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Datorspel + diskussion.  Kanske en vinnande kombination i 
matematikundervisningen. 
 
Gunnar Johnsson är universitetslektor i matematik vid KTH, har undervisat där i väldigt många 
år och använt diverse IT-stöd sedan 1980. 
 
 
Kombinationen datorspel och diskussion skulle kunna ha följande positiva effekt: 
Elever som  lockas in i en datorspelsliknande matematiksession rycks med, blir nyfikna och 
mottagliga för sådan matematisk kunskap som verkar vara till hjälp i spelet. Finns då en kunnig, 
pedagogisk lärare till hands kan denne förstärka upplevelsen genom tillhandahålla denna 
användbara kunskap men också genom att föra in nya perspektiv och ställa nya frågor. I bästa fall 
leds eleven in i en ny matematisk värld och blir självgående där. 
 
Det skulle vara överdrivet att hävda att följande fyra exempel som har testats på olika sätt i olika 
miljöer har kunnat uppnå detta. Men tendenser har funnits. Som synes begagnar sig inte 
exemplen alltid av datorer eller lärare. Nyckelorden är nog snarare Upplevelse och Uppföljning. 
Första exemplet kan sägas vara en sorts datorspel: 
 
1. Primtalskanonen *  . som kan användas av elever individuellt eller av lärare/elever 
tillsammans under en lektion brukar frambringa positiv stress och nyfikenhet på delbarhetsregler. 
2-4-siffriga tal svävar nedåt varvid spelaren beskjuter talet med primtalskanoner så att talet tappar 
sina faktorer och till slut försvinner.  
Sedan kommer nya tal i allt snabbare takt. 
 
Diskussion efteråt uppstår lätt spontant mellan elever som gärna beråttar om sina upplevelser om 
de spelat var för sig. En lärare kan tipsa om ex.vis delbarhetsregler för 3 och 11. I bästa fall leder 
detta vidare till modulo-räkning eftersom delbarhetsreglerna kan förklaras med sådana kalkyler 
(10=9+1=1 mod 3, 100 =99+1=1 mod 3 osv.   10= 11-1=-1 mod 11, 100= 99+1=1 mod 11 osv.) 
Veckodagarna är det typiska exemplet på en 'modulovärld', 7-världen. Vilken veckodag är det om 
100 dagar ?  Jo eftersom 100=98+2=2 mod 7, är det dagens veckodag + 2. 
Vilken veckodag är det efter 1000 000 dagar? Osv. 
*) Den första primtalskanonen av denna typ skapades av Maria Svärd i  sin examensuppgift vid 
KTH 2007. 
 
2. Persi Diaconis kortkonst som visades upp på en föreläsning I Uppsala 2007, visar hur en till 
synes minimal informationsöverföring leder till överraskande kunskap om utdelade kort. Fyra 
personer som får var sitt kort får uppge om kortet är svart (spader eller klöver) eller rött. Därefter 
kan trollkarlen upplysa om vilket kort var och en av de fyra har. Utan att avslöja knepet här kan 
nämnas att nyckelrollen spelas av tal på digital form. För att lyckas med tricket behöver man lära 
sig att snabbt översätta fyrsiffriga digitala tal till decimalform. Tricket kan utföras av någon 
intresserad elev eller av läraren. 
 
Diskussionen kan ex.vis föras över till talrepresentationer i andra baser som hexadecimala tal  
(Jfr RGB-systemet som brukas vid färgläggning av webbsidor.)  Eller till problemet att räkna ut 



antalet delmängder till en given mängd. Hur många olika gäng kan det bildas i en skolklass med 
30 elever? 
 
3. Pillertester är helt enkelt matematiska flervalsfrågor (normalt med 5 alternativ) som 
presenteras på en datorskärm..  Rätt svar  belönas med ett blått piller. Fel svar leder till att ett 
piller försvinner. 5 piller skall erövras inom ramen för 10 frågor. 
Detta enkla belöningsystem leder till en oväntad ihärdighet hos spelaren (normalt en person). 
Om dessutom testerna läggs i olika nivåer där man behöver klara en nivå för att få komma till 
nästa förstärks ihärdigheten ytterligare. 
Diskussionen, som här blir envägskommunikation från datorn till spelaren, ligger i att 
information, i form av en sammanfattning av det spelaren förmodas ha lärt sig, lämnas som 
belöning efter avklarat test. Tanken är att spelaren är som mest mottaglig just då. 
 
4. K-summeringar eller konsten att göra eget inläsningsmaterial. 
Detta exempel har inget med datorspel att göra, men datorn har en motivationshöjande effekt. 
Eleverna gör, var för sig eller i grupp, snygga lösningar till problem som tillsammans täcker 
kursen (totalt c:a 120 problem för lika många elever). Till höger om den matematiska lösningen,  
i en ganska bred marginal, sätts lämpliga pedagogiska kommentarer in. Resultatet scannas och 
epostas till en lärare som godkänner eller kommer med ändringsförslag.  Slutligen läggs 
lösningsfilen ut på nätet och bildar tillsammans med andra godkända lösningar ett populärt 
inläsningsmaterial före tentamen. 
Diskussioner uppkommer naturligt mellan elever och godkännade lärare. I den färdiga lösningen 
läggs dessutom kommentarer från en lärare (i avvikande fontfärg) ofta in. Detta ger lösningen ett 
slags dialogkaraktär som  höjer läsvärdet. 
Metoden med K-summeringar har ansetts lyckosamma både av lärare och elever. De senare anser 
att både produktionen av lösningarna och studerandet av andras lösningar har varit givande. 
Separationen mellan matematiska motiveringar i lösningen och pedagogiska kommentarer vid 
sidan om har i allmänhet förståtts på rätt sätt av eleverna, även om många har uppfattat detta som 
en svårighet, men en nyttig svårighet. Det pedagogiska perspektivet har befunnits nyttigt och 
tycks ge djupare förståelse för matematiken i sig.  
 
 
Kompletterande material kommer vid tiden för föreläsningen att finnas på webbadressen 
http://www.math.kth.se/~gunnarj/bien08 
 
 


