flera olika uppgifter utnyttja samma teknik, att 

mekaniskt flytta siffror fram och tillbaka och genomföra beräkningar, utan att egentligen 

fundera på vad de gör och framförallt varför. Att lösa uppgifter eller problem förvandlas till 

att försöka komma ihåg hur det var man skulle göra.
22

 Problem beskrivna enbart med text, där 

det är meningen att elever ur texten ska identifiera vad som efterfrågas och vad de behöver 

använda för att lösa problemet, ses som inget mer än en ursäkt för en beräkning som ska 

genomföras. Problemet är då inget riktigt problem från världen utanför klassrummet som 

behöver lösas, utan endast en text där det gäller att hitta den dolda beräkningen och utföra 

den. Eleverna reflekterar sedan inte ytterligare över om det svar de får fram är rimligt utifrån 

problemet, och svarar kanske med decimaler då uppgifter efterfrågar hur många bussar som 

behövs, eller dylikt. De tillrättalagda exemplen från verkligheten leder till att elever lätt får 

uppfattningen att alla problem i matematiken kan lösas på fem minuter, förutsatt då att eleven 

kommer ihåg den metod som ska användas. Det finns bara ett sätt att lösa ett problem på, och 

det är vanligtvis så som det står beskrivet på föregående sida i läroboken.
23

 
 

”The ac tiv i t ies in  our mathematics  classrooms can and must  re f lec t  and fos ter the 

understanding that  we  want s tuden ts to  deve lop wi th  and about m athematics.”  
24

 

 

Matematikundervisningen bör läggas upp så att eleverna får möjlighet att både göra 

övningsuppgifter där de får träna olika färdigheter och försöka lösa större problem där de 

                                                 
18

 Kjellström, K. (2005) 
19

 Matematikdelegationen (2004). Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens: betänkande. Stockholm: 

Fritzes offentliga publikationer 
20

 Nationellt centrum för matematikutbildning (2001). Hög tid för matematik. Göteborg: Nationellt centrum för 

matematikutbildning, Göteborgs universitet 
21

 Matematikdelegationen (2004) s. 86 
22

 Sandahl, Anita (1997). Skolmatematiken – kultur eller myt? : mot en bestämning av matematikens didaktiska 

identitet. Linköping: Univ. 
23

 Schoenfeld, Alan H. (1994). ”Reflections on Doing and Teaching Mathematics” i Alan H. Schoenfeld (red.) 

Mathematical thinking and problem solving. Hillsdale, N.J.: Erlbaum 
24

 Schoenfeld, A.H. (1994) s. 60 
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själva får möjlighet att utforska matematiken och pröva egna metoder.
25

 Om eleverna inte får 

möjlighet att själva undersöka nya samband och försöka koppla dem till sina egna kunskaper 

inom det aktuella området, är det lätt att de har svårt att ta till sig och förstå det nya som 

introduceras.
26

 Eleverna riskerar då att uppleva matematiken som svår och omöjlig att förstå 

och detta leder till att de riskera att tycka att ämnet är tråkigt och ointressant.
27

 

 

Datorprogram 

Matematikprogram för datorn kan delas in i följande grupper: färdighetsträning, instruktions-

program, simuleringsprogram, pedagogiska spel, kalkylprogram, grafritande program och 

statistikprogram. I den här rapporten kommer jag främst att fokusera på den sortens program 

som tränar färdigheter, samt pedagogiska spel. Ett pedagogiskt spel definieras av att det är 

något som eleven frivilligt vill göra och spelet bygger på att eleven antingen ska lösa någon 

form av problem eller besegra en motspelare. Spelandet begränsas även av ett antal regler som 

användaren måste rätta sig efter för att klara spelet. En av de vanligaste reglerna är att när 

användaren har gjort ett drag eller dylikt, kan han eller hon inte göra det ogjort. När eleverna 

spelar olika pedagogiska spel i undervisningen brukar de vanligtvis jämföra dem med de spel 

som eleverna spelar på sin fritid. Eleverna förväntar sig därmed att även de pedagogiska 

spelen ska ha en bra grafik och vara varierade. Spel som är uppbyggda kring någon form av 

tävlingsmoment är i de flesta fall mest motiverande.
28

 Fast även om de pedagogiska spelen 

gärna får innehålla en bra grafik, är det viktigt att detta inte leder till att skärmen innehåller 

för mycket information på en gång. Det som spelet kräver att eleven ska hålla reda på 

samtidigt får inte vara mer än vad han eller hon klarar av.
29

 
 

”I e t t  typ iskt  även tyrsspel  utgöres  be lön ingen sä llan av  at t  man samlar ihop poäng el ler 

räknar rät t  och fe l  svar (u tom i  spe l  som jus t  g iv i t s  en sådan undervisn ingsanpassad 

design),  u tan i  belön ingen l igger i  a t t  lyckas lösa problemen.”  
30

 

 

Fördelen med att ibland använda någon form av datorprogram i matematikundervisningen är 

att eleverna med hjälp av datorn snabbare kan undersöka olika samband. När datorn används 

som ett redskap kan eleverna med dess hjälp lättare genomföra de beräkningar som krävs för 

att de ska upptäcka något annat.
31

 Men användandet av datorn gör även att eleverna kan 

förvänta sig att det ska gå fort och genomför uppgifterna så snabbt de kan, men utan att då få 

något utrymme till att reflektera över vad de har gjort.
32

 

 

                                                 
25

 Matematikdelegationen (2004) 
26

 Nationellt centrum för matematikutbildning (2001) 
27

 Sandahl, A. (1997) 
28

 Dahland, Göte (1993). Datorstöd i matematikundervisningen: en studie av förutsättningar för förändring av 

en traditionsrik skolmiljö. Göteborg: Univ., Institutionen för pedagogik 
29

 Farkell-Bååthe, Sonja (2001). Datorn som pedagogiskt hjälpmedel: effekter och erfarenheter av datorstöd i 

matematik. Stockholm: Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan. 
30

 Dahland, G. (1993) s. 88 
31

 Sonemyr Wollentz, Kristina (2005). Kan ett verklighetsnära datorprogram motivera elever till att träna 

ekvationer? Göteborg: IT-universitetet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. 
32

 Hernwall, Patrik (2001). Barns digitala rum: berättelser om e-post, chatt och Internet. Stockholm: Univ. 



Webbaserade matematikuppgifter för grundskolan senare del 

Maria Svärdh, CL02 

 10 

Webbdesign 

För att få webbplatsen att bli så användarvänlig och lätt att navigera som möjligt är det viktigt 

att anpassa sidorna till hur användaren förväntar sig att en webbsida ska se ut och vara 

uppbyggd.
33

 De flesta användare, som tidigare surfat runt på Internet, har en mental bild över 

hur de tycker att en webbplats bör se ut och fungera. Ett tydligt och vanligt exempel på detta 

är att text som är understruken instinktivt ses som en länk som går att klicka på och kommer 

att föra användaren vidare till en ny sida.
34

 En webbplats navigation bör därmed anpassa sig 

till hur andra webbplatser är uppbyggda, men även till sig själv. För att undvika att användare 

blir förvirrade ska navigationen även vara konsekvent på alla sidor som tillhör webbplatsen.
35

 

Webbplatsen bör även konstrueras så att det från alla sidor finns en länk till förstasidan. Detta 

då användare via sökmotorer eller länkar från andra sidor kan komma direkt till en undersida 

utan att först ta vägen via förstasidan. Om det inte finns någon länk från denna sida kan 

användarna inte utforska resten av sidan och webbplatsen går därmed miste om dessa 

besökare.
36

 Navigationen på en webbplats bör även utformas så enkelt som möjligt för 

användaren. Precis som med vanliga datorprogram är det få som läser manualen, eller i det 

här fallet webbplatsens hjälpavsnitt eller förklarande texter, utan istället testar sig användaren 

fram.
37

 Användare som är vana att surfa på Internet är även oftast mycket otåliga, då de har 

vant sig vid, och förväntar sig, att ingenting ska ta någon tid. De förväntar sig därmed att 

navigationen på en för dem okänd webbplats ska gå lika snabbt som på en de besöker varje 

dag.
38

 För att underlätta för användarna kan därmed länkar till sidor de flesta användare vill 

nå med fördel placeras på webbplatsens förstasida.
39

 

 

Användare förväntar sig att en sida ska bli synlig för dem nästan omedelbart. Man brukar säga 

att gränsen för när en användare börjar bli otålig går vid 10 sekunder.
40

 Det finns ingen 

möjlighet att vid konstruktionen av en webbplats veta vilken uppkopplingshastighet de 

framtida användarna kommer att ha. På grund av användarnas otålighet är det därför viktigt 

att designa en webbplats så att de olika sidorna kan laddas ner så snabbt som möjligt, även för 

användare med långsam uppkoppling. Man vill alltså minimera den mängd information som 

varje användare behöver ladda ner till sin dator för att kunna se en sida. Detta kallas även för 

en webbsidas tyngd och med information menas bl.a. bilder och formatmallar. En webbsida 

med liten tyngd visas således snabbare än en med stor tyngd. För att minska en webbsidas 

tyngd kan man exempelvis använda samma formatmall på flera ställen.
41

 Då samma 

formatmall används på alla sidor behöver information om bl.a. teckensnitt och textstorlek 

endast laddas ner en gång. Text på Internet bör skrivas med ett teckensnitt utan serifer, en så 

kallad sansserif, som Arial, Georgia, Verdana eller Univers. Dessa teckensnitt har visat sig 

vara lätta att läsa på skärmen och lämplig storlek på löpande text är 13-18 punkter.
42

 Då man 

inte kan veta vilka teckensnitt en användare har installerade på sin dator, kan man ange flera 

                                                 
33

 Spolsky, Joel: User Interface Design For Programmers. 
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 Joliffe, A., Ritter, J. & Stevens, D. (2001) 
36
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 Spolsky, J. (u.a.) 
38
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olika teckensnitt, och webbläsaren kommer då att visa texten i det första teckensnitt som finns 

på den aktuella användarens dator.
43

 Ytterligare en sak som bör beaktas då en webbplats 

designas är vilka färger som ska användas. Man bör välja färger som passar ihop och är lätta 

för användaren att särskilja. Detta är särskilt viktigt när det gäller färg på den text som finns 

på webbsidan. För att användaren så enkelt som möjligt ska kunna läsa den bör det finnas en 

tillräcklig kontrast mellan färg på text och färg på bakgrund, och bakgrundsfärgen bör vara 

ljusare än färgen på texten.
44

 Man bör även tänka på vad de olika färgerna representerar, 

exempelvis så kan grönt och rött instinktivt stå för något positivt och ”kör!” respektive något 

negativt och ”stopp!”.
45
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Skapande av webbplats 

Vision 

I TV- eller datorspel märker de som spelar att de har blivit bättre eller lärt sig något av spelet 

genom att de antingen klarar en bana de inte klarat tidigare eller genom att de lyckas komma 

till en högre nivå.
46

 I sådana spel finns det därmed någon form av inbyggd, och inte direkt 

uppenbar, feedback till användarna. I bra spel gör denna feedback att de som spelar blir 

motiverade att fortsätta spela och försöka igen och igen tills de klarar någon svårighet. Jag 

skulle vilja använda en liknande uppbyggnad för webbplatsen i det här projektet. Matematik-

uppgifterna delas upp på ett antal nivåer där enda möjligheten att komma vidare till nästa nivå 

är att klara alla uppgifter på nivån under. Genom att man loggar in med användarnamn och 

lösenord finns det möjlighet för en spelare att spara så långt han eller hon har kommit i spelet 

och fortsätta därifrån vid ett senare tillfälle. Med ett stort antal nivåer skulle webbplatsens 

svårighetsgrad anpassa sig efter användaren, genom att han eller hon relativt enkelt bör klara 

de uppgifter som ligger på en lägre nivå och därmed snabbt komma upp till uppgifter som är 

lagom svåra. Uppgifterna, eller banorna, på en nivå bör ligga på ungefär samma 

svårighetsgrad, men i övrigt vara olika både till konstruktion och till matematikinnehåll. 

Matematikinnehållet bör bli svårare och mer komplext ju högre nivå eleven kommer till, och 

innehållet i banor på olika nivåer får gärna bygga på varandra, så att eleverna får möjlighet att 

använda de färdigheter de förhoppningsvis fått med sig från de lägre nivåerna.  

 

För att inte förlora självförtroendet behöver elever få möjlighet att ofta lyckas med det de 

håller på med och därmed bör inte svårighetsgraden på två närliggande nivåer skilja sig alltför 

mycket.
47

 Detta innebär dock inte att uppgifterna ska konstrueras så att eleverna klarar dem på 

första försöket, man lär sig trots allt mer på misslyckade försök än då man inte ens behöver 

fundera.
48

 Eleverna ska ha möjlighet att förstå vad som ska göras i uppgiften och få positiv 

feedback efter att ha klarat något delmoment. Detta för att motverka att eleverna inte alls 

förstår vad som ska göras eller upplever uppgiften som omöjlig och ger upp. För att eleverna 

ska få möjlighet att få en överblick över vad de har lärt sig och åstadkommit i spelet bör det 

finnas en sida där alla resultat från uppgifter på webbplatsen sparas. Eleverna ska exempelvis 

kunna se vilka banor och nivåer han eller hon har klarat och uppnådda resultat från övriga 

delar av webbplatsen. Om webbplatsen ska användas i en klassrumssituation skulle en sådan 

sida kunna fungera på samma sätt som en portfölj, där eleverna kan samla sina resultat och 

sedan visa upp för läraren vad de har uppnått.
49

  

 

Ytterligare en sak som jag skulle vilja få möjlighet att ha med på webbplatsen är olika sorters 

uppgifter, dvs. inte bara uppgifter som tränar olika färdigheter utan även uppgifter som kan 

belysa och illustrera olika matematiska begrepp och samband. Ett sätt att lösa det på kan vara 

att på varje nivå ha en större uppgift, eller ett problem, som även den måste lösas innan eleven 

får fortsätta till nästa nivå. Övriga uppgifter på nivån kan då vara mer spellika och öva olika 

färdigheter, medan problemet är tänkt att lösas med hjälp av olika anpassade hjälpmedel i 

datorn, samt vid behov även med penna och papper.  

 

                                                 
46

 Prensky, Marc (2006). Don’t bother me mom – I’m learning! : how computer and video games are preparing 

your kids for twenty-first century success – and how you can help!. St. Paul, Minnesota: Paragon House 
47

 Dahland, G. (1993) 
48

 Mason, John et al (1985). Thinking mathematically. Wokingham: Addison-Wesley cop. 
49

 Bach, S., Haynes, P. & Lewis Smith, J. (2007) 



Webbaserade matematikuppgifter för grundskolan senare del 

Maria Svärdh, CL02 

 13 

Praktiskt genomförande 

Detta projekt påbörjades i februari 2007 och för att ha möjlighet att utvärdera webbplatsen 

tillsammans med elever behövde en demoversion av sidan vara färdig att testas i början av 

maj. Efter inledande litteraturstudier, om hur en lärandewebbplats skulle kunna konstrueras, 

återstod det därmed inte tillräckligt med tid för att hinna utveckla visionens webbplats med 

många uppgifter och nivåer. För att eleverna ändå skulle få testa idén med flera nivåer 

bestämde jag att de uppgifter som utvecklades skulle delas upp på två nivåer. Under den del 

av projektet då webbplatsen konstruerades, hann jag skapa och implementera fem uppgifter. 

Dessa fördelades efter svårighetsgrad så att två uppgifter fick tillhöra den första nivån och tre 

stycken den andra. När uppgifterna konstruerades var inte tanken att skapa uppgifter som 

kunde delas in i två relativt homogena svårighetsgrader. Detta ledde därför till att 

demoversionens två nivåer innehöll uppgifter av mer varierad svårighetsgrad än vad som 

tanken ursprungligen var med visionens nivåer. Dessutom låg nivåerna kanske inte så nära 

varandra som nivåerna i visionens webbplats var tänkta att göra. Istället för att följa direkt på 

varandra, skulle ytterligare nivåer nog kunna skapas mellan dem.  

 

När uppgifterna skapades ville jag att de i så stor mån som möjligt skulle likna datorspel. På 

så sätt att det finns ett problem eller dylikt som behöver lösas, och för att göra detta behöver 

eleven använda matematik. Detta leder förhoppningsvis till att eleverna vill lösa problemet för 

problemets egen skull och inte fokuserar på att hitta de dolda beräkningar som finns i den 

bakomliggande matematikuppgiften. Uppgiftens matematik borde eleverna få med sig ändå, 

då den behövs för att lösa uppgiften. Jag ville alltså att matematiken skulle ses som en naturlig 

del av uppgiften och inte som något påklistrat och att uppgiften inte skulle uppfattas som en 

konstgjord och tillrättalagd uppgift, gjord endast för att passa sitt matematikinnehåll. De 

uppgifter på webbplatsen som konstruerades för att uppfylla detta visade sig alla vara mer 

inriktade mot att eleven skulle testa och öva redan inlärda färdigheter, än att de skulle 

upptäcka nya samband; detta till stor del säkert beroende på att webbplatsen skapats som den 

gjort, med uppgifter och nivåer som ska klaras. När det program som finns bakom en uppgift 

på webbplatsen ska kontrollera om uppgiften klarats behöver det finnas någonting i uppgiften 

där eleven kan antingen svara eller göra rätt eller fel. Det passar utmärkt för att öva redan 

inlärda kunskaper, svaret är antingen rätt eller fel, antingen kommer eleven ihåg hur man gör 

eller inte.  

 

För datorbaserade uppgifter där kunskaper och färdigheter ska upptäckas, som i visionens lite 

större problemuppgifter, är det svårare att ha ett absolut rätt svar. För att webbplatsen ska 

kunna rätta svaret kräver det att det finns ett sedan tidigare bestämt rätt svar, eller i alla fall ett 

intervall av lämpliga svar. Elevens svar vid en sådan uppgift bör inte bli rättat av ett 

datorprogram utan kunna byggas vidare på och leda till en diskussion tillsammans med andra 

elever eller en lärare. De begrepp som eleverna ska lära sig med hjälp av en uppgift behöver 

introduceras av någon, exempelvis en lärare. Även de slutsatser och samband eleverna 

kommer på eller börjar förstå behöver fångas upp. Om eleverna försöker lösa problemet 

tillsammans möjliggör den datorbaserade uppgiften att de kan använda inkorrekta termer och 

peka för att underlätta kommunikationen sinsemellan under lösningen av uppgiften. Men då 

eleverna sedan går vidare och lämnar uppgiften bakom sig har de inte längre någon referens 

till sina uttryck och därför behöver eleverna diskutera sina intryck och det de kommer på med 

någon. Denna någon får gärna vara någon som även kan hjälpa dem med att sätta korrekta 
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beteckningar på termer och samband, som behövs för att eleverna ska kunna jobba vidare med 

ämnet på en mer abstrakt nivå, dvs. utanför webbplatsen och uppgiften.
50

 

 

Design 

Utseendet på webbplatsen i det här projektet försökte jag utforma efter de regler och tips kring 

webbdesign som tagits upp i litteraturavsnittet av denna rapport. När användaren har loggat in 

på webbplatsen möts han eller hon av länkar till de olika nivåerna, samt till sidor där de olika 

räknesätten kan övas. Förstasidan efter inloggning kan ses i bild 1. Länkarna på webbplatsen i 

det här projektet är utformade som knappar, men har förutom det ingen speciell utsmyckning. 

För att användaren ändå ska veta att det är en länk ändras knappen när markören förs över 

den, antingen blir texten på knappen understruken eller, vid de lite större knapparna, ritas en 

ram ut runt knappen. Knappar som leder till uppgifter eller nivåer som redan har klarats av 

användaren har grön text, annars är texten svart. För att undvika att användare går vilse på 

webbplatsen finns det på varje sida en länk till förstasidan, så att det alltid går att komma 

tillbaka dit man startade. En annan anledning till att från varje sida länka till förstasidan är att 

inte besökare som först når en undersida inte vet hur de ska komma till den tänkta startsidan 

och därmed missar resten av webbplatsen. Detta kan dock inte hända på den här webbplatsen. 

I varje sida finns det JavaScript-kod som kontrollerar om besökaren är inloggad, om så inte är 

fallet förs användaren omedelbart till förstasidan. 

 

För att i så stor mån som möjligt undvika att användaren får vänta medan en sida laddas in i 

webbläsaren, används bland annat samma formatmall på alla sidor i det här projektet. I 

formatmallen finns information om hur webbplatsens sidor ska vara uppbyggda i fråga om 

                                                 
50

 Wyndhamn, Jonas (2002) ”Att lära med och av ett datorprogram” i Roger Säljö & Jonas Linderoth (red.) 

(2002). Utm@ningar och e-frestelser: it och skolans lärkultur. Stockholm: Prisma 

Bild 1: Förstasidan efter inloggning 
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teckensnitt, färg på både bakgrund och text och kodning för de tabeller som ligger bakom 

utseendet på varje sida. På webbplatsen används i första hand teckensnittet Univers, men även 

andra sanserifer står uppräknade i formatmallsfilen. På sidorna på webbplatsen används grönt, 

som nämnts i stycken ovan, för att markera någonting avklarat, och i uppgifterna används 

uteslutande grönt för att markera korrekta svar och rött för att markera felaktiga. Sidorna i 

övrigt har alla vit bakgrund med mörkgröna detaljer och antingen mörkgrön eller svart text.  

 

I visionen nämndes någon form av virtuell portfölj, där det kunde finnas en översikt över vad 

en användare har åstadkommit på webbplatsen. För demoversionen placerades detta i den 

meny som alltid är synlig för användaren. Detta var möjligt då denna version av webbplatsen 

endast innehåller två nivåer. För mer omfattande webbplatser behöver översikten, för att inte 

ge ett rörigt intryck, placeras på en egen sida. Översikten designades så att för varje nivå finns 

en tom ruta, som sedan i sin tur innehåller lika många rutor som den aktuella nivån har 

uppgifter. När en uppgift klaras fylls en av de mindre rutorna med vit färg, menyn har 

mörkgrön bakgrund i övrigt, så att när hela nivån är avklarad är den stora rutan helt vit. På så 

sätt har användarna möjlighet att följa hur stor del av en nivå och av hela webbplatsen de har 

klarat. I menyn finns, förutom precis nämnda nivårutor, en länk till förstasidan, information 

om vem som är inloggad, en knapp för att logga ut och resultat från de fyra övnings-

uppgifterna. I övningsuppgifterna gäller det att klara så många uppgifter som möjligt på så 

kort tid som möjligt och i menyn står därmed för varje övningsuppgift bästa resultat i fråga 

om antal rätt och tid. Anledningen till att denna meny alltid är synlig för användaren är att 

innanför den mörkgröna ramen, se bild 1, finns det en iframe och i den öppnas alla nya sidor. 

En iframe är en ram som går att placera mitt i en annan ram eller webbsida. Det som är 

utanför den mörkgröna ramen laddas därmed bara in en gång när användaren loggar in. För att 

menyns resultat ska vara uppdaterade ligger det i menyns ram en metod som kollar resultaten 

och uppdaterar informationen var 15:e sekund. På förstasidan finns, som tidigare nämnts, 

länkar till de båda nivåerna, och på nivåsidorna i sin tur finns det länkar till de uppgifter som 

tillhör den nivån. Varje uppgift öppnas dock i ett nytt litet fönster. Där möts användaren först 

av en text som förklarar den aktuella uppgiften och när länken med texten ”Start” klickas 

kommer användaren till själva uppgiften. I de flesta fall består uppgiften av ett appletprogram 

som tar några sekunder att ladda in. Det är min förhoppning att användaren efter att läst 

instruktionerna har tålamod nog att vänta på att appletprogrammet ska starta. När ett 

appletprogram startas brukar det även visas en animation som visar hur stor del av applet-

programmet som dittills har laddats ner.  
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Uppgifter 
I Education, entertainment and learning in the home beskrivs ett pedagogiskt datorspel där 

matematikrelaterade och ”vanliga” spel varvas. Efter att ha svarat rätt på tillräckligt många 

matematikfrågor får barnen koppla av och spela ett roligt spel.
51

 Motiveringen för barnen blir 

antagligen att klara matematikinnehållet så att de når fram till spelen. Skaparna av datorspelet 

kan därmed inte tycka att uppgifterna i matematik är så roliga eller utmanade att barnen skulle 

vilja klara dem för uppgifternas egen skull. För webbplatsen i det här projektet skulle jag vilja 

sammanföra exemplets matematikuppgifter och belönande spel, så att webbplatsen 

uteslutande består av matematikuppgifter, och då matematikuppgifter som är roliga att spela 

och tillräckligt utmanade så att eleverna vill klara dem.  

 

De uppgifter som ingår på webbplatsen kan delas in i några olika sorters webbaserade 

uppgifter. Ungefär hälften av dem, tre stycken, är konstruerade så som jag från början ville att 

uppgifter på den här webbplatsen skulle vara; nämligen som uppgifter där eleverna ska 

försöka lösa ett problem genom att använda sig utav sina matematikkunskaper. Uppgifter som 

i varierande grad uppfyller detta är Primtalskanon, Luffarschack och Mellan 0 och 1. 

Uppgiften Delar är istället mer inriktad på att åskådliggöra matematikinnehåll, medan 

Bråkräkning och de fyra övningsuppgifterna egentligen inte skiljer sig i någon större 

utsträckning från uppgifter som finns i matematikböcker. Anledningen till att webbplatsen 

innehåller olika storters uppgifter är att jag skulle vilja få möjlighet att under utvärderingen, 

förutom att undersöka webbplatsens uppbyggnad, även undersöka vad elever tycker om 

uppgifter som är uppbyggda på olika sätt. Uppgifterna Primtalskanon och Delar tillhör den 

första nivån medan Luffarschack, Bråkräkning och Mellan 0 och 1 tillhör den andra.  

 

Primtalskanon 

Idén till uppgiften Primtalskanon kom från dess namn, som ursprungligen kom från Ambjörn 

Naeve vid KTH. Han hade gjort något liknande som jag fick höra talas om via en av mina 

handledare. Min version av Primtalskanon går ut på att med hjälp av kanoner kopplade till 

olika primtal skjuta ner tal som faller uppifrån. Användaren skjuter ner talet genom att avfyra 

kanoner kopplade till talets samtliga primtalsfaktorer. Varje gång talet träffas av en faktor 

delas det med den faktorn och det som återstår av talet fortsätter att åka nedåt. När endast 

faktorn ett återstår räknas talet som nedskjutet och försvinner. Jag hoppas att eleverna genom 

att göra den här uppgiften blir bättre på att se vilka tal som är jämnt delbara med vilka, och 

förhoppningsvis även lära sig några av de ”knep” som finns. Uppgiften innehåller även, fast 

kanske något mindre tydligt, information om vad ett primtal är och att det går bra att skjuta 

ner talet med valfri ordning på primtalsfaktorerna, dvs. att multiplikation är kommutativ.  

 

                                                 
51

 Buckingham, David & Scanlon, Margaret (2003). Education, entertainment, and learning in the home. 

Buckingham [England]: Open University Press.  s. 113 
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Exempel på hur uppgiften ser ut går att se i bild 2. Längst ner på spelplanen finns sex stycken 

kanoner för de sex lägsta primtalen. När användaren trycker på ”Start!” dyker ett tal upp högst 

upp på sidan, detta börjar sedan röra sig nedåt, mot det lilla svarta streck som finns mellan 

kanon fem och sju. Användaren har till uppgift att skjuta ner talet och alla dess faktorer innan 

det når strecket. Hastigheten, med vilken talen åker ner, ökar ju högre poäng användaren har, 

för att nå sin högsta nivå vid ungefär 3000 poäng. Användare får poäng när han eller hon 

lyckats skjuta ner ett tal och antalet poäng 

beror på talets storlek. Tal som är lägre än tio 

ger tio poäng, tal mellan tio och 99 ger 100 

poäng, mellan 100 och 999 ger 300 poäng och 

tal 1000 eller större ger 500 poäng. För att 

klara uppgiften behöver användaren få ihop 

3500 poäng, en gräns som valdes genom att 

titta på hur många poäng de som testspelade 

uppgifter åt mig fick. Genom att trycka på de 

knappar försedda med primtal som finns under 

kanonerna avfyrar användaren en kanonkula 

från den aktuella kanonen. Om primtalet är en 

faktor till talet i fråga delas talet med faktorn 

och endast kvoten fortsätter nedåt och 

genomförd operation skrivs även ut i en 

textruta precis ovanför spelplanen. Om 

primtalet däremot inte är en faktor händer 

ingenting med talet och användaren förbrukar 

ett av sina försök, eller liv om man vill 

använda terminologi från dator- och tv-spel. 

När användaren har gjort sju sådana fel eller 

talet når strecket längst ner på sidan är spelet 

över och den totala poängsumma användaren 

har lyckats skrapa ihop visas.  

 

Uppgiften har programmerats som ett appletprogram i Java och består av en spelplan, eller 

duk, där programmet ritar ut kanoner, kanonkulor och tal på olika positioner. När användaren 

trycker på ”Start” slumpas ett tal fram genom att programmet slumpar fram hur många 

gånger, högst två, ett av primtalen två, tre, fem, sju, elva och 13 ska ingå. Talet beräknas 

sedan genom att de faktorer som ska ingå multipliceras ihop, men innan det godkänns 

kontrolleras det så att talet inte är större än 2000 och inte innehåller färre än två faktorer. Om 

talet inte godkänns slumpas ett nytt tal fram. Det godkända talet placeras sedan längst upp på 

spelplanen och börjar röra sig nedåt. Talets position på spelplanen sparas i en variabel och 

används för att vinkla kanonerna så att de alltid pekar mot målet och följer dess väg ned. 

Variabeln används även för att beräkna kanonkulans väg mellan aktuell kanon och talet. När 

en kanon avfyrats rör sig kanonkulan längs den uträknade räta linjen mot talet och talet står 

under tiden still, detta för att användaren inte ska förlora tid medan kanonkulan är på väg mot 

talet. Medan en kanonkula är på väg ritas spelplanen med alla sina objekt, både de med nya 

koordinater och de som inte ändrats, om var tredje sekund. När talet åker ned ritas spelplanen 

istället om var 1.5 sekund eller oftare. Intervallet mellan omritningarna beror här på antalet 

poäng hos användaren, fler poäng gör att spelplanen ritas om oftare, vilket sedan i sin tur 

leder till att talet åker nedåt snabbare.  

 

Bild 2: Primtalskanon 
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Delar 

I den första nivån hos demoversionen av webbplatsen ingår även uppgiften Delar. Delar 

består av två rätt olika banor, båda behandlar visserligen tal i bråkform men är i övrigt 

utformade på olika sätt. På webbplatsen finns det även andra uppgifter som innehåller flera 

olika banor, men där bygger deras uppbyggnad i stor utsträckning på varandra så användaren 

behöver endast få instruktioner för vad som ska göras för en av banorna. Detta gäller dock 

inte för de två banorna i Delar, som även skulle kunna fungera som två separata uppgifter och 

kommer här därmed att beskrivas var för sig. De båda banorna handlar båda om att 

åskådliggöra storleken på olika bråk, med förhoppning om att eleverna mer instinktivt ska 

kunna avgöra hur stora bråk med olika nämnare är både som del av en helhet och i förhållande 

till andra bråktal. Detta matematiska innehåll byggs det vidare på i nivå två med uppgiften 

Mellan 0 och 1 

 

Del 1 

Den första banan hos Delar går ut på att eleverna ska markera en viss andel av en rektangel. 

Andelen som ska markeras anges med hjälp av ett bråk med nämnare två, tre, fyra, fem, sex, 

åtta, tio eller tolv, och den stora rektangeln består av ett antal mindre rutor. Antalet rutor är 

antingen 20 eller 24, beroende på 

nämnaren hos det aktuella bråket och 

valt så att nämnaren alltid är en 

delare till antalet rutor, detta på grund 

av att användaren endast har 

möjlighet att markera hela rutor. 

Bråkets täljare och nämnare slumpas 

fram och det gör även storleken på en 

av rektangelns sidor. Tanken med att 

inte ha samma nämnare eller form på 

figuren är att användarna ska behöva 

omvandla bråken och kunna se hur 

stor andel ett bråk är i flera olika 

situationer, och inte bara veta hur 2/3 

markeras i en figur som består av tre 

rutor eller har tre rader eller tre 

kolumner. Ett exempel på hur bana 

ett kan se ut ses i bild 3.  

 

När användaren trycker på länken för spelet Delar öppnas uppgiften i ett nytt fönster och den 

första banan har då redan startat. Instruktioner för hur banan går till och vad den går ut på står 

längst ned i fönstret. Överst ombeds användaren att markera en viss del av en rektangel 

bestående av ett antal mindre rutor. När användaren klickar med markören i en av de mindre 

rutorna byter den färg och blir grå, klickar han eller hon ytterligare en gång i samma ruta blir 

den omarkerad och vit igen. När användaren tycker att tillräckligt med rutor är markerade ska 

de trycka på en knapp med texten ”Klar”. Om användaren har markerat rätt antal rutor färgas 

de gröna och användaren får ett poäng. Om ett felaktigt antal rutor har markerats färgas de 

istället röda och det skrivs ut hur stor del av den stora rektangeln som användaren hade 

markerat. Användaren behöver få fem poäng för att kunna gå vidare till nästa bana. Uppgiften 

är uppbyggd som ett appletprogram i Java. Som nämnts tidigare slumpas nämnaren fram, och 

utifrån nämnaren bestäms antalet mindre rutor och en täljare mindre än nämnaren slumpas 

fram. För att undvika att samma bråk återkommer för ofta sparas alla tidigare bråk i en vektor. 

Bild 3: Delar (1) 
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Vektorn innehåller alltid de sju senast använda bråken och varje nytt bråk kontrolleras innan 

det används så att det inte är lika stort som något av bråken som finns sparade i vektorn. När 

användaren anger att han eller hon är klar med just den deluppgiften går en metod i 

programmet genom den stora rektangelns samtliga rutor och räknar hur många som har 

markerats. Antalet markerade rutor dividerat med det totala antalet rutor jämförs sedan med 

det bråk som slumpats fram.  

 

Del 2 

I den avslutande banan av Delar ska 

man istället för att markera storleken 

på ett bråk i en figur, ange hur stort ett 

bråk är genom att placera det på rätt 

plats på en tallinje. När banan startas 

av användaren blir fem bråk synliga 

och användaren ska genom att klicka 

på bråken med markören dra dem till 

en plats vid tallinjen. När alla fem 

bråken är placerade kan användaren 

trycka på knappen ”Rätta” och då 

färgas bråk som placerats rätt med 

grön färg och bråk som placerats fel 

med röd. För att klara den här banan 

och därmed hela uppgiften behöver 

alla fem bråk placeras på rätt plats. Ett exempel på hur banan kan se ut ses i bild 4.  

 

Även den här banan är uppbyggd som ett appletprogram i Java. De fem bråken slumpas fram 

och innan ett bråk sparas kontrolleras det först så att bråket inte är lika stort som ett av de 

redan framslumpade bråken. Detta för att inte få flera bråk som ska placeras på samma plats 

på tallinjen, både för att det kan bli förvirrande för användaren att veta hur bråken ska 

placeras och för att få variation i uppgiften. I programmet finns det en så kallad muslyssnare 

som hela tiden lyssnar efter när någon av musens knappar trycks ned och var på skärmen 

markören befinner sig. När vänster musknapp trycks ned kontrollerar programmet om 

markören befinner sig över ett av bråken. Om så är fallet uppdateras bråkets position efter hur 

markörens position förändras och bilden uppdateras så att förflyttningen blir synlig även för 

användaren. När vänster musknapp släpps igen slutar bråket att följa markören och blir kvar 

på den plats där markören befann sig då musknappen släpptes. När sedan programmet ska 

kontrollera om bråken har placerats på rätt position på tallinjen kontrolleras det först, för vart 

och ett av bråken, att bråket ligger tillräckligt nära tallinjen vertikalt. Programmet ignorerar 

nämligen de bråk som inte har placerats inom ett visst avstånd från tallinjen och betecknar de 

direkt som felaktiga svar. För övriga bråk läses avståndet från tallinjens nollpunkt av 

horisontellt och jämförs med det avstånd från noll som bråket borde ha. Då det kan vara svårt 

att placera bråket på exakt rätt position och då bråket i sig har en viss bredd, kontrolleras det 

istället om bråket ligger inom ett visst avstånd från den korrekta positionen. Om alla fem bråk 

har placerats inom rätt intervall är banan avklarad, annars får användaren trycka på knappen 

”Försök igen” och försöka placera fem nya bråk. 

 

Bild 4: Delar (2) 
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Mellan 0 och 1 

Mellan 0 och 1 består av fyra stycken labyrinter där det gäller att ta sig, som namnet antyder, 

från noll till ett. I varje bana börjar användaren på en ruta med siffran noll och målet är att 

genom att endast gå mot tal som är större nå fram till en etta, som finns på en annan ruta 

någonstans i labyrinten. Banorna har olika innehåll och svårighetsgrad, men har gemensamt 

att eleverna får öva på att omvandla mellan decimaltal, procent och bråk. Den första banan 

består endast av decimaltal, den andra även av procent, den tredje av alla tre och den fjärde 

endast av tal i bråkform. Banorna bygger delvis på varandra och behöver dessutom klaras i tur 

och ordning. För att undvika att eleverna alltid får samma banor då de gör uppgiften, finns 

varje bana i tre olika versioner. När en ny bana ska laddas in slumpas en av de tre versionerna 

fram, vilket leder till att det inte går att säga hur alla banor i uppgifter kommer att se ut endast 

genom att titta på vilken den första banan är. Ett exempel på hur bana tre kan se ut visas i bild 

5.  

 

Uppgiften är uppbyggd som ett 

appletprogram i Java. Som kan ses i 

figuren består spelplanen av 49 rutor, där 

det i varje ruta finns ett tal sparat. Talen 

läses in från en metod specifik för den 

aktuella banan och talen sparas sedan i 

rutorna och rutorna i sin tur i en matris. 

Användaren navigerar sin väg genom 

labyrinten genom att använda sig utav 

piltangenterna. I appletprogrammet finns 

för detta ändamål en lyssnare, som 

anropas varje gång någon tangent på 

tangentbordet trycks ned. Trots att 

appletprogrammet ber om fokus från 

webbläsaren med jämna mellanrum, är det 

inte alltid som programmet reagerar när en 

piltangent trycks ned. Detta löses enklast 

genom att antingen klicka i applet-

programmet med markören eller genom 

att börja om från början av banan igen. Information om detta står i den text som föregår 

uppgiften och som användaren får upp när fönstret till uppgiften öppnas. När användarna 

väljer att gå åt ett visst håll kontrollerar programmet först att talet där är större än talet på den 

rutan som är markerad för tillfället. Om så är fallet färgas rutans bakgrund ljusgrön och 

användaren kan fortsätta att försöka ta sig genom labyrinten därifrån. Om talet däremot skulle 

vara mindre eller lika stort färgas bakgrunden istället ljust röd och användaren står kvar på 

den ursprungliga rutan. Användaren får göra tre sådana misstag innan spelplanen rensas och 

han eller hon får börja om från början igen. Spelplanen rensas även då användaren går fel väg 

och märker att det inte finns någonstans att ta vägen och trycker på knappen ”Börja om”. Det 

går nämligen inte att gå tillbaka den väg man kommit i någon av labyrinterna.  

 

Bild 5: Mellan 0 och 1 



Webbaserade matematikuppgifter för grundskolan senare del 

Maria Svärdh, CL02 

 21 

Luffarschack 

I boken ”Matte hemma, matte i skolan” hittade jag ett exempel på hur barn kan lära sig 

koordinatsystem. Författarna föreslog att man skulle kunna rita upp ett koordinatsystem på ett 

papper och sedan spela luffarschack genom att ange olika koordinater på spelplanen och 

sedan placera knappar eller dylikt på koordinaten.
52

 Uppgiftens problem för eleverna är att 

vinna över sin motståndare, och för att ha en möjlighet att göra det behöver de kunna använda 

sig av koordinater. Därmed är uppgiften uppbyggd precis enligt de önskemål jag ställde på 

uppgifter som skulle ingå i den här webbplatsen. Dessutom kan uppgiften relativt enkelt 

omarbetas så att den går att använda även över Internet.  Den enda förändring som behöver 

göras är att eleven får spela mot datorn istället för mot en annan elev. Naturligtvis är även det 

senare möjligt, exempelvis då två elever sitter tillsammans och spelar vid samma dator eller 

om webbplatsen utvecklas så att två användare kan ansluta till samma uppgift från två olika 

datorer. En elev som jobbar med webbplatsen ska dock alltid ha möjlighet att jobba helt 

enskilt med uppgifterna.  

 

 

Luffarschack går i den här versionen av spelet ut på att en användare ska försöka få fem i rad 

när han eller hon spelar mot datorn. Spelplanen utgörs av ett koordinatsystem med fyra 

kvadranter och användarna placerar sina spelpjäser genom att ange koordinater i heltal. 

Uppgiften är skapad som ett appletprogram och uppgiftens design kan ses i bild 6. I bilden ser 

vi en spelplan mitt i den tredje omgången, datorn spelar med röda spelpjäser och användaren 

med blå. Användaren startar uppgiften genom att trycka på knappen ”Starta” i det högra nedre 

hörnet. När knappen tryckts börjar datorn med att slumpa fram en koordinat och placera en 

spelpjäs där. Sedan är det användarens tur, och han eller hon placerar sin spelpjäs genom att 

skriva in en x-koordinat i den tomma rutan längst upp till vänster och en y-koordinat i den till 

höger och sedan trycka på ”Placera”. Programmet kontrollerar först om den aktuella platsen är 

                                                 
52

 Stenmark, Jean Kerr, Thompson, Virginia & Cossey, Ruth (1988). Matte hemma, matte i skolan: Family Math 

i svensk version. Lund: Studentlitteratur 

Bild 6: Luffarschack 
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ledig, samt om koordinaterna är skrivna som heltal och ligger inom spelplanens område, dvs. 

att x- och y-koordinaten ligger på eller mellan –5 och 5 respektive –4 och 4. Om dessa krav 

uppfylls placeras en blå spelpjäs på den aktuella positionen, om inte så skrivs vad som inte 

uppfylldes ut i ett felmeddelande och användaren ombeds skriva in en ny position. Efter varje 

placerad spelpjäs kontrollerar programmet om den senast lagda spelpjäsen gjorde så att det 

blev fem i rad åt något håll, om så är fallet utropas den deltagare som gjorde senaste 

placeringen som vinnare och får ett poäng. För att motverka att användaren mycket snabbt 

klarar av att vinna över datorn och därmed inte får möjlighet att öva på koordinatsystem i 

någon större utsträckning, spelas uppgiften i bäst av tre omgångar. Antalet placerade 

spelpjäser räknas och när det antalet uppgår till antalet positioner på spelplanen är alla 

heltalskoordinater upptagna och omgången räknas som oavgjord, vilket leder till att datorn 

och användaren får ett poäng vardera.  

 

Datorns strategi går ut på att i första hand blockera för användaren och i andra att själv 

försöka få fem i rad. Varje gång det är datorns tur att lägga, med undantag för den allra första, 

finns positionen för användarens senaste lagda spelpjäs tillgänglig tillsammans med position 

och riktning till var datorn själv försöker få fem i rad. Utifrån användarens senast lagda 

spelpjäs går datorn igenom alla riktningar och räknar hur många av användarens spelpjäser 

som ligger i rad med den spelpjäsen. Om det i någon riktning finns mer än två i rad försöker 

datorn blockera genom att lägga sin spelpjäs på någon sida om den hittade raden. Om ingen 

av platserna är ledig gås även övriga riktningar igenom på samma sätt. Datorn behandlar alltid 

riktningarna i en viss ordning, vågrätt, lodrätt och de två diagonala, och blockerar den som 

hittas först oberoende av antalet spelpjäser i rad. Om det inte finns någonting möjligt att 

blockera utgår datorn istället från sin senast lagda spelpjäs som inte lades för att försöka 

blockera användaren. Tillsammans med den koordinaten finns även riktning sparad och om 

möjligt försöker datorn bygga vidare på den raden i den aktuella riktningen. Om denna plats 

är upptagen försöker datorn istället hitta en ny riktning från den aktuella koordinaten. Om alla 

riktningar är upptagna slumpas nya koordinater fram åt datorn. Spelplanen utgörs i 

programmet av en matris med heltal, där talen sparade i matrisen anger om positionen är ledig 

eller vilken färg en eventuell spelpjäs har. När en spelpjäs placeras ändras således endast 

siffran på aktuell position i matrisen och varje gång spelplanen ritas om hämtas information 

om dess utseende från matrisen.  

 

 

Bråkräkning 

Den tredje och sista uppgiften på den andra nivån är Bråkräkning. Bråkräkning är inte alls 

uppbyggd på samma sätt som övriga uppgifter på webbplatsen, där tanken har varit att 

antingen belysa någonting eller att lösa ett problem med hjälp av matematik, utan här handlar 

det istället till största del om att skriva svaret på ett uttryck i en ruta. Som man kan ana av 

uppgiftsnamnet behandlar uppgiften räkning med tal i bråkform och själva uppgiften är 

uppdelad på fyra banor eller svårighetsgrader. I samtliga banor ska eleverna skriva om ett 

uttryck bestående av två bråktal så att de står på ett gemensamt bråkstreck. I den första delen 

av uppgiften är räknesättet mellan de två bråken addition eller subtraktion och båda bråken 

har samma nämnare. I nästa del är det fortfarande addition och subtraktion, men här kan 

bråken även ha olika nämnare. I del tre är det multiplikation av bråk och i del fyra division. 

Användarna ska skriva de två bråken på gemensamt bråkstreck genom att skriva in täljare och 

nämnare i två rutor. Exempel på hur uppgiften ser ut visas i bild 7. Om användaren skriver in 

ett korrekt svar färgas hela uttrycket grönt och användaren får ett poäng, och om han eller hon 

svarar fel färgas det istället rött och användaren får ett minuspoäng samtidigt som det korrekta 
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uttrycket skrivs ut. Om användaren skriver in det rätta svaret, men det inskrivna bråket kan 

förkortas ytterligare förblir uttrycket svart och två nya rutor dyker upp. I dessa kan 

användaren skriva bråket på en förkortad form. Nya rutor fortsätta att dyka upp om bråket är 

rätt men ej fullständigt förkortat. Användaren ombeds, om det behövs, att förkorta bråket 

högst två gånger, sedan skrivs det förkortade bråket ut, men användaren får fortfarande ett 

poäng. Om användaren först skulle svara rätt och sedan förkorta fel får han eller hon fel på 

uppgiften och följaktligen ett minuspoäng. För att klara uppgiften behöver användaren få ihop 

24 poäng, antalet poäng som samlats ihop syns i den gröna raden längst ned i fönstret. När 

användaren fått ihop ett visst antal poäng kommer han eller hon att komma vidare till nästa 

bana eller svårighetsgrad, men då användaren även kan få minuspoäng kan det även hända att 

användare får gå ner till banan under. Det är dock inte möjligt att få färre än noll poäng.  

 

Uppgiften är uppbyggd med hjälp av JavaScript-kod och tabeller som programmerats i 

HTML. Täljare och nämnare till de två bråken slumpas fram och placeras tillsammans med 

bråkstreck och övriga tecken i tabellceller mitt i fönstret. Raden, där antalet poäng som 

erhållits markeras, är även den gjord med hjälp av tabeller och där nästa cell färgas antingen 

vit eller grön när användaren får ett minus- eller pluspoäng. Användaren startar uppgiften 

genom att klicka på knappen ”Starta” och då börjar det första uttrycket att slumpas fram. Det 

inskrivna bråket kontrolleras genom att trycka på knappen ”Kontrollera” och ett nytt bråk fås 

sedan fram genom att trycka på ”Nästa”. Alla dessa knappar utgörs av samma knapp som 

byter namn och funktion i olika delar av uppgiften, och det finns därmed ingen risk att 

användaren råkar trycka på fel knapp.  

 

 

Bild 7: Bråkräkning 
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Övningsuppgifter 

Förutom de fem uppgifterna beskrivna ovan konstruerade jag även fyra uppgifter som är 

tänkta att ligga utanför den nivåindelade delen av webbplatsen. Dessa uppgifter har tidigare i 

rapporten benämnts som övningsuppgifter. Övningsuppgifternas sidor är uppbyggda mer som 

uppgifter från läromedel i matematik än vad övriga uppgifter på webbplatsen är. Det finns en 

övningsuppgift för vart och ett av de fyra räknesätten. Varje övningsuppgift består av 16 

stycken talpar, med ett räknesätt mellan sig, likhetstecken och en tom ruta för svaret. Talen i 

uppgifterna slumpas fram och övningsuppgiften innehåller därmed olika talpar varje gång den 

används, men det finns samtidigt ingenting som hindrar att samma par av tal förekommer 

flera gånger på samma sida. När användarna först kommer in på sidan är det enda som är 

synligt en knapp med texten ”Start” och, om användaren har gjort uppgiften tidigare, en lista 

med de fem bästa resultaten användaren har uppnått. När användaren trycker på startknappen 

blir uppgiftens 16 talpar synliga och en metod sparar den tidpunkt då uppgiften startades. 

Talen som används för övningsuppgifterna för addition och subtraktion slumpas fram från tal 

mellan 1 och 50, medan de för multiplikation och division slumpas fram mellan ett och tolv. 

För att undvika att resultatet av en divisionsuppgift har en rest, slumpas kvot och nämnare och 

utifrån dem beräknas täljaren. Användaren försöker sedan besvara så många uppgifter som 

möjligt genom att skriva in svar i de tomma textrutorna och trycker sedan, när han eller hon 

känner sig klar, på knappen med texten ”Rätta”. Då rättas de 16 uppgifterna och om svaret är 

rätt skrivs ett grönt ”Rätt” ut jämte svaret, och om svaret är fel skrivs ett rött ”Fel” ut 

tillsammans med det rätta svaret. Därefter räknas antalet rätt ihop och tidpunkten då 

övningsuppgiften slutfördes jämförs med tidpunkten då den startades. Detta resultat jämförs 

sedan med listan över de bästa resultaten, och om det nya resultatet är tillräckligt bra för att 

hamna på listan uppdateras den och den nya listan sparas.  
 

”Datorn  är  via  programvarorna både  et t  medium för undervisning och et t  verk tyg.”  
53

 

 

De fyra övningsuppgifterna är inte tänkta att uppfylla webbplatsen mål om att matematiken i 

uppgifterna ska användas för att lösa något annat problem. I uppgiften används istället datorn 

endast som ett redskap för att träna på de olika räknesätten och uppgifternas utformning 

skiljer sig inte från hur samma sak kan övas med penna och papper. På datorn blir dock 

uppgifterna lättare att rätta, skapa och det finns en möjlighet till tidtagning. Eleverna har 

dessutom möjlighet att öva hur många, eller hur få, gånger de vill, utan att nya uppgiftspapper 

behöver skapas. Listan över varje övningsuppgifts bästa resultat hoppas jag kunna motivera 

eleverna att försöka slå sitt eget bästa resultat och göra uppgiften flera gånger.  
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Utvärdering 

För att få möjlighet att utvärdera både uppgifternas svårighetsgrad och webbplatsens 

uppbyggnad med elever i rätt åldersgrupp tog jag kontakt med två lärare från två olika 

högstadieskolor. Denna förfrågan skickades ut i maj då vårterminen började närma sig sitt slut 

och en stor av del av de resterande matematiklektionerna redan var uppbokade. Båda lärarna 

kunde dock ställa upp med lektionstid och fem eller sex elever vardera som ville vara med i 

utvärderingen. 

 

Förberedelser 

I den ursprungliga versionen av sidan skulle webbplatsen innehålla en databas. Där skulle 

elevernas resultat kunna sparas, så att de skulle kunna fortsätta att jobba med sidan oavsett 

vilken dator de befann sig vid. Implementering av en sådan databas hamnade dock utanför det 

här projektet på grund av tidsbrist. För att eleverna som testade webbplatsen ändå skulle få 

uppleva detta, skapade jag med hjälp av kakor en illusion av en databas. I en kaka sparades 

elevens namn och resultat, så att om han eller hon loggade in på sidan från samma dator igen 

vid ett senare tillfälle skulle deras resultat finnas kvar. En kaka är information som en 

webbplats kan spara på användarens dator. Då elevernas resultat fanns sparade på den 

enskilda datorn och inte i en central databas, var resultaten inte tillgängliga från någon av de 

andra datorerna. Men eleverna skulle vid testtillfället endast arbeta med webbplatsen under 

någon timme och dessutom bara från en och samma dator. Därmed tyckte jag att webbplatsen 

från elevernas synvinkel ändå skulle fungera så som det var tänkt från början.  

 

För att få reda på elevernas åsikter om de olika uppgifterna planerade jag att först låta dem 

använda webbplatsen under cirka en timme och därefter intervjua varje elev enskilt. 

Tillsammans med en av mina handledare konstruerade jag även en enkät som eleverna kunde 

fylla i medan de provspelade de olika uppgifterna. I enkäten kunde eleverna för varje uppgift 

fylla i hur de upplevde uppgifternas svårighetsgrad, skriva kortfattat vad de tyckte, ange om 

de kunde tänka sig att göra uppgiften flera gånger samt motivera det sistnämnda. Enkäten kan 

ses i bilaga 1. Elevernas svar i enkäten planerades sedan att användas som utgångspunkt i 

intervjuerna. På så sätt skulle vi inte behöva gå igenom vad eleverna tyckte om varje uppgift 

under intervjun, utan kunde istället fokusera på några svar som var särskilt intressanta och på 

sidan som helhet. Under intervjuerna tänkte jag även fråga om eleverna trodde att de lärt sig 

någonting medan de gjorde uppgifterna, och i så fall vad.  

 

Hos den första skolan 

 I den första skolan hade läraren valt ut sex elever, tre flickor och tre pojkar, i årskurs åtta. 

Eleverna var enligt en annan lärare på skolan alla rätt duktiga och hade åtminstone betyget 

VG i matematik. Vi fick sitta i ett tomt klassrum på skolan, där det fanns sex stycken datorer. 

Jag började med att introducera mitt projekt samt gav dem en lapp att ta med hem till sina 

föräldrar. På lappen stod det information om vad projektet och utvärderingen gick ut på och 

att jag skulle spela in intervjuerna, samt uppmanade dem att höra av sig om de hade några 

frågor eller inte ville att deras barn skulle vara med i utvärderingen. Efter det skrev jag in 

adressen till webbplatsen i elevernas webbläsare och lämnade ut enkäterna. Samtliga datorer 

använde webbläsaren Internet Explorer och hade en lägre upplösning än vad jag hade på min 

dator då jag designade sidan. Det sistnämnda ledde till att sidan utseende upplevdes som 

klumpigt och att inte hela länken till uppgiften Delar var synlig för eleverna. 
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Efter en inledande kort förvirring hos eleverna över vad de skulle göra, kom samtliga igång. 

Själva förvirringen berodde mest på att ingen av dem läste instruktionerna för de olika 

uppgifterna utan, som vanligt är hos vana Internetanvändaren, klickade de sig direkt vidare till 

själva uppgiften. Eleverna försökte upprepade gånger klara uppgifterna och de flesta gav inte 

upp förrän de lyckades. Det förekom även mycket samarbete mellan eleverna och ljudnivån 

blev relativt hög. Jag gick runt, observerade, svarade på frågor och gav dem tips på hur de 

skulle kunna tänka för att komma vidare. Tips och hjälp gav jag dock bara då de länge försökt 

på samma del av en uppgift utan att komma vidare. Efter ungefär en timme spelade de 

fortfarande och jag fick föreslå att vi kanske skulle börja med intervjuerna. Medan jag 

intervjuade en elev satt de elever som ännu inte blivit intervjuade kvar framför datorerna och 

spelade, medan de som var klara fick gå tillbaka till sin klass. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en mp3-spelare för att underlätta bearbetningen av materialet. Efter intervjuerna 

transkriberade jag ljudfilerna och analyserade innehållet tillsammans med elevernas enkäter.  

 

Hos den andra skolan 

I den andra skolan jag besökte hade läraren valt ut en grupp på fem elever i årskurs nio, där 

alla tre betygsstegen fanns representerade. Vi satt i ett rum med sex datorer som låg i 

anslutning till elevernas klassrum, vilket ledde till att även elever som inte skulle delta i 

utvärderingen kom in och tittade vid olika tidpunkter. Även här introducerade jag först 

projektet och delade ut enkät och den lapp till föräldrar som beskrivits i föregående avsnitt. 

 

När eleverna loggat in på sidan och försökte starta någon av uppgifterna visade det sig dock 

att webbläsaren inte kunde öppna eller läsa appletprogram. Då det inte gick att ladda ner eller 

installera någonting på skolans datorer och skolans datoransvariga inte gick att få tag på, 

innebar det att utvärderingen inte gick att genomföra. Medan jag försökte få klarhet i varför 

det inte fungerade och undersökte om det fanns något sätt att lösa det, testade eleverna de 

övningsuppgifter som låg på webbplatsen. I dessa övningar kunde något av de fyra 

räknesätten övas, genom att på tid besvara 16 tal. Övningarna var byggda med hjälp av 

JavaScript och var därmed det enda på webbplatsen som fungerade. När det stod klart att 

inget gick att göra för tillfället avbröt jag utvärderingen utan att intervjua eleverna.  

 

Iakttagelser och resultat 

Helheten 

Båda grupperna av elever verkade vara förväntansfulla innan själva utvärderingen började och 

under tiden de läste uppgiftsnamnen på enkäten kommenterade någon att Luffarschack skulle 

de testa, för det lät kul. Som nämnts i föregående stycke gick appletprogrammen på sidan inte 

att starta på en av skolorna och iakttagelser och enkätsvar kommer därmed bara från en skola. 

En sammanställning av enkätsvaren finns i bilaga 2. När eleverna började utforska 

webbplatsen gjorde de det på olika sätt. En del testade sig runt genom att klicka på lite olika 

delar medan andra ställde frågor angående nästan allting som fanns på sidorna. De flesta av 

eleverna var efter en timme fortfarande sysselsatta medan en satt och stirrade in i dator-

skärmen utan att göra någonting. När jag sa något till henne gjorde hon pliktskyldigt någon 

del av uppgiften till och fortsatte sedan att göra ingenting. Så hon verkade veta hur hon skulle 

göra för att lösa uppgifterna, men saknade intresse. Av eleverna som testspelade var det bara 

de tre pojkarna som klarade att komma in på den andra nivån, och gjorde det relativt snabbt, 

medan de tre flickorna fastnade på en av uppgifterna på nivå ett. De kommenterade sedan 
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under intervjuerna att de upplevde det som väldigt frustrerande att inte komma vidare för de 

hade velat testa de uppgifter som fanns på den andra nivån också.  

 

Under intervjuerna upplevde jag eleverna som väldigt artiga och de verkade inte alls vilja 

klaga på någonting som fanns på webbsidorna. Om detta betyder att de tyckte att det inte 

fanns någonting att klaga på eller om de bara inte ville klaga vet jag inte. Eleverna sa, i vilket 

fall som helst, i intervjuerna att de tyckte att flera av uppgifterna var svåra till en början, men 

ändå roliga då de efter hand lärde sig eller kom på hur de skulle göra och tänka för att klara av 

uppgiften. Några nämnde även att de tyckte det var roligt med spel där man samtidigt fick 

använda hjärnan och tänka till lite. Något som de hade velat göra om på sidan var dock 

designen, som de upplevde som väldigt vit och tråkig. De skulle gärna ha sett en mer färgglad 

sida och en elev föreslog att sidan även kanske kunde ha någon form av rolig maskot.  

 

Jag frågade även samtliga elever om de skulle kunna tänka sig att använda en liknande sida, 

fast större, i framtiden och alla svarade att det kunde de tänka sig att göra under matematik-

lektionerna i skolan. De tyckte inte de hade lärt sig någonting speciellt efter den timmen de 

höll på med webbplatsen men trodde samtidigt att om den användes ofta skulle de nog lära sig 

vissa tekniker och knep. En elev kommenterade att det skulle vara bra att använda något 

liknande innan ett prov, om det fanns en del av webbplatsen med uppgifter som handlade 

precis om det avsnitt provet var på. Han var nämligen av uppfattningen att genom att göra 

uppgifterna flera gånger skulle nödvändiga kunskaper nötas in. Däremot skulle det krävas att 

webbplatsen innehöll ett väldigt bra spel för att han skulle använda sig av den även på 

fritiden.  
 

 Elev:  … men in te  om jag si t ter såhär hemma på fr i t iden.  Kanske om det  var  

et t  såhär  värsta ,  värs ta  jät tespe le t ,  typ där  man springer omkring 

och skju ter gubbar och så får man extrapoäng för de t…  

 

Primtalskanon 

Primtalskanon var den uppgift som samtliga elever började med. De upplevde den i början 

som mycket svår och fick alla de första gångerna under 1000 poäng. När jag på deras fråga 

svarat att gränsen för att klara banan låg på 3500 poäng baxnade de och majoriteten lämnade 

uppgiften för att istället försöka med den andra banan på första nivån, Delar. Då de behövde 

klara även Primtalskanonen för att gå vidare till nivå två återvände de senare för att försöka 

igen och den här gången gick det bättre för samtliga. Under intervjuerna kommenterade flera 

av eleverna att även om uppgiften hade upplevts som svår i början så var den inte det när de 

väl kommit in i den. Både från dem som klarat den och de som inte klarat den kom åsikten att 

gränsen för att klara banan borde sänkas till 3000 eller 3200 då talen precis innan gränsen 

upplevdes förflytta sig nedåt alldeles för snabbt. Men det fanns även en elev som var av den 

motsatta åsikten och tyckte att gränsen borde höjas så att han skulle få sitta längre och spela. 

Under intervjuerna verkade det som att uppgiften hade varit rolig att spela och flera av 

eleverna var av åsikten att spelet blev roligare ju längre de spelade för då kunde de känna igen 

vilka tal som var delbara med vilka faktorer. Vid frågan om vilka knep de använde sig av för 

att avgöra vilka primtalsfaktorer ett tal har nämndes uteslutande att jämna tal kan delas med 

två och tal som slutar på fem med fem.  
 

 Jag:  Kom du på några knep för hur man ve t  vad saker är de lbara  med?  

 Elev:  Ja det  är ju  l iksom, de t  är l iksom reg ler.  När det  är fem på s lutet  så  

delar man med fem,  när de t  är jämnt tal  så  delar man med två,  så  

förkortar man ner de t  t i l l  enkel t .  
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En elev kommenterade att begränsningen som sa att han bara fick göra sju misstag ledde till 

att han började tänka efter istället för att bara chansa. Från enkätsvaren kan man se att 

samtliga elever skulle vilja göra uppgiften flera gånger, med den vanligaste motiveringen att 

primtalskanonen var rolig. Hälften, tre stycken, tyckte även att uppgiften låg på en lagom 

svårighetsgrad medan två tyckte att den var för lätt.  

 

Delar 

Då Delar består av två rätt olika banor hade några av eleverna uppfattat det som att de skulle 

fylla i en del av enkäten per deluppgift. Svaren som de eleverna gav på till de båda banorna 

var dock snarlika och för att kunna redovisa svaren tillsammans med de övriga har jag valt att 

slå ihop de två svaren till ett. Hälften, två stycken, har kommenterat att de tyckte svårighets-

graden var lagom och tre av fem att de inte skulle vilja göra uppgiften igen. Motiveringen till 

det sistnämnda skiljer sig åt mellan eleverna, någon tycker att uppgiften helt enkelt är för 

tråkig, en annan att den är för svår och en tredje att den är alldeles för lätt. De som har svarat 

att de vill göra uppgiften fler gånger motiverar det med att de tyckte de lärde sig mycket. 

Under intervjuerna framförde någon elev åsikten att den första deluppgiften var bra eftersom 

svårighetsgraden på de framslumpade bråktalen var varierad. En del var lättare och eleven 

visste exakt hur han skulle göra, medan andra var svårare och fick honom först att tänka efter. 

De elever jag iakttog och frågade verkade ha strategin på den första delen att först räkna 

antalet rutor i figuren och sedan dela det antalet med bråkets nämnare. På så sätt fick de reda 

på hur många rutor en del var och för att veta hur många som skulle markeras multiplicerade 

de det med bråkets täljare. Detta gjorde de även då svaret mer direkt hade kunnat ses i figuren, 

då exempelvis bråkets nämnare var detsamma som figurens rader eller kolonner.  

 

Mellan 0 och 1 

Mellan 0 och 1 var den uppgift på den andra nivån som verkade engagera eleverna mest. Det 

förekom mycket samarbete och vid tillfällen stod de alla tre samlade runt en dator och 

såg/hjälpte till när en av dem försökte komma ur en labyrint och glada utrop hördes när en 

bana klarades. Att uppgiften var rolig när man väl hade klarat av en bana var också den 

vanligaste kommentaren på enkäten. Eleverna kommenterade i sina intervjuer att de upplevde 

labyrinterna som svåra och att de fick sitta länge och försöka innan de klarade av en. Två hade 

även försökt komma ur labyrinten genom att hitta vägen baklänges istället, alltså från ett till 

noll. Den ena sa att det var att föredra då det var lättare att gå till tal som var lägre och den 

andra då han på det sättet kunde utesluta åt vilka håll det inte gick att gå och på så sätt kunde 

få ner antalet möjliga vägar genom labyrinten. I enkäterna tyckte de flesta, trots allt, att 

svårighetsgraden på uppgiften var lagom och att de skulle vilja göra uppgiften flera gånger.  

 

Luffarschack 

En elev kommenterade i sin intervju att de tidigare under terminen hade spelat något annat 

spel där det gällde att skriva in koordinater. Det märktes, då ingen av de elever som kom till 

den andra nivån verkade ha några svårigheter med att förstå vad de skulle göra. Samtliga 

kommenterade i sina intervjuer att det hade varit roligare om datorn hade haft lite mer intresse 

av att vinna själv och inte bara blockera. Men en tillade samtidigt att den egentliga 

utmaningen med uppgiften var att skriva in koordinaterna rätt. Och även om ingen av dem, 

vad jag såg, förlorade mot datorn, krävdes det ändå att de fyllt nästan hela spelplanen med 

spelpjäser innan de själva lyckades överlista datorns blockeringar och få fem i rad. I enkäten 
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tyckte två av tre att uppgiften var för lätt, men samtliga kunde tänka sig att göra uppgiften 

igen, då den upplevdes som rolig.  

 

Bråkräkning 

Endast två av eleverna testade att göra uppgiften Bråkräkning och att utvärdera den i enkäten. 

Det var också den uppgift som eleverna valde att göra sist, efter att de klarat de två andra 

uppgifterna på den andra nivån. Detta kan ha att göra med att namnet på uppgiften inte låter 

lika spellikt som de övriga två. De två eleverna uppgav i enkäten att de tyckte uppgiften var 

svår och jobbig och ville inte spela den igen, då den var för svår och tråkig. Ingen av dem 

klarade hela uppgiften, utan både fastnade på den andra nivån där addition eller subtraktion 

genomförs på bråktal med olika nämnare. Detta sa eleverna, som gick i årskurs åtta, att de inte 

hade stött på tidigare i matematiken och de visste därmed inte hur de skulle göra och gav upp. 
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Slutsatser 
Webbplatsen som skapats i det här projektet har bara utvärderats av sex elever och det går 

därmed inte att dra några generella slutsatser om dess uppbyggnad eller innehåll. Efter 

utvärderingen kan jag dock redovisa några slutsatser utifrån de iakttagelser och kommentarer 

som kom fram från de elever som testade webbplatsen. Frågeställningarna som jag har arbetat 

efter under det här projektet och som jag nu ska försöka besvara är: Hur kan en webbplats på 

Internet användas för att lära matematik?, Hur kan Internet användas som medium för att 

motivera elever att lära sig matematik? och Hur kan en sådan webbplats utformas? Den 

sistnämnda frågeställningen har särskilt betonats.  

 

Användning 

En lärandewebbplats kan antingen användas som ett komplement till undervisningen i 

klassrummet eller som något som är fristående från övrig matematikundervisning. Om 

webbplatsen ska ses som helt fristående från skolan är det således är tänkt att eleverna ska 

besöka sidan utanför skolan, vilket kräver att eleverna både hittar till webbplatsen och väljer 

att återkomma. Om webbplatsen är utformad tillräckligt utmanande och inbjudande finns det 

nog inga svårigheter med att få eleverna att stanna kvar och komma tillbaka när de väl har 

hittat dit. Det är nog istället svårare att få en varierad grupp elever till sidan överhuvudtaget. 

Det finns många högstadieelever som anser att matematik inte är något roligt ämne i skolan 

och det känns därmed otroligt att de skulle välja att besöka en matematiksida på sin fritid. 

Detta var även åsikten bland de elever jag intervjuade. De tyckte sidan var bra, kunde tänka 

sig att använda den under skoltid, men inte hemifrån. Så majoriteten av dem som kommer att 

använda webbplatsen kommer att vara de elever som redan är intresserade och tycker att 

matematik är roligt. Inget ont i att de använder en sådan sida, men det borde inte vara de 

eleverna som webbplatsen syftar till att försöka motivera. De eleverna är ju redan motiverade, 

så målet borde istället vara att försöka nå de elever som inte är motiverade och tycker att 

matematik är tråkigt.  

 

Om webbplatsen istället är tänkt att användas i undervisningen är det möjligt att göra helt 

andra sorters uppgifter än som skapats i det här projektet. Eleverna kommer då att använda 

webbplatsen med tillgång till en lärare som kan hjälpa dem både lyfta begrepp och besvara 

frågor. En ytterligare möjlighet är om de två kombineras. En elev jag intervjuade nämnde att 

det hade varit bra med någonting där han kunde öva sina färdigheter inför ett prov. Om en 

webbplats innehöll lämpliga uppgifter från en mängd olika områden och med uppgifter som 

var anpassade efter de mål som ska uppnås efter en viss årskurs, skulle elever kunna besöka 

den då de behöver öva extra på någonting eller inför ett prov. Om så var fallet skulle sidan 

nog få en mer varierad grupp besökare som använder sidan utanför klassrummet.  

 

Motivation 

De elever som testade webbplatsen verkade tycka att det var roligt att göra uppgifterna. Roligt 

kanske för att det var någonting annorlunda, en variation från den vanliga undervisningen i 

matematik. Nu vet jag ingenting om hur just de undersökta elevernas matematikundervisning 

ser ut i vanliga fall, men från NU-03 visade det sig att en stor del av undervisningen 

upplevdes som enformig. Att då ett fåtal gånger låta eleverna jobba med matematik på en 

webbplats istället för i boken, borde då fungera motiverande för eleverna, kanske endast för 

att det blir ett avbrott från det vanliga räknandet. Men om en sådan här webbplats är tänkt att 
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användas kontinuerligt i undervisningen kan man inte längre lita på att det blir automatiskt 

motiverande. Istället måste webbplatsen i sig konstrueras så att eleverna blir motiverade och 

vill lära sig och förstå. Något som kan bidra till det kan vara att eleven i webbplatsen direkt 

ser att han eller hon blivit bättre, antingen genom att klara något de inte klarat tidigare eller 

genom att han eller hon får fler och fler poäng på en uppgift för varje gång de spelar. 

Spelliknande uppgifter, som i det här projektet, upplevs kanske som roliga och någonting 

elever vill klara. Men det är då kanske inte själva matematiken som motiverar dem att lära 

utan istället spelet i sig och då får man istället hoppas att de får med sig lite matematik 

automatiskt genom sitt spelande. 

 

Utformning 

Med utformning menar jag vilka sorters uppgifter som kan finnas på webbplatsen samt hur 

webbplatsens innehåll kan organiseras. Uppgifterna på webbplatsen var organiserade så att en 

elev var tvungen att klara alla uppgifter på en nivå innan han eller hon kunde gå vidare. Detta 

ledde till att när eleverna som testade webbplatsen först hade gett upp på Primtalskanonen 

och sedan klarat Delar, så gick de tillbaka till Primtalskanonen och försökte igen. Om de inte 

hade behövt klara den uppgiften för att komma vidare är det inte säkert de hade försökt igen. 

Efteråt visade det sig att Primtalskanonen var en av de uppgifter som eleverna tyckte var 

roligast. Så det är nog bra med någon form av yttre motivation som får eleverna att försöka 

igen på uppgifter de från början upplever som svåra och omöjliga att klara. De flesta uppgifter 

är nämligen svåra när man först möter dem, men blir enklare när man kommer in i det och 

mer förstår vad som efterfrågas. Uppgifterna verkade också upplevas som roliga och 

motiverande när eleverna började förstå vad de skulle göra och klarade av någonting som de 

tidigare inte klarat eller förstått. Detta verkade, i min utvärdering, dock bara gälla uppgifter 

som var utformade mer som spel än som läroboksuppgifter. När eleverna inte förstod den 

andra nivån på Bråkräkning tyckte de att det var tråkigt och gav upp med motiveringen att de 

inte hade lärt sig det än. De hade inte heller lärt sig primtalsuppdela, men på den uppgiften 

verkade de mer benägna att lära sig och försöka igen. Kanske för att uppgiften i sig var 

roligare och mer spellik, eller kanske bara för att det inte fanns någon nivå tre på demo-

versionen som de kunde komma upp till om de klarat Bråkräkning. Men de uppgifter som var 

mer spelbetonade och därmed mindre lika beräkningsuppgifter hade den högsta andelen av 

elever som uppgav att de skulle vilja göra uppgifterna igen.  
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Diskussion 
Vad den här rapporten och projektet har försökt undersöka är hur Internet kan användas som 

ett återkommande inslag i undervisningen. Alltså att olika webbplatser på Internet inte bara 

används som ett roligt inslag för att fördriva tiden i slutet av terminen, då betygen är satta och 

allt redan har hunnits med. Program och webbplatser på datorer eller Internet är hjälpmedel 

som kan användas även i den ordinarie undervisningen. Men de är samtidigt i sig inget mer än 

just hjälpmedel eller medium, som blir bra eller dåliga beroende på hur de används och vilka 

som program som finns att tillgå. Dahland refererar åsikten från Riis, Jedeskog och Hyltén att 

elever upplever undervisning med hjälp av datorer som att det blev roligare, men de var 

samtidigt inte säkra på om det nödvändigtvis ledde till mer kunskaper.
54

 Om det leder till mer 

kunskaper eller inte borde väl inte spela så stor roll, bara det inte leder till mindre kunskaper. 

Är det roligare och fungerar lika bra så borde det vara att föredra att användas. Man borde 

som lärare försöka ta tillvara de arbetssätt som eleverna tycker är roliga. Om något upplevs 

som roligt måste det vara mer motiverande och höja intresset för ämnet, än ett arbetssätt som 

eleverna finner enformigt och långtråkigt. Men naturligtvis är samtidigt inte heller alla sätt att 

arbeta med datorer eller Internet i undervisning automatiskt roliga eller bra. Och inte heller 

alla elever tycker att det är roligt att arbeta med datorer, även om det är lätt att hamna i 

uppfattningen och generaliseringen att alla unga tycker att datorspel och Internet är kul. Att 

inte användandet av datorer i undervisningen automatiskt gör att det blir intressant var även 

något som märktes under utvärderingen av webbplatsen. Då satt en elev och stirrade på 

datorskärmen utan att göra något och verkade uppleva webbplatsen och uppgifterna som 

tråkiga. När datorer används i undervisningen innebär det att det finns olika förkunskaper hos 

elever både vad det gäller matematikinnehåll och datorvana. De elever som ofta brukar spela 

datorspel eller använda sig av datorer på fritiden har då automatiskt en datorvana som gör att 

de lättare kan använda sig av nya program som introduceras i undervisningen, jämfört med 

elever som kanske bara använder datorer i skolan. Inte för att detta borde vara något hinder 

för att använda datorer i sin undervisning, tvärtom borde skolan syfta till att alla elever ska få 

en datorvana som gör att de obehindrat kan använda sig av olika program. Men det bör 

samtidigt tas hänsyn till elevernas varierande datorvana om man planerar att använda datorer 

som ett återkommande inslag i undervisningen.  

 

Det är även lätt att förstå om lärare drar sig för att bygga delar av sin undervisning helt på 

någonting som finns på Internet. I en datorsal på en skola är det ofta minst en dator som inte 

fungerar, eller så fungerar kanske inte nätverket till Internet, eller finns kanske inte de 

program som behövs installerade på alla datorer. På Internet finns det redan många 

applikationer eller appletprogram som skulle kunna användas i matematikundervisningen, 

men material som ligger på Internet kan inte kännas så säkra som någonting som finns i 

bokform eller sparat på en CD-skiva. Länkar på Internet kan sluta fungera, upphovsmännen 

kan ta bort applikationen eller en server kan ligga nere. Det som finns åtkomligt en dag kan 

mycket lätt vara helt försvunnet dagen efter och det kan därmed inte vara optimalt att planera 

sin undervisning kring saker man inte kan vara säker på finns tillgängliga när man behöver 

dem.  

 

När det gäller utvärderingen av webbplatsen i de två skolorna, borde jag naturligtvis innan 

testtillfället ha kontrollerat så att appletprogram i Java gick att köra på skolans datorer. Då 

hade det kanske hos den andra skolan funnits tillräckligt med tid för att få tag i datoransvarig 

och med hans eller hennes hjälp installera det som behövdes på de aktuella datorerna. Under 
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intervjuerna hade det kanske kommit fram helt andra åsikter från eleverna om de hade fått 

möjlighet att arbeta med webbplatsen vid ett tidigare tillfälle. Förhoppningsvis skulle då fler 

av eleverna fått möjlighet att testa de uppgifter som låg på den andra nivån, dit nu endast 

hälften av eleverna hann. Om eleverna hade använt sidan vid mer än ett tillfälle skulle de även 

få testa att logga in och fortsätta arbeta med webbplasten från så långt de kom förra gången de 

arbeta med den. Även de enskilda intervjuerna med eleverna hade kunnat genomföras på ett 

annat och förhoppningsvis bättre sätt. Exempelvis borde jag ha frågat den elev som inte alls 

ville delta varför hon gav upp och inte fortsatte arbeta med webbplatsen, och om det fanns 

något sätt på vilket den hade kunnat utformas så att hon hade blivit mer intresserad. Jag 

kanske även skulle ha intervjuat eleverna på den skolan där appletprogrammen inte gick att 

öppna, för att få reda på deras tankar om en sådan här webbplats och vilka förväntningar de 

hade på den. De eleverna var även de enda som testade övningsuppgifterna ordentligt och om 

de intervjuats hade jag även kunnat få lite tankar och åsikter om hur topplista och tidtagning 

påverkade dem och om de i första hand jämförde resultaten med sina tidigare resultat eller 

med vad de andra elevernas.   
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Vidareutveckling 
Under utvärderingen i högstadieskolor och från andra som har testat uppgifterna har jag märkt 

flera saker som kan förbättras i uppbyggnaden av webbplatsen och i de enskilda uppgifterna. 

Sidorna som ingick på webbplatsen borde ha varit designade så att de bättre passade olika 

sorters webbläsare och framförallt olika hög upplösning. Det är nog även bara till fördel om 

webbplatsen innehåller information om vad som krävs för att köra uppgifterna, i fråga om 

insticksprogram och liknande. Den informationen behöver även innehålla länkar och 

instruktioner för hur användaren gratis kan ladda ner och installera den programvara som 

behövs. Gemensamt för flera av uppgifterna är att det hade varit mer flexibelt att kunna styra 

spelet på flera olika sätt, så att användaren själv får välja det som passar honom eller henne 

bäst. Exempelvis så hade kanonerna i Primtalskanon för en del kanske lättare avfyrats genom 

att koppla tangenter på tangentbordet till de olika kanonerna. Eftersom appletprogrammet inte 

alltid la märke till knapptryckningarna i Mellan 0 och 1 hade nog den uppgiften mått bra av 

att även kunna styras med musen. En annan uppgift som upplevdes som svår att navigera var 

första delen av Delar. När många rutor i figuren ska markeras hade det nog underlättat om 

användaren med hjälp av musen kunde dra över flera rutor och på så sätt markera flera på en 

gång. Andra förändringar som föreslagits är att hastigheten bör öka långsammare i 

Primtalskanonen, detta istället för att sänka gränsen. Flera av eleverna kommenterade att när 

poängen gick över 3000 hann de knappt skjuta ner talen, även om de direkt visste vilka 

faktorer som ingick. För att undvika att samma tal ska skjutas ner för ofta bör det även finnas 

en vektor innehållande de senast framslumpade talen, precis som i uppgiften Delar. 

Luffarschack bör även utvecklas så att det går att spela mot en annan användare, något som 

programmeringsmässigt är enklare att göra än då en användare ska spela mot datorn. 

 

När eleverna spelade Primtalskanonen kunde de endast regler för vilka tal som är jämnt 

delbara med två eller fem. Det hade varit intressant om det gick att bygga in i uppgiften eller i 

webbplatsen information om hur man ser att tal är delbara med exempelvis tre. Då hade 

webbplatsen även kunnat användas till att lära och inte bara till att öva på moment som 

eleverna redan lärt sig. Man kan kanske lägga in öppna frågor som får eleverna att fundera 

själva eller skriva ut tips i form av ”har du tänkt på…” eller liknande. Samma funderingar 

gäller även hur man kan bygga upp en webbplats så att den lyfter begrepp, kan lära ut begrepp 

eller samband och låta eleverna upptäcka själva utan tillgång till lärare. 

 

Om webbplatsen ska användas av en lärare i hans eller hennes undervisning kommer den 

antagligen även att behöva en speciell sida avsedd endast för lärare. Där kan det stå dels 

information om vad som behöver finnas på skolans datorer för att webbplatsen ska fungera, så 

att läraren inte hamnar i en datorsal full av elever där ingenting går att spela. Dels kan den 

delen av webbplatsen innehålla förslag på hur lärare kan arbeta med uppgifterna; vilket 

uppgifternas matematiska innehåll är, vad eleverna bör kunna och även förslag på hur man 

kan använda uppgifterna som en del i övrig undervisning.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

 

 

 

Besvara frågorna medan du testar uppgifterna. 

 

 

 

Uppgiftens namn: 

  

 Delar 

 Primtalskanon 

 Bråkräkning 

 Luffarschack 

 Mellan 0 och 1

 

 

 

Vad tycker du om uppgiftens svårighetsgrad? 

 

 Lätt  Lagom  Svår

 

 

Skriv kortfattat vad du tycker om uppgiften: 

 

 

 

 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att göra uppgiften flera gånger? 

 

 Ja  Nej

 

 

Varför? / Varför inte? 
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Bilaga 2: Sammanställning av enkätsvar 

 

Uppgiftens namn: Primtalskanon 

Antal besvarade enkäter: 6 st. 

 

Vad tyckte du om uppgiftens svårighetsgrad? 

Lätt: 2 st. 

Lagom: 3 st. 

Svår: 1 st. 

 

Skriv kortfattat vad du tycker om uppgiften: 

”Jag tycker det var kul. Men lite svårt ibland.” 

”Det var roligt. Det skulle varit mer tal att välja på.” 

”Jag tycker att det gick för fort i slutet” 

”helt ok. Lite lek, samtidigt som man använder hjärnan.” 

”Helt okey. Lite klurig men sen fattar man.” 

 

Skulle du kunna tänka dig att göra uppgiften flera gånger? 
Ja: 6 st. 

Nej: 0 st. 

 

Varför? / Varför inte? 
Ja: ”Kul, får igång” 

Ja: ”Den var kul och varierad” 

Ja: ”Man fick tänka snabbt” 

Ja: ”Man lär sig knep” 

Ja: ”Var helt ok” 

Ja: ”Den var rolig” 

 

 

 

 

Uppgiftens namn: Delar 

Antal besvarade enkäter: 5 st. 

 

Vad tyckte du om uppgiftens svårighetsgrad? 

Lätt: 1 st. 

Lagom: 2 st. 

Svår: 1 st. 

(Endast 4 st. besvarade frågan) 

 

Skriv kortfattat vad du tycker om uppgiften: 

”Det var rätt svårt” 

”För lätt. Ingen utmaning” 

”Den var bra när man kom igång men det var jättebra när man kom igång”  [del 1] 

”Bra när man förstod hur man skulle göra”  [del 2] 

”tråkig man orkar inte tänka på talen. Om man anstränger sig klarar man det”  [del 1] 

”svår får gissa sig till vissa svar”  [del 2] 

”Det var okey. Man klarar den om man försöker” 
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Skulle du kunna tänka dig att göra uppgiften flera gånger? 
Ja: 2 st. 

Nej: 3 st. 

 

Varför? / Varför inte? 
Ja: ”För man lärde sig mycket.” 

Ja: ”Den gav ganska mycke” [del 1] 

Ja: ”Den gav ganska mycke den me” [del 2] 

Nej: ”Det var för lätt” 

Nej: ”tråkig”  [del 1] 

Nej: ”För jobbig. Men kanske” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiftens namn: Luffarschack 

Antal besvarade enkäter: 3 st. 

 

Vad tyckte du om uppgiftens svårighetsgrad? 

Lätt: 2 st. 

Lagom: 1 st. 

Svår: 0 st. 

 

Skriv kortfattat vad du tycker om uppgiften: 

”Det var lätt men roligt att tänka lite extra var man ska placera” 

”ganska kul med nåt man känner igen” 

”Rolig, men den var lite klurig” 

 

Skulle du kunna tänka dig att göra uppgiften flera gånger? 
Ja: 3 st. 

Nej: 0 st. 

 

Varför? / Varför inte? 

Ja: ”Roligt med luffarschack” 

Ja: ”Var kul” 

Ja: ”Rolig” 
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Uppgiftens namn: Mellan 0 och 1 

Antal besvarade enkäter: 3 st. 

 

Vad tyckte du om uppgiftens svårighetsgrad? 

Lätt:  0 st. 

Lagom: 2 st. 

Svår: 1 st. 

 

Skriv kortfattat vad du tycker om uppgiften: 

”svår men rolig typ” 

”Rolig när man klarat den.” 

 

Skulle du kunna tänka dig att göra uppgiften flera gånger? 
Ja: 2 st. 

Nej: 1 st. 

 

Varför? / Varför inte? 

Ja: ”kul när man klarar det” 

Nej: ”För jobbig” 

 

 

 

 

Uppgiftens namn: Bråkräkning 

Antal besvarade enkäter: 2 st. 

 

Vad tyckte du om uppgiftens svårighetsgrad? 

Lätt: 0 st. 

Lagom: 0 st. 

Svår: 2 st. 

 

Skriv kortfattat vad du tycker om uppgiften: 

”Jobbig” 

 

Skulle du kunna tänka dig att göra uppgiften flera gånger? 
Ja: 0 st. 

Nej: 2 st. 

 

Varför? / Varför inte? 

Nej: ”För svårt” 

Nej: ”Tråkig och ansträngande” 

 


