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1. Inledning 
Vi vill härmed avrapportera vårt projekt och samtidigt tacka för de medel som ställts till vårt 
förfogande för projektets genomförande. Samtidigt vill vi framföra tack till alla studenter som 
deltagit, både de som gjort testerna och bidragit till utvärderingen och de som varit ”panel” 
vid designen av testerna och utprovningen av uppgifter. Ett särskilt tack vill vi rikta till 
”math.se” som gjort implementeringen i datorapplikationen och i övrigt stått för de 
datortekniska delarna av projektet. 

Vi har konstruerat tre stycken datorstödda tester, nätduggor, inom ramen för kursen Analys I 
(Envariabelanalys del I). Kursen ges under första läsperioden termin 2 för studenter i åk 1 på 
civilingenjörsprogrammen ED, KTS och MT. Testerna har utformats så att det svar som 
studenten avger omedelbart rättas samtidigt som en ”snabb feedback” ges i form av ledtrådar 
(tips) hur man kan tänka och komma vidare. Varje test var öppet under ca en vecka, och 
studenterna kunde göra arbetet när som helts under detta tidsintervall. Ca 120 studenter har  
gjort samtliga tre nätduggor. 
 

Parallellt med detta har några studenter (12 st.) fått lösa uppgifter med motsvarande innehåll 
på ”traditionellt” sätt, d.v.s. med papper och penna, och därefter lämnat in lösningarna för 
”manuell” rättning med feedback ca en vecka senare. Dessa uppgifter omfattar motsvarande 
matematikstoff men har getts en annan utformning.  

En analys av de båda gruppernas resultat och reflektion av sitt lärande var ämnat att göras. 

 
 

2. Syfte 
Syftet med testerna, speciellt nätduggorna, är att 

 ge studenterna ytterligare ett, men något annorlunda, sätt att möta och ta till sig  
stoffet i matematisk analys och på så sätt ge dem ännu ett stöd för lärandet.  

 undersöka hur lärandet påverkas och skiljer sig åt i de två grupperna. 
 undersöka hur studenternas lärande påverkats beroende på i vilken utsträckning  

man arbetat gemensamt eller individuellt med uppgifterna. 
 ta reda på hur denna aktivitet påverkat studenternas reflektion av det egna lärandet.  
 som ett delmål försöka ta reda på hur denna aktivitet påverkat studenternas 

reflektion av det egna lärandet jämfört med övriga aktiviteter i undervisningen. 
 

Vi kan konstatera att vi mer eller mindre fått svar på alla dessa frågor utom den sista (se nedan 
i resultatdelen). 
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3. Utförande 
3.1 Interaktiva tester – Nätduggor – Utformning 
Exempel: Se sid. 9-14. 

Tre tester (nätduggor) har konstruerats, vart och ett på lämpliga delar av kursen. Totalt täcker 
dessa tester nästan hela analyskursens innehåll. Varje test består av fem uppgifter, de flesta på 
multiple-choice-form (MC) där ett eller flera alternativ är korrekta. Antalet korrekta alternativ 
anges inte, det framgår bara att minst ett alternativ är korrekt. Valet av uppgifternas karaktär 
avgjordes av följande ställningstaganden 

 Det var tänkt att vi skulle ha betydligt fler tester där varje test skulle innehålla 
kanske upp till tio (10) deluppgifter. Detta visade sig vara alltför omfattande och 
omständligt, bl.a. beroende på svårigheter med implementeringen i datorapplikationen. 
Dessutom blev det ”omöjligt” att ge enskild feedback beroende på vilket svar som 
skulle anges. 

 Vi ansåg att MC var lämpligt eftersom standardiserad feedback då var möjlig. 
 Tips (se även nedan) efter varje angivet svar och till sist lösning valdes som 

feedback eftersom det var någorlunda lätt att hantera i applikationen. Samtidigt ansåg 
vi att tipsen skulle leda in studenten på funktionella tankegångar, vilket i sin tur borde 
gynna lärandet. 

 Ett felaktigt angivet svar kan innehålla korrekta alternativ, men så snart ett korrekt 
alternativ saknas eller minst ett är felaktigt bedöms uppgiften som icke godkänd. Detta 
skulle enligt vår mening förtydliga för studenten hur viktigt det är med reflektion och 
reflekterande analys.  

 
För att en uppgift skall bedömas godkänd krävs att helt korrekt svar anges på högst tre försök. 
Efter första respektive andra försöket ges omedelbart feedback (”snabb feedback”) i form av 
tips, oftast i form av kommentarer, till samtliga alternativ. Tipsens utförlighetsgrad är 
progressiv. Efter ett eventuellt tredje försök ges tipset i form av en lösning till hela uppgiften. 
Lösningen ges på detta sätt även om man svarat korrekt på något av de tre försöken. En 
bonuspoäng till tentamen utdelas om man har minst 3 godkända uppgifter av de fem som 
testet omfattar. Således kan man få högst tre (3) bonuspoäng till tentamen. 
Anm: Tentamen består av 7 uppgifter som bedöms med 0 – 6 poäng. Minst 20 poäng krävs 
för ett godkänt resultat (betyg 3). Den sammanlagda bonuspoängen på nätduggorna adderas 
till tentamensskrivningens resultat innan betyg sätts. 

 
En testpanel med några studenter ur åk 2 fick prova några utvalda uppgifter. Panelen hade 
konstruktiva förslag både på layout och testförfarande. Bl.a. sade man entydigt att utan 
bonussystem av något slag kommer man inte att prioritera testerna. Dessutom framkom efter 
kort diskussion att minst tre av fem för bonus verkade rimligt. (Senare, vid intervjuer av de 
som gjort alla testerna i ”fullskala”, framkom det att man bör höja kravet till fyra av fem. Vissa 
ville t.o.m. att vi borde kräva fem av fem. Detta för att bättre kunna undvika ”taktiklösningar” 
av olika slag.) 

 
 

3.2   Inlämningsuppgifter – Utformning 
Exempel: Se sid. 15. 

Studenter som gjort inlämningsuppgifter har gjort detta i tre omgångar och med motsvarande 
innehåll av matematikstoff som respektive nätdugga. Uppgifterna har dock skiljt sig från 
nätduggornas genom att studenterna har lämnat fullständiga lösningar - förklaringar, kalkyler, 
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slutsatser, eventuella kontroller och resultat. Uppgifternas karaktär har varit ”utredande” och 
uppgifter som kan lösas genom att bara använda en eller flera ”kända” algoritmer (procedurer) 
har vi försökt undvika. Flertalet uppgifter har av deltagande studenter beskrivits som vara av 
”tentamenskaraktär”. Arbetet med inlämningsuppgifterna har följt nedanstående procedur, 
som för respektive omgång, från utlämning till sista muntliga feedbacken, har sträckt sig över 
2-2½ vecka. Det innebär att denna ”långsamma” procedur sammanlagt för de tre inlämnings-
omgångarna tagit upp till sju veckor, d.v.s. den har pågått i stort sett under hela kursens gång. 
 

 Studenten har, efter utlämning, fått ca en vecka på sig att lösa sina uppgifter.  
 Lösningarna har rättas av oss och tydliga kommentarer och anvisningar för 

förbättringar har getts.  
 Uppgifterna returnerades till studenten efter 5-6 dagar (”långsam feedback”). 
 Studenten fick ytterligare några dagar på sig att göra tillägg, ändra eller göra om e 

eller flera uppgifter. Anvisningar och kommentarer enligt ovan från rättande lärare 
utgjorde då ett stöd i detta arbete. 

 Efter inlämnad retur har vi lärare åter ”rättat” och eventuellt gett nya skriftliga 
kommentarer. 

 Den sista feedbacken har getts muntligt under ca 10 min till var och en av dessa 
studenter. 

 
För en godkänd inlämning har studenten fått 1 bonuspoäng, d.v.s. maximalt tre (3) poäng till 
den skriftliga tentamen på kursen. Alltså precis motsvarande möjlighet som studenterna som 
gjort nätduggorna. 
 
 
4. Utvärdering 
4.1 Nätduggor 
Av svar som vi fått via intervjuer och kursutvärdering framgår att det från studenter som gjort 
nätduggorna finns flera goda intryck. De flesta, som avgett svar, anger att man fått stöd i sitt 
lärande genom att göra nätduggorna. En del studenter beskriver detta konkret, t.ex. i följande 
uttalanden: 

 
 ”Tipsen motverkar procedurtänkandet” 
 ”Tvingas uppmärksamma teorin” 
 ”Tänka – inte räkna” 
 ”Kombinerar olika kursmoment”,  
 ”Tipsen fungerade riktigt bra, man fick tänka själv och fick sedan vägledning om man var inne 

på fel spår.”,  
 ”... att verkligen tänka till och förstå teorin bakom …”.  
 ”Bra att få jobba med teorin, vilket inte annars brukar bli av.” 
 ”Snappar fler detaljer via tipsen” 
 ”Hjälper studenterna att hålla sig kvar i kursens ”tempo”. De återspeglar hur långt man bör ha 

kommit i sin utveckling inom kursen till satt tid.” 
 

Av andra svar framgår det att man har ”tvingats” att studera kurslitteraturen mera noggrant då 
det gäller definitioner och satser. Citaten ovan tillsammans med dessa svar om mera 
djupgående studie av kursboken tyder, enligt vår mening, på att man även reflekterat över sitt 
lärande och att detta gynnats av arbetet med duggorna. Flertalet studenter anger att man 
samarbetat med andra och beskriver också hur detta samarbete gått till, t.ex. att man först 
jobbar var för sig, sedan diskuterar och till sist ”jämkar” samman för att sedan avge svar. Även 
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detta tyder på att man har reflekterat över sitt lärande. I kursutvärderingen som gjordes på 
nätet efter avslutat kurs anger ca 63 % alternativ 4 eller 5 på frågan/påståendet ”Nätduggorna 
har bidragit till mitt lärande i matematik”. Övriga alternativ: 1 – 3 %, 2 – 15 %, 3 – 18 %. 

Av det ovanstående framgår att två av våra syften bör ha uppfyllts, arbetet med nätduggorna 
stöder studenterna i deras lärande och påverkar/utvecklar reflektionen av lärandet och att 
samarbete verkar vara en viktig faktor i detta. Påpekas bör att samtliga intervjuade visar stor 
mognad i reflektionen av sitt lärande. Vid intervjutillfället upplevdes de flesta intervjuade vara 
genuint intresserade av att få berätta om hur man har arbetat specifikt med detta projekts 
uppgifter men även hur man allmänt arbetar med och tar till sig matematikstoff. De flesta 
verkar veta hur de skall gå tillväga för att lära sig matematik, även om de, av olika skäl, inte 
kommer ända fram. 

Ett annat syfte var att ge ytterligare ett, men något annorlunda, sätt att ta till sig matematikstoff. 
Vi tror att även detta kan ha upplevts av flera av deltagarna. Följande exempel på uttalanden 
stöder i varje fall detta: 

  
 ”Elever ser positivt fram emot nätduggorna” 
 ”Nytänkande”  
 ”Gillar nätduggor. Har försökt göra alla uppgifterna då duggorna fungerar som bra kontroll på 

att man ligger i fas med kursen.” 
 

Flera studenter anger också att det är ”roligare” (vår reflektion - ”än vad?”). 

Ett närapå allmänt intryck är att deltagarna anser att uppgifterna är svåra eller t.o.m. för svåra. 
En viktig avsikt i arbetet med konstruktionen av uppgifterna var att vi skulle använda 
frågeställningar som studenterna inte är riktigt vana vid från övriga undervisningsmoment 
(traditionella). Frågornas karaktär har därmed avsiktligt förskjutits från kalkyler och procedurer 
mot förståelse och analyser. Vi har då varit medvetna om att sådana problemställningar faktiskt 
är svåra att utreda eftersom de kräver en längre tankekedja samt att det angivna svaret inte 
med lätthet går att kontrollera genom att t.ex. jämföra med facit eller med ett liknande 
(likadant(?)) löst exempel. Av vissa enkätsvar kan man få intrycket att denna ökade 
svårighetsgrad är till bekymmer, men vi anser tvärtom att syftet är uppnått, nämligen att både 
uppgifternas formulering med tillhörande lösningstips skall bidra till lärandet vad gäller 
förståelse och fördjupning. En student anger  

 ”Jag tyckte uppgifterna var för svåra… ingen chans för mig att klara uppgifterna utan 
lösningstipsen.”  

 
Det är kanske lätt att försöka förstå den ”stackars” studenten och framför sig se en uppgiven 
person, och det må så vara, men vi anser att uttalandet ändå stöder våra intentioner i 
ovanstående avseende, att uppgifterna bör upplevas, av åtminstone medelstudenten, som 
svåra. Andra uttalanden, som mer direkt understöder vårt syfte gällande svårighetsgraden och 
kopplingen till lärandet, låter mera positiva, som t.ex. 
  

 ”Svåra men bra koncept” 
 ”Svåra men lärorika” 

 
I negativ riktning pekar följande uttalanden: 

  

 ”Bara för bonuspoäng. Lärde sig aldrig uppgifterna man inte klarade” 
 ”Tipsen ej till hjälp” 
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De flesta studenter anger också att de ”bara” gjort tre (3) uppgifter (av fem) på respektive 
dugga. Skälen till detta kan vara olika, men vi kan nog anta att det i de flesta fall beror på att 
man får sin bonuspoäng om man gör tre uppgifter korrekt, och att man därför av t.ex. 
”tidsbrist” försöker göra de tre uppgifterna som ser enklast ut först. Därefter kanske man har 
”tittat på” övriga två uppgifter men inte ägnat någon större uppmärksamhet åt innehållet eller 
avsikten med uppgiften vad gäller lärandet. Då vi, efter flera diskussioner, bestämde att tre av 
fem skulle räcka för bonus, var vi förstås medvetna om att bonuspoängen avgör, men inte att 
det skulle vara så utbrett att man bara skulle bearbeta tre uppgifter. På detta sätt anser vi att 
många studenter faktiskt missat att få insikt i både intressanta och viktiga uppgifter eftersom 
de fem uppgifterna tillsammans är ämnade att på ett bra sätt spegla kursinnehållet inom 
respektive kursmoment. De något svårare uppgifterna kräver ju dessutom ännu större 
förståelse och kräver också mera teoretiska kunskaper. 

Tilläggas bör att de flesta anger att man arbetat 2-3 timmar per dugga. Detta förefaller rimligt, 
med tanke på att de flesta ”stoppat” efter tre godkända uppgifter. Några anger så kort tid som 
ca en timma per dugga, vilket å andra sidan verkar väldigt kort tid om man ska få ut tillräckliga 
kunskaper från sitt arbete. 

 

 
4.2  Inlämningsuppgifter 
I intervjuer och i kursutvärdering på nätet framkommer, från de som gjort inlämningsupp-
gifterna, följande sammanfattande resultat: 

Man har oftast samarbetat i en mindre grupp innan man individuellt sammanställt och 
lämnat sina ”egna” lösningar. Samarbetet har av vissa beskrivits i ”klartext”, som t.ex. 

 ”Ofta har jag gjort de uppgifter som jag känt mig säker på själv först och sedan diskuterat med de 
andra de frågor jag tyckte var svårare.” 

 ”Om jag fastnar i en fråga så ber jag en vän ge tips så att jag ”trycks” åt rätt håll. 
 ”Det är ett bra sätt att lära sig på. Om man undrar något kan man fråga, men även svara på 

andras frågor. Man lär sig mycket på att förklara för andra.” 
 

På frågor om uppgifternas karaktär samt feedback bidragit till lärandet finns svar som: 
 

 Absolut! Uppgifterna var bra utformade. Men det jag tyckte var bäst var att de var utformade 
liknande en tenta. Det kändes som en väldigt bra förberedelse inför tentan då man visste mer vad 
man förväntades skriva eftersom man fått feedback på de man skrivit.  

 Inlämningsuppgifterna har blandat både lättare och svårare uppgifter som alla handlar om 
förståelse på något sätt. För mig personligen är det viktigt att det är obligatoriskt med 
förståelseuppgifter för att jag skall lära mig så mycket som möjligt. 

 Feedbacken har rättat de fel jag haft i min förståelse och lärt mig att skriva mitt utförande mer 
korrekt. Returerna är en andra chans att förstå/reparera eventuella missförstånd, väldigt viktigt att 
få se vad man gjorde för fel. Det gör att jag förstår exakt rätt för jag blir lite arg på mig själv att jag 
hade fel. 
 

Det mest positiva med att göra inlämningsuppgifterna har varit 
 ”Jag har helt klart fått djupare förståelse för de matematiska problem som uppgifterna tar upp. 

Kan inte komma på några nackdelar för mig personligen.” 
 ”Reflekterar mer över teorin bakom.” 
 ”Jag upplever att jag lärt mig väldigt mycket!” 
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Sammantaget gör vi, med svaren ovan och andra svar, följande reflektioner 
 

 Arbetet med inlämningsuppgifterna har påverkat studenternas reflektion kring sitt 
lärande. 

 Feedback, så som den getts, påverkar lärandet och det verkar inte som om tiden 
mellan inlämnade lösningar och tillbakalämnade rättade uppgifter spelar någon större 
roll. Denna tid var i samtliga fall 5-6 dagar. Ingen i denna grupp av studenter har, 
varken i intervjuer eller under pågående projekt, påpekat detta som en brist i 
sammanhanget. 

 Samarbete anses gynnsamt och man har en tydlig idé med varför det är det. 
 Det som, enligt studenterna, varit negativt med att göra inlämningsuppgifterna är 

att det tagit relativt lång tid. De vanligaste svaren är att varje inlämning tagit 5-6 h att 
göra. En viktig skillnad jämfört med de som gjort nätduggorna är dock att samtliga 
studenter i denna grupp har gjort alla uppgifter inklusive korrigering efter rättning. 
Gruppen som gjort nätduggorna ”stannade” i stor utsträckning efter tre korrekta svar. 

 Stor övervikt på positiva omdömen. 
 Mer framgångsrik metod än att göra nätduggor eftersom dessa studenter fick 

personlig konstruktiv feedback, trots att den första återkopplingen inte kunde göras 
förrän ca fem dagar efter inlämningen. 

 
 

5. Resultat 
Som helhet är vi nöjda med projektet. Det har definitivt stärkt kunskapsbildningen hos våra 
studenter. Våra syften och mål har i stora drag uppnåtts. Speciellt vill vi framföra de positiva 
resultaten 

 Nästan alla kursregistrerade har antingen gjort nätduggorna (ca 120 studenter) eller 
inlämningsuppgifterna (12 studenter), vilket innebär övervägande delen av kursdel-
tagarna ”exponerats” av viktigt matematik-innehåll på ytterligare ett sätt, dessutom 
kanske på ett roligare sätt som också är mera ”up to date”. Någon egentlig minskad 
aktivitet under övriga undervisningsmoment under kursens gång har vi inte kunnat se. 

 Av de som svarat i kursutvärderingen på nätet och bland de som intervjuats har den 
övervägande delen påpekat att man studerat de matematikteoretiska sambanden på ett 
fördjupat sätt. Uppgifternas innehåll och karaktär har gynnat detta arbetssätt. 

 Den allra största andelen projektdeltagare anser att lärandet har påverkats i ganska 
stor eller stor omfattning. 

 Det är tydligt att man har gjort relevanta reflektioner av sitt lärande under arbetets 
gång. Det viktigaste i detta avseende är att reflektionen gäller förståelse/analys och att 
man för sig själv synliggjort de teoretiska inslagen i kursen – procedurer har till viss del 
ersatts med förståelse. 

 Man gynnas i sitt lärande av ett relevant samarbete och kan beskriva hur och varför 
man samarbetar. 

 
Vårt allmänna intryck är att studenter som gjort (traditionella) inlämningsuppgifter har en 
större tilltro till att man lärt sig jämfört med de som gjort nätduggorna. Denna skillnad hade 
vi dock till viss del förväntat oss och förutsett, men vi anser att resultatet av projektet då det 
gäller nätduggorna är så pass gott att formatet, något modifierat, bör upprepas och användas i 
följande studentgrupper som läser motsvarande kurs. I så fall med enbart nätduggor som 
alternativ (se nedan under punkt 6).    

Vi har inte kunnat avläsa i vilken utsträckning som arbetet med duggor eller inlämningsupp-
gifter har påverkat studenternas slutresultat på kursen som helhet. Det har helt enkelt inte varit 
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möjligt, dels av tidsbrist men även beroende på att underlaget för analys inte varit tillräckligt 
användbart. 

De som samarbetat med nätduggorna tycks, tyvärr, även ha gjort ”taktiklösningar” genom att 
man på olika sätt gemensamt provat (offrat) något svar och därefter lättare kunnat hitta de 
korrekta alternativen utan att reflektera så mycket över matematikuppgiften som sådan. Det-
ta var något vi i viss mån förutsåg, men vi menade att de studenter som i alltför stor utsträck-
ning gör på detta sätt ändå kommer att ”misslyckas” på individuell tentamen. Dock bör själ-
va undervisningsmetoden inte uppmuntra till lättfångade extrapoäng. Trots detta menar vi att 
fördelarna uppväger, de flesta studenterna anser att de fått ut positiva saker när det gäller 
matematikkunnande ur dessa nätduggor. Vid en genomgång av tentamensresultaten på den 
ordinarie individuella skriftliga tentamen efter avslutad kurs, visar det sig att endast sju (7) 
studenter av ca 140 skrivande har nått över godkändgränsen (minst 20 poäng) på grund av 
bonuspoäng på nätduggorna. 

Vi är medvetna om att både en mera omfattande enkätundersökning och flera, och kanske 
annorlunda utformade, intervjuer kunnat ge ett mera robust underlag för slutsatser. I detta 
projekt har vi tyvärr tvingats väga detta mot tidsåtgången för de olika delarna av genom-
förandet. Det som tagit den alla största delen av tiden (60 %) har varit konstruktionen av 
uppgifterna till nätduggorna med tillhörande implementering i datorapplikationen, trots att 
denna rent praktiskt har skötts av ”math.se”, men där vi själva fått stå för nästan all 
korrekturläsning och testkörning.  

Den totala arbetstiden (430 h) till detta projekt har fördelats på ungefär följande sätt 

 Konstruktion av nätduggor inklusive korrekturläsning, egen testkörning och övrig 
kommunikation med math.se – 60 % (ca 260 h). 

 Konstruktion av inlämningsuppgifter inklusive rättning och övrig feedback till 
studenter – 10 %. (ca 40 h). 

 Utvärderingar (genomförande och bearbetning av intervjuer och nätutvärdering) –  
15 % (ca 65 h). 

 Övrigt, bl.a. interna diskussioner, testpanel, rapportskrivning – 15 % (ca 65 h). 
 
Den lärplattform som ”math.se” redan hade i projektets inledning stödde inte våra krav i 
tillräcklig utsträckning. En ganska omfattande process behövdes innan plattformen 
modifierats så att den till fullo kunde användas för våra ändamål. Detta resulterade i många 
och långa (mycket positiva dock) kontakter med ansvariga på ”math.se” innan både vi och de 
blev nöjda. Vid projekt av denna typ bör man alltså ha detta i stark åtanke då projektet planeras 
och innan man bestämmer om det alls skall/kan genomföras. 

 
 

6. Användning av projektets resultat 
Vår avsikt är att använda nätduggor som ett inslag i undervisningen även i fortsättningen. 
Detta trots att det framkommer att studenter som gjort inlämningsuppgifterna anser att detta 
är ett bättre upplägg än nätduggorna. I ljuset av projektets resultat gällande nätduggorna, och 
med tanke på den arbetsinsats som krävs vid rättning etc. av inlämningsuppgifter, anser vi att 
nätduggorna kommer att fylla en viktig funktion i studenternas matematiklärande. Uppgifter 
och stoff i dessa nätduggor är då tänkt att vara ungefär detsamma som i projektet, eftersom 
det är både omständligt och tidskrävande att göra ändringar i applikationen (datorverktyget). 
Vi kommer däremot att ändra kraven för bonus till ”4 av 5” eftersom vi då tror att student-
erna kommer i kontakt med fler uppgifter av något svårare och ännu mera fördjupande 
karaktär. Detta bonussystem tror vi även kommer att motverka dels resonemanget ”bara de 
tre enklaste uppgifterna” samt dels att ”taktiklösningar” av olika slag görs. Vid information 
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om nätduggorna kommer vi också att vara mera noggranna med att beskriva syfte, mål och 
strategier och då med resultatet av detta projekt som utgångspunkt. Vi kommer även att trycka 
på att duggorna är en form av examination och att ett gediget arbete med dessa antagligen 
förbättrar studentens slutresultat på kursen. En ökad anknytning i den övriga undervisningen 
till duggornas innehåll och speciella karaktär skulle säkert vara positivt och dessutom 
uppskattat av studenterna. Vi planerar t.ex. att under lektionstid införa ett antal övnings-
uppgifter med liknande formulering som uppgifterna på nätduggorna. 

Tyvärr är det inte kostnadsfritt för oss att använda den datormiljö som vi haft tillgång till i 
detta projekt. Kostnadsfrågan gör att det inom ett par år kommer att bli nödvändigt att hitta 
en annan, lokal och kostnadsfri (?), lösning om vi skall kunna fortsätta med nätduggor på detta 
sätt som ett interaktivt redskap för lärandet i matematik.  

 
 

7. Vidareutveckling av projektet 
I de intervjuer som genomfördes upptäckte vi att studenterna var väldigt benägna och 
intresserade av att berätta om sina erfarenheter i detta projekt. Ofta drog man paralleller till 
sina studier i matematik rent allmänt. Ett nytt projekt skulle kunna ta fasta vid detta och göra 
en studie av hur studenter lägger upp sina studier i matematik och vilka reflektioner man gör 
under sitt lärande. Skillnader i studenternas upplägg och hur detta påverkar studieresultat och 
självkänsla kan vara viktiga resultat som ett sådant projekt kan ge. Hur gör ”starka” studenter? 
Hur gör ”svaga”? etc. Med resultaten från ett sådant projekt som grund borde vi kunna 
organisera ännu mer välstrukturerad matematikundervisning i kurser motsvarande den som 
det här beskrivna projektet studerat. 

Ett sådant projekt behöver använda vedertagna metoder för intervjuundersökningar, bl.a. 
fokusgrupper och djupintervjuer. Ett datorbaserat insamlingsverktyg för enkätundersök-
ningar kommer också att krävas. 

 

LiU-ITN, Campus Norrköping 
Sixten Nilsson - projektledare 
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Nätduggor _ Exempel 
1.5  
Vilket eller vilka av alternativen nedan på de reella konstanterna 푎, 푏 och 푐 skall väljas för att funktionerna 푓(푥) 
respektive 푔(푥) skall bli kontinuerliga för alla 푥 ∈ ℝ. 
 

푓(푥) =

3푥 + 푎, 푥 ≥ 0

sin 2푥
푥 , 푥 < 0

 

 

푔(푥) =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ −

8
휋 arctan푥, 푥 ≥ 1

ln(푏푥 − 푏 + 1)
푥 − 1 , 0 ≤ 푥 < 1

1− 푒
푥 , 푥 < 0

 

A. 푎 = −2,푏 = −2, 푐 = −ln 5 
B. 푎 = −2,푏 = −4, 푐 = −ln 5 
C. 푎 = −2,푏 = −2, 푐 = ln 5 
D. 푎 = −2,푏 = −4, 푐 = ln 5 
E. 푎 = 2,푏 = −2, 푐 = −ln 5 
F. 푎 = 2,푏 = −4, 푐 = − ln 5 
G. 푎 = 2,푏 = −2, 푐 = ln 5 
H. 푎 = 2,푏 = −4, 푐 = ln 5  
 

Tips 1 
Kontrollera alla relevanta gränsvärden och funktionsvärden.  
För 푔(푥) kan omskrivningen 
 

ln(푏푥 − 푏 + 1)
푥 − 1 =

ln(푏(푥 − 1) + 1)
(푥 − 1) ∙

1
1 + 푥 

 
vara användbar. Vid gränsvärdesberäkningen då 푥 → 1  är variabelbytet 푡 = 푥 − 1 lämpligt. 
 
Tips 2 
För 푓(푥) har vi 푓(0) = 3 ∙ 0 + 푎 = 푎. För kontinuitet i 푥 = 0 krävs det att  

푎 = lim
→

sin 2푥
푥 = ⋯ 

För 푔(푥) har vi att 

푔(1) = −
8
휋 arctan 1 = −

8
휋 ∙

휋
4 = −2, 

 
och för kontinuitet i 푥 = 1 krävs det att 

푔(1) = −2 = lim
→

ln(푏푥 − 푏 + 1)
푥 − 1 = lim

→

ln(푏(푥 − 1) + 1)
(푥 − 1) ∙

1
1 + 푥 = [Låt	푡 = 푥 − 1 → 0 	då	푥 → 1 ]	 = ⋯ 

 
Detta ger värdet på konstanten 푏, och genom att använda detta värde på 푏 kan 푔(0) beräknas, vilket innebär att 
konstanten 푐 skall väljas så att 

푔(0) = lim
→

1− 푒
푥 . 

Lösning 
푓 blir kontinuerlig om 

푓(0) = 푎 = lim
→

sin 2푥
푥 = lim

→

sin 2푥
2푥 ∙ 2 = 1 ∙ 2 = 2 ⇔ 푎 = 2. 

 
푔 blir kontinuerlig i 푥 = 1 om  
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푔(1) = −2 = lim
→

ln(푏푥 − 푏 + 1)
푥 − 1 = 

= lim
→

ln(푏(푥 − 1) + 1)
(푥 − 1) ∙

1
1 + 푥 = [Låt	푡 = 푥 − 1 → 0 	då	푥 → 1 ]	 = lim

→

ln(푏푡 + 1)
푡 ∙

1
푡 + 2 = 

 

lim
→

ln(푏푡+ 1)
푏푡 ∙ 푏 ∙

1
푡 + 2 = 1 ∙ 푏 ∙

1
2 =

푏
2 

Alltså har vi 

−2 =
푏
2 ⇔ 푏 = −4. 

Med 푏 = −4 får vi 

푔(0) =
ln(0 + 4 + 1)

0 − 1 = − ln 5 

Alltså blir 푔 kontinuerlig i 푥 = 0 om 

− ln 5 = lim
→

1− 푒
푥 = lim

→

1− 푒
푐푥 ∙ 푐 = lim

→
−
푒 − 1
푐푥 ∙ 푐 = −1 ∙ 푐 = −푐 ⇔ 푐 = ln 5 

 
Svar: Alternativ H är korrekt, d.v.s. 푎 = 2, 푏 = −4,푐 = ln 5. 
 
Anm: Med dessa val av konstanter blir graferna 푦 = 푓(푥) resp. 푦 = 푔(푥) enligt figurerna nedan. 
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2.5 
Funktionen 푓 är definierad och deriverbar för alla 푥 ∈ ℝ. Dessutom har 푓 följande egenskaper: 

 푓´(푥) > 0 om 푥 ∈ ]−∞, 1[	eller	푥 ∈ 	 ]3,∞[ 
 푓´(푥) < 0 om 푥 ∈ ]1,3[ 
 푓´(1) = 푓´(3) = 0 

 

Vilket eller vilka av följande påståenden medför (implicerar) dessa egenskaper för 푓? 
 

A. lim
→

푓(푥) = ∞. 
B. Grafen till 푦 = 푓(푥) skär 푦-axeln i någon punkt (0,푚). 
C. 푦-axeln (linjen 푥 = 0) är asymptot till kurvan 푦 = 푓(푥). 
D. 푓 har en sned asymptot då	푥 → −∞. 
E. 푓 har minst ett nollställe. 
F. 푓 har precis ett nollställe. 
G. 푓 har precis två nollställen. 
H. 푓 har lokalt maximivärde för 푥 = 1. 
I. 푓 har lokalt minimivärde för 푥 = 3. 
J. 푓:s största värde är 푓(1). 

 

Tips 1:  
A. Det gäller att 푓 är strängt växande för 푥 > 3. 
B. 푓 är definierad för alla 푥 ∈ ℝ. Är 푓 kontinuerlig? 
C. Vilket krav ställs på funktionen om linjen 푥 = 0 är asymptot? 
D. Vad menas med att 푓 har en sned asymptot? 
E. Är 푓 kontinuerlig? Kan satsen om mellanliggande värden användas? 
F. Är 푓 kontinuerlig? Kan satsen om mellanliggande värden användas? 
G. Är 푓 kontinuerlig? Kan satsen om mellanliggande värden användas? 
H. Teckenstudera derivatan i ett teckenschema. 
I. Teckenstudera derivatan i ett teckenschema. 
J. Är 푓 kontinuerlig? Kan satsen om största och minsta värden användas? 
 

Tips 2: 
A. Om 푓 är strängt växande, vilka alternativ finns då för gränsvärdet lim

→
푓(푥)	? 

B. Om 푓 är kontinuerlig och definierad för alla 푥 ∈ ℝ, vilken konsekvens får detta för 푓(0)? 
C. Vilka alternativ finns för gränsvärdena lim

→
푓(푥)	 respektive lim

→
푓(푥) 

D. Vilka alternativ finns t.ex. för gränsvärdet lim
→

푓(푥)? 
E. Vilka möjligheter finns för eventuella lokala maxima och minima? 
F. Vilka möjligheter finns för eventuella lokala maxima och minima? 
G. Vilka möjligheter finns för eventuella lokala maxima och minima? 
H. Utnyttja derivatans teckenväxling. 
I. Utnyttja derivatans teckenväxling. 
J. Om detta påstående är sant måste 푓 ha globalt (absolut) maximum i 푥 = 1. 
 

Lösning: 
A.  Om 푓 är strängt växande så kan lim

→
푓(푥) vara ∞ eller en konstant (< ∞). Alltså är påståendet falskt. 

B.  푓(0) är definierat, alltså är påståendet sant. 
C. Om 푓 har asymptoten 푥 = 0 så måste lim

→
푓(푥) = 0 och/eller lim

→
푓(푥) = 0. Men båda dessa gränsvärden kan 

t.ex. vara konstanter ≠ 0, eller vara +∞ respektive −∞. Alltså är påståendet falskt. 
D. lim

→
푓(푥) kan vara −∞ eller en konstant. Om det senare gäller har inte kurvan någon sned asymptot då 푥 →

−∞. Alltså är påståendet falskt. 
E. Påståendet är falskt eftersom förutsättningarna t.ex. kan innebära att 푓(푥) > 0 (eller 푓(푥) < 0) för alla 푥 ∈ ℝ. 
F. Eftersom E är falskt så är F det också. 
G.  Eftersom E är falskt så är G också falskt. 
H. Teckenväxlingen av derivatan kring 푥 = 1 visar att 푥 = 1 är lokal maximipunkt. Påståendet är alltså sant. 
I. Teckenväxlingen av derivatan kring 푥 = 3 visar att 푥 = 3 är lokal minimipunkt. Påståendet är alltså sant. 
J. Falskt, ty vi kan ha lim

→
푓(푥) = ∞, och i så fall saknar 푓 ett största värde.  

 
  



 

12 
 

3.3 
Låt 푓 och 푔 vara godtyckliga men kontinuerliga funktioner, som är definierade för alla 푥 ∈ ℝ.	 Låt vidare 푎 och 푏 
vara reella konstanter med 푎 ≤ 푏. Vilket eller vilka av följande påståenden är sanna?  
  

A.		 푓(푥)푑푥 = 0	om	푓	är	en	jämn	funktion. 

B.		 푓(푥) ∙ 푔(푥)푑푥 = 0	om	푓	är	en	jämn	och	푔	en	udda	funktion. 

C.		
푓(푥)

[푔(푥)] 푑푥 = 0 	om	푓	är	en	jämn	och	푔	en	udda	funktion	och	푔(푥) ≠ 0	för	 − 푎 ≤ 푥 ≤ 푎. 

D.		 푔(푥) ≥ 0	om	푔	är	en	udda	funktion. 

E.		 푓(푥)푑푥 = |푓(푥)|푑푥	 . (Anm:	Det	gäller	att	|푓|	är	integrerbar	om	푓	är	det. ) 

F.		 푓(푥)푑푥 = 푓(푥)푑푥 + 푓(푥)푑푥om	det	reella	talet	푐 ∈ [푎, 푏]. 

G.		 푓(푥)푑푥 = 푓(푥)푑푥+ 푓(푥)푑푥om	det	reella	talet	푐 ∉ [푎, 푏]. 

 
Tips 1: 
A. Rita figur. Om 푓 är jämn så gäller det att 푓(−푥) = 푓(푥) 
B. Undersök om 푓 ∙ 푔 är udda eller jämn. 
C. Som B. Är ( )

[ ( )]  udda eller jämn? 

D. Rita figurer för olika varianter på udda funktioner. 
E. Påståendet är alltså att ”Beloppet av integraler = Integralen av beloppet”. Rita figurer för olika val av 푓. 
Använd areor för att tolka värdena av VL resp. HL. 
F. Rita figur med 푐 ∈ [푎, 푏]. 
G. Rita figur med 푐 ∉ [푎, 푏]. Tolka integralernas värde med hjälp av areor. 
 
Tips 2: 
A. Utnyttja symmetrin hos den jämna funktionen.  
B. Eftersom 푓 är jämn och 푔 udda har vi 푓(−푥) ∙ 푔(−푥) = 푓(푥) ∙ −푔(푥) = −(푓(푥) ∙ 푔(푥)), d.v.s. 푓 ∙ 푔 är udda. 
C. På motsvarande sätt som i B ovan kan du avgöra om ( )

[ ( )]  är udda eller jämn. 

D. Om 푔 är udda så är 푔(푥) symmetrisk med avseende på origo. Utnyttja detta! Det innebär bl.a. att 푔 kan vara 
negativ på något intervall. 
E. Studera dina figurer noggrant. Om 푓 är både positiv och negativ på intervallet så tar ”areor” ut varandra helt 
eller delvis. Vilken konsekvens får det på VL resp. HL? 
F. Se kursboken Kap 6.2. 
G. Se kursboken Kap 6.2. Utnyttja definitionen ∫ 푓(푥)푑푥 = −∫ 푓(푥)푑푥. 

 
Lösning 

A. Om 푓 jämn har vi, av p.g.a. symmetri, ∫ 푓(푥)푑푥 = 2∫ 푓(푥)푑푥 ≠ 0 om 푓 inte är den konstanta 
funktionen 푓(푥) = 0 på [−푎,푎]. Påståendet är alltså falskt. 

B. Eftersom 푓 är jämn och 푔 udda har vi 푓(−푥) ∙ 푔(−푥) = 푓(푥) ∙ −푔(푥) = −(푓(푥) ∙ 푔(푥)), d.v.s. 푓 ∙ 푔 är 
udda. En udda funktion är symmetrisk m.a.p. origo vilket ger oss 

푓(푥) ∙ 푔(푥)푑푥 = 0. 

Påståendet är alltså sant. 
 

C. Låt ℎ(푥) = ( )
[ ( )] .  Vi har då 
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ℎ(−푥) =
푓(−푥)

[푔(−푥)] =
푓(푥)

[−푔(푥)] =
푓(푥)

[푔(푥)] = ℎ(푥) 

d.v.s. ( )
[ ( )]  är jämn, vilket ger oss 

 
푓(푥)

[푔(푥)] 푑푥 = 2
푓(푥)

[푔(푥)] 푑푥 ≠ 0	om	푓	inte	är	den	konstanta	funktionen	푓(푥) = 0. 

 
Påståendet är alltså falskt. 
 

D. Påståendet är falskt ty ∫ 푔(푥) < 0	om	푔	är	en	udda	funktion	som	är < 0	på	intervallet. 
 

E. Påståendet är falskt ty 

푓(푥)푑푥 ≤ |푓(푥)|푑푥 

(se kursboken Kap 6.2 Sats 6.2) 
 

F. Påståendet är sant – Se kursboken Kap 6.2. 
 

G. Om t.ex. 푐 < 푎 < 푏 så har vi 

푓(푥)푑푥+ 푓(푥)푑푥 = − 푓(푥)푑푥+ 푓(푥)푑푥 = − 푓(푥)푑푥 + 푓(푥)푑푥+ 푓(푥)푑푥

∫ ( )

= 푓(푥)푑푥. 

 
 På motsvarande sätt för övriga möjligheter för talet 푐. Rita figurer! Se även kursboken Kap 6.2. 
 Påståendet är alltså sant. 
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Inlämningsuppgifter – Exempel  
 
1.5.  
Bestäm konstanterna 푎 och 푏 så att 

푓(푥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

sin(5푥)
arctan(3푥) om	푥 < 0

푎푥 + 푏	om	0 ≤ 푥 ≤ 1
푒 − 푒
푥 − 1 	om	푥 > 1

	 

blir kontinuerlig för alla 푥 ∈ ℝ. 
 

 
2.3 
Låt funktionen 푓 vara definierad och deriverbar för alla 푥 ∈ ℝ. Låt vidare 푓 ha följande egenskaper: 

 푓´(푥) > 0 om 푥 ∈ ]−∞,−1[	eller	푥 ∈ 	 ]2,∞[ 
 푓´(푥) < 0 om 푥 ∈ ]−1,2[ 
 푓´(−1) = 푓´(2) = 0 

 
Grafen till 푦 = 푓(푥) kan, med ovanstående egenskaper, se ut på flera olika sätt. Rita grafer för tre sådana 
alternativ där  

 푓 i det första alternativet skall ha en värdemängd som enbart innehåller negativa tal. 
 푓 i det andra alternativet har värdemängd ]−∞,∞[. 
 푓 i det tredje alternativet  

o har värdemängd som innehåller både positiva och negativa tal. 
o har två olika horisontella asymptoter. 
o saknar både största och minsta värde. 

 
 
3.1.a 
Beräkna värdet av följande integraler.  

a) ∫ sin푥 	푑푥 
b) ∫ sin 푥 푑푥 
c) 2∫ sin푥 	푑푥 
d) ∫ sin푥 	푑푥 + ∫ sin푥 	푑푥 
e) ∫ |sin푥|푑푥 

 
3.1.b  
Vilken eller vilka av de bestämda integralerna i 3.1.a anger värdet av arean av det plana område som begränsas 
av kurvan 푦 = sin푥, 0 ≤ 푥 ≤ 2휋, och 푥-axeln? Rita relevanta figurer och motivera så noggrant som möjligt.  


