
 
Mattetek.se är ett projekt där vi har utvecklat en 
lärplattform som skall stötta studenternas lärande 
inom kursen linjär algebra. Kursen är en viktig 
grundsten i en civilingenjörsutbildning men också en 
kurs som många studenter upplever som svår. Vi har 
utvecklat en internetbaserad kurs med ett antal 
moduler för att stötta ett reflekterat lärande och ett 
stöd för studenternas förståelse av relativt komplexa 
sammanhang. Kursen har samma innehåll som 
motsvarande campuskurs och kan studeras parallellt 
med den eller separat. Vi använder oss alltså av det 
som i andra sammanhang kallas ”blended learning”. 
Till kursen är kopplat en textbok som användaren i sin 
helhet har tillgång till. 

 

 
 
 

1. Inledning 
En campuskurs bygger på att läraren finns närvarande för 
att stötta studentens lärande. Inte alltid är detta tillräckligt 
då läraren har begränsad tid. Vidare går utvecklingen åt 
det håll som innebär att våra studenter studerar i 
sammanhang som ej alltid är knutna till campus.  
 
 Syftet med lärplattformen är att: 
 
*Öka tillgängligheten för studenterna genom att 
plattformen finns på Internet 
*Skapa flera ingångar till lärandet 
*Utnyttja studenternas intresse att finna information på 
nätet 
*Använda lärarna mera kreativt på lektioner och 
föreläsningar genom att studenterna kan klara av en hel 
del av det basala kunskapsinhämtandet via plattformen 
*Skapa bättre förutsättningar för djupinlärning 
*Ge stöd för lärandet då campuskursen ej finns tillgänglig, 
tex inför omtentamen 
 
Vår tanke med denna lärplattform är dessutom att stötta 
ett reflekterat lärande.  
 
Då vi i olika sammanhang har efterfrågat studenternas 
synpunkter på lärplattformen har vi mötts av idel positiva 

 
 
 
 
 

tongångar, vilket har stimulerat oss att vidareutveckla 
lärplattformen. Se vidare under rubriken utvärderingar. 
 
 
 

2. Presentation av de olika modulerna 
Plattformen innehåller ett antal moduler: 
 

2.1 Textbok 
Det finns en textbok integrerat i plattformen. Här finns 
allt material i form av den fullständiga teorin med 
förklarande exempel. Denna textbok finns också i 
bokform. Studenten kan alltså antingen läsa i boken eller 
hämta den aktuella texten från plattformen. Det aktuella 
texmaterialet ligger i anslutning till de uppgifter som 
studenten förväntas lösa. Inledningen på ett kapitel kan se 
ut enligt detta utklipp från lärplattformen. 
 

 
Kapitlet andragradsytor är indelat i 4 underkapitel. Här kan 
studenten välja de olika kapitlen genom att klicka i respektive 
ruta. Starten är sedan ett textavsnitt som är klickbart. 
Studenten kan även välja att läsa motsvarande avsnitt i boken.  
 

2.2 Övningsuppgifter 
Nästa modul i plattformen är övningsuppgifter som är valda 
utifrån det textavsnitt som finns i inledningen. Dessa uppgifter 
är av ”standardkaraktär” och deras avsikt är att studenten skall 
tillämpa och förstå teorin. 
 

2.3 Tips och lösningar 
Till varje övningsuppgift finns tips och lösningar i 
systematiska steg. Dessa organiseras så att om studenten 
behöver hjälp kan hon/han via en meny klicka sig fram 
och få hjälp på olika nivåer. Tipsen utformas så att de kan 
användas för att förstå de strukturer i teorin som 
övningsuppgiften avser att illustrera. Tipsen är avsedda att 
ge studenten en förfinad vägledning genom teorin med tex 
hänvisningar till textboken. I detta moment gör vi det 
första försöket att få studenten att stanna upp och 
reflektera över vad de gjort när de löst en uppgift. Vår 
erfarenhet säger oss att studenter ofta löser uppgifter med 
målet att få fram rätt svar inte att stanna upp och reflektera 
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vilka ingredienser som låg till grund för att erhålla ett 
framgångsrikt resultat.  

 
Vi exemplifiera med ett enklare exempel. För att ta sig 
fram i de olika tipsnivåerna måste man klicka sig fram i 
steg; först tips 1 sedan tips 2 och tips 3 och slutligen ser 
man hela lösningen. En del studenter använder tipsen 
”baklänges”, dvs man använder tipsen för att se den 
struktur som finns i lösningen. Detta är i en del fall en 
hjälp för att förstå hur man löser problemet. Vi kan tom se 
det som en pedagogisk metod. 
 

 
 

2.4 Reflektionsuppgifter 
Efter genomgångna övningar på respektive delkapitel leds 
studenten till sk reflektionsuppgifter. I dessa görs det 
andra försöket att få studenten att reflektera och fördjupa 
sitt lärande. Reflektionsuppgifterna avser att fånga upp de 
tankar som finns inom respektive delkapitel för att med 
hjälp av dessa förstå de större helheterna. Dessa uppgifter 
är av den karaktären att studenterna i allmänhet behöver 
diskutera dessa med andra studenter. De kan dessutom 
vara ett underlag för campuskursens lektioner. En del av 
frågorna är av den karaktären att de behöver lyftas av 
läraren. Nedan illustrerar vi med ett exempel: 
 

 
 

 
2.5 Visualiseringar 

Via två examensarbeten inom civilingenjörsutbildningen 
medieteknik har vi utvecklat visualiseringar för att 
illustrera centrala begrepp såsom projektion, rotation, 
kvadratiska former mm. Dessa visualiseringar kan vara 

passiva , dvs studenten klickar bara på bilden och med 
automatik sker tex projektionen (spelas upp som en 
”film”). I andra kan studenten laborera genom att påverka 
projektionen. Vidare kan man ändra på perspektivet 
genom att dra i bilden så att synvinkeln blir den önskade. 
 
Nedan visar vi på några visualiseringar: 
 

 
 
 
I nedanstående bild illustreras basbyte i samband med 
projektion. 
 
Rota

 
Rotation kan illustreras enligt nedan 

 
För att illustrera ett exempel av typen 
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kan studenten ha god användning av en visualisering. På 
nätkursen kan studenten ta tag i bilden och vrida och 
vända på den för att förstå den geometriska bilden av 
problemet och se största och minsta värde hos Q. 

 

 
 

2.6 Nätduggor 
En viktig del i studentens lärande är en kontinuerlig 
återkoppling till studenten. I detta fall har vi löst det med 
självrättande test. Direkt ser studenten om han/hon kommit 
fram till rätt svar. I vårt fall har vi haft ett sådant test varje 
vecka under campuskursens gång. Godkända test har 
dessutom givit viss bonus vid examinationen av 
campuskursen.  
 

3. Utvärderingar 
Under utvecklingsarbetet har vi kontinuerligt haft med 
studenterna i olika former av utvärderingar. Dessa 
utvärderingar har hjäpt oss att förbättra det plattformen, men 
också att stimuleras att arbeta vidare. Nedan följer några 
studentkommentaren som är av den stimulerande karaktären. 
 
Mycket användbart! Speciellt om man räknar hemma och inte 
har ngn att diskutera med. 
Väldigt bra fortsätt med detta! Särskilt när man sitter hemma 
själv och inte kan få hjälp av nån. 
Mycket bra! Det hade varit ännu bättre om man utökar så att 
lösningar och tips fanns på de andra avsnitten med. Väldigt 
givande. 
Ett bra inlärningshjälpmedel. Hade vi fått tillgång till det 
tidigare så tror jag att jag skulle förstå kursen bättre.  
Superbra hjälpmedel som är minst lika bra som boken. 
Tyckte det var mycket bra dock saknade jag stöd på 

egenvärden och kvadratiska former. 
En del korrekturläsning men annars super! 
Vissa småfel som fixas. 
Det här var ett riktigt bra komplement till boken och man fick 
en grundlig repetition av kapitlet, vilket också behövdes. 
Tycker absolut att ni ska fortsätta med nätkursen.! 
Om det går att förbättra sidan för att fungera med Firefox vore 
det bra. 
En mycket bra ide, bättre än lektion med papper och penna. 
Jag tycker att det var bra. 
Riktigt uppskattat. 
Det var en bra grej 
Nätkursen var bra men boken var också viktig att arbeta i. 
Jättebra sätt att lära sig matematik och verkligen förstå den. 
Kräver dock disciplin men nätduggan sporrade att lösa 
övningarna för att sedan klara duggan.  
 

4. Några avslutande reflektioner 
Inom matematikundervisningen behöver vi arbeta på flera 
taxonomiska nivåer. Inom denna lärplattform är 
ambitionen att möta studenterna på flera  av dessa nivåer. 
Vi drillar studenterna på problemlösning och ligger då 
inom SOLO-taxonomins nivå 1-2  ( prestrucural-
unistructural ). Här kommer modulerna uppgifter, tips och 
lösningar in. Detta är en nivå som vi behöver som en 
grund för att komma åt de högre taxonomiska nivåerna 
nivå 3-5 (multistructural-relation-extended abstract). För 
att lyfta studenternas lärande till denna nivå ser vi tipsen 
som en start på en process där studenten backar tillbaka i 
sin problemlösning och funderar på sammanhangen i 
lösningen. Reflektionsuppgifterna är sedan den avslutande 
steget i denna process. På reflektionsuppgifterna behöver 
studenterna mera stöd och uppmuntran som vi idag 
genomför på lektionerna.  
 

5. Det pågående arbetet 
Vi arbetar idag med ett utvecklingsarbete som syftar till 
att införa flera stöd till studenterna, tex genom en 
speakerröst som finns i anslutning till 
reflektionsuppgifterna, men även till tipsen. Denna röst 
skall hjälpa studenterna att ”packa upp” ((internationellt 
talar man om att ”unpack mathematic” ) matematikens 
satser och definitioner. Allt detta handlar om vår 
medvetenhet om att det är svårt att läsa en matematisk 
text, vilket ofta leder till att våra studenter försöker gå 
genvägar genom att lära sig att bara lösa uppgifterna utan 
att reflektera över vad de gjort. På köpet ges, i detta fall, 
studenterna en extra möjlighet att höra matematiken och 
den vägen hjälpa studenterna att få ett matematiskt språk. 
En hel del av detta görs naturligtvis i den vanliga 
campusundervisningen, men här ges möjligheten att 
obegränsat få höra förklaringarna flera gånger då 
studenterna själva väljer tid och rum. 
 
Förutom speakerrösten kommer vi att införa föreläsningar 
inspelade i ”studio” på områden som vi vet är svåra för 
studenterna. Vi hade flera spår inom den sk 
webcastingtekniken, men efter utvärderingar var det tydligt att 
studenterna föredrog dessa föreläsningar. 
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6. Samverkan 
Vi har sedan tre år tillbaka valt att ta upp ett samarbete 
med KTH där vi tillsammans ger en förberedande kurs för 
alla nyantagna ingenjörsstudenter vid LiTH (inom 
Math.se). Detta samarbete har nu fördjupats och vi har, 
vid ITN, under 2008-2010 tagit fram en prototyp till en 
kurs i linjär algebra anpassat till civilingenjörsstudenterna 
vid Campus Norrköping. Den tekniska supporten har KTH 
stått för via wikiplattformen http://math.se/. Detta 
samarbete fördjupas för närvarande och även Stockholms 
Universitet ingår nu i samarbetet. 
 

7. Generaliserbarhet 
Det stöd som via lärplattformen ges för studenternas 
lärande kan självklart användas inom alla typer av 
matematikkurser, men man behöver kanske se över vilka 
moduler som är mest relevanta för aktuell kurs. Vidare 
kan de grundläggande idéerna anpassas till alla typer av 
ffa beräkningsintensiva tillämpade kurser som 
reglerteknik, mekanik, signalbehandling, hållfastighetslära 
osv. Vår ambition är att sprida våra idéer till andra kurser, 
både inom och utanför LiU. 
 

8. Adressen till plattformen 
Arbetet med att förfina och utveckla plattformen kontinuerligt 
fortgår och vi räknar med att det har sin slutliga utformning 
under 2012. Du som vill följa arbetet kan göra det under 
adressen: 
 
http://wiki.math.se/wikis/samverkan/linalg-
LIU/index.php/Huvudsida 
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