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Sammanfattning 
Resultaten i matematik blir allt sämre för svenska elever. Enligt undersökningar utförda av PISA år 

2000 och 2003 låg resultaten över genomsnittet för OECD-länderna. År 2006 hade uppgifterna sjunkit 

till att vara likvärdiga med genomsnittet och fortsatte att ligga där 2009. Skillnaden år 2009 var att 

flera andra länder hade förbättrat sig relativt till Sverige. Samtidig som resultaten i matematik blir 

sämre sprider sig en ny form av interaktiva hjälpmedel – smartphones och surfplattor. Många barn 

kommer i kontakt med dessa i tidig ålder och lär sig snabbt hur de ska användas. Kan detta utnyttjas i 

ett försök att förbättra resultaten i matematik?  

Syftet med examensarbetet var bland annat att ta fram en applikation till Windows 8, där elever 

kunde träna på de fyra räknesätten, men också att ta fram en enkel administratörssida för lärare och 

föräldrar. Det som är bra med Windows 8 är att dess applikationer är designade för touch i första 

hand men fungerar även med tangentbord och mus. Applikationerna är stilrena och designade för att 

lyfta fram innehållet samt för att samarbeta med varandra. 

Genomförandet av projektet började med lite efterforskningar om relaterat arbete. Diverse 

webbrelaterade applikationer studerades för att samla inspiration om övningar och uppdelning av 

nivåer. Skisser och ett mindre användartest gjordes på applikationerna innan dessa kunde 

implementeras i Visual Studio med programmeringsspråket C#. För att få administratörssidan och 

applikationen till Windows 8 att fungera tillsammans designades och implementerades en databas. 

Resultatet av projektet blev en prototyp med de viktigaste funktionerna implementerade. I 

applikationen till Windows 8 kan inloggning ske med konton sparade i databasen. Väl inloggad kan 

eleven utföra ett antal övningar samt ta emot och utföra läxor. Läxorna kan formas av en lärare eller 

förälder via administratörssidan, där det även finns funktionalitet för att skapa elever och grupper. 

Prototypen testades på några elever från årskurs två med ett gott resultat. Vi tror att resultaten i 

matematik kan förbättras med en roligare utlärningsmetod, till exempel via ett touchbaserat 

gränssnitt.  
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1 Inledning 
Svenska elever blir allt sämre på matematik. Det visar internationella studier från PISA, som utförs 

var tredje år. Från början av 2000-talet och fram till den senaste mätningen 2009 har resultatet 

sjunkit betydande. År 2000 och 2003 låg Sverige över snittet för OECD-länderna men nu har 

resultaten minskat till genomsnittet. Samtidigt som resultaten i matematik blir sämre invaderas 

samhället av en ny form av interaktiva hjälpmedel. Var och varannan person äger idag en 

smartphone och surfplattor blir allt vanligare. I och med denna invasion kommer barn i allt lägre 

åldrar i kontakt med dessa touchbaserade enheter. I tidningsartiklar har det skrivits om hur 

surfplattor prövas som läromedel i vissa skolor.  

Kan de försämrade resultaten i matematik förbättras genom ett mer intuitivt utlärande via ett 

touchbaserat gränssnitt? För att få svar på denna fråga behöver en applikation för detta ändamål tas 

fram. IT-baserade lösningar finns redan där ute i form av diverse hemsidor och program. Till 

Microsofts nya operativsystem Windows 8, som är anpassat för en rad olika hårdvara, finns däremot 

ingen sådan. Applikationerna till detta operativsystem är i första hand designade för touch men 

fungerar även tillsammans med tangentbord och mus. En applikation kan alltså användas både på 

surfplattor och på andra datorer, med eller utan touchskärm. 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en applikation till Windows 8, där elever kunde träna på 

de fyra räknesätten. Förutom applikation var det även meningen att en webbsida i form av en 

administratörssida för matematikapplikationen skulle tas fram. Detta för att underlätta för lärare 

(och även föräldrar) och ge möjligheten att dynamiskt skapa egna uppgifter som kunde delas ut till 

eleverna. Utseendet för applikationerna skissades fram och efter några tester och samarbete med 

lärare implementerades dessa i Visual Studio med programmeringsspråket C#. En databas 

designades och implementerades för att applikationerna skulle fungera tillsammans. 

Administratörssidan och databasen publicerades på Microsofts molnplattform Windows Azure. 

Arbetet resulterade i en prototyp som har de viktigaste funktionerna för att utföra användartester. 

Ett användartest utfördes på några elever från årskurs två.      
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2 Bakgrund 

2.1 Försämrade resultat i matematik 
Resultaten i matematik blir allt sämre för svenska elever visar de senaste undersökningarna från  

PISA [1], som är ett projekt vars uppgift är att undersöka OECD-länders [2] utbildningssystem. 

Undersökningarna görs i form av olika prov som behandlar matematik, naturvetenskap och 

läsförståelse. Syftet med undersökningarna är att se hur bra utbildningssystemen förbereder 15-åriga 

elever inför framtiden. Den första studien gjordes år 2000 och har sedan dess utförts vart tredje år. 

I mätningarna år 2000 och 2003 var de svenska elevernas resultat i matematik betydelsefullt bättre 

än OECD-genomsnittet men enligt den senaste rapporten från PISA [3] var resultaten likvärdiga med 

genomsnittet, precis som mätningarna från 2006. Vid jämförelse med de nordiska länderna var 

resultaten för Finland, Danmark och denna gång även Island bättre än Sveriges. Norge hade också de 

förbättrat sig till att prestera likvärdigt med Sverige. Förutom Island och Norge har ytterligare åtta 

OECD-länder förbättrat sina resultat i relation till Sverige. Av de åtta har Tyskland och som tidigare 

nämnts Island uppnått bättre resultat än Sverige. 

Resultaten för matematik i PISA delas in i sex olika prestationsnivåer, ett till sex, där sex motsvarar 

det högsta resultatet och ett det lägsta. Enligt den senaste rapporten var det dryga femtedelen av de 

svenska deltagarna som inte nådde upp till nivå två, som av PISA anses vara den nivå som bör uppnås 

för att vara tillräckligt lärd. Skillnaden mellan svenska pojkar och flickor var inte speciellt stor.  

2.2 Touchgenerationen 
I dagens samhälle har var och varannan person en smartphone och surfplattor blir allt vanligare. 

Under årets första kvartal har det levererats 144,4 miljoner smartphones globalt, skrev di.se i en 

artikel [4]. Det innebar en årstaktsökning på 45 procent. Antalet sålda surfplattor har dubblerats på 

ett år. I januari förra året såldes det 15 000 plattor och under samma månad i år såldes det 34 000 

plattor, enligt en artikel från dn.se [5]. 

Invasionen av touchenheter gör att allt fler föräldrar använder dessa vilket i sin tur innebär att fler 

och fler barn kommer i kontakt med denna nya form av interaktiva hjälpmedel. Åldern för när barn 

får sin första kontakt med en touchskärm sjunker. I en artikel från Intels nyhetssida [6] nämndes det 

att författaren Marc Prensky skrev en bok om en generation som var födda efter att analogt blev 

digitalt. Marc skrev om en förbättrad förståelse för digitala teknologier i ett tidigt skede i livet hos 

denna generation. I Intels artikel skrevs det att denna generation höll på att utvecklas till en ny 

generation – touchgenerationen. En generation uppfödd av föräldrar som själva var beroende av 

touchenheter och lät sina barn använda dessa. En trolig orsak skulle enligt skribenten vara 

spridningen av smartphones. Det var inte helt ovanligt att se en förälder ge en smartphone till sitt 

barn istället för leksaker eller nappar och inte heller hur barnet härmade sina föräldrar i sitt 

interagerande. I artikeln skrevs det om ett klipp på Youtube där en tvåårig pojke lekte med sin 

surfplatta och om hur pojken hade förbättrat sitt tal, förståelse och ordigenkänning med hjälp av 

plattan. 

2.3 Windows 8 Consumer Preview  
Microsoft är inne i slutfasen i utvecklingen av Windows 8, som är ett nytt och modernt 

operativsystem som under projekttiden fanns tillgängligt i en testversion kallad Consumer Preview. 



7 
 

Windows 8 inför samma sätt att interagera som för smartphones och surfplattor men på ett mera 

generellt sätt.  Det är utvecklat för att passa en stor skala av hårdvaruenheter från pekplattor och 

bärbara datorer till stora, kraftfulla all-in-one-datorer med högupplösta skärmar (se figur 1). En all-in-

one-dator är en stationär dator där skärmen och själva datorn delar chassi.  Windows 8 är byggt på 

den stabila grunden hos Windows 7, men har enligt produktguiden [7] förbättrats på en rad punkter. 

Några av dem är ökad prestanda och pålitlighet, snabbare uppstart av datorn, längre batteritid samt 

att det kräver mindre minne.    

 

Figur 1. Olika hårdvara med Windows 8. Källa: [7]. 

Den för ögat största skillnaden från tidigare versioner av Windows är startskärmen (se figur 2). Där 

finns allt som är viktigt för användaren såsom kontakter, väder, mail, kalender, fotoalbum, 

bokmärken, favoritapplikationer med mera. Hur dessa saker organiseras och grupperas ligger i 

användarens makt, allt för att göra det viktiga och intressanta lättillgängligt. Innehållet på 

startskärmen presenteras med hjälp av tiles som kan uppdateras i realtid och bidra med en levande 

känsla trots att applikationerna inte är öppna. En tile är kort beskrivet ett programs ikon som 

används för att starta programmet. 

 

Figur 2. Startskärmen med tiles. Källa: [7]. 

Den gamla skrivbordsmiljön med dess inställningar och funktioner från Windows 7 finns kvar. 

Därifrån kan gamla program fortfarande köras som vanligt. Windows 8 kan styras med touch eller 
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med tangentbord och mus. Om inloggning görs med ett konto från Microsoft ges chansen att bli 

uppkopplad till kontakter, filer och inställningar som är viktiga för användaren. Saker som gör 

Windows personligt, till exempel startskärmen och webbhistorik, följer också med oavsett på vilken 

enhet inloggningen görs. Detta är möjligt på grund av att Windows 8 är anslutet till molnet. Molnet 

beskrivs av Wikipedia som ”en teknik där stora skalbara resurser, exempelvis processorkraft, lagring 

och funktioner, tillhandahålls som tjänster på Internet till användare som inte behöver ha den 

tekniska kunskapen eller kontrollen över infrastrukturen”.  

Applikationerna är hjärtat av Windows 8 och hade även en central del i detta projekt. Dessa 

samarbetar och delar information med varandra genom något som kallas för contracts, vilket är en 

samling med krav som måste uppfyllas av applikationerna för att samarbete ska vara möjligt.  Några 

applikationer som följer med Windows 8 har stöd för vardagliga ting som mail, kalender, lagring av 

data, foton, kontakter och chat. Genom att till exempel koppla ett konto från Facebook till ett konto 

från Microsoft kan tjänster användas via de inbyggda applikationerna. 

2.4 Metro Style Apps 
De viktigaste ledorden när det gäller designen hos Metro Style Apps [8] är content before chrome 

eller innehåll framför lullull i ett försök att översätta detta. Med detta menas att innehållet är hjärtat 

av upplevelsen hos applikationen och därför ska endast de viktigaste komponenterna visas på 

skärmen. Övriga funktioner placeras i en app bar, vilket är en dold yta som visas när användaren vill. I 

och med att alla Metro-applikationer samlar funktionerna på samma ställe blir de lätta att hitta. 

Metro Style Apps samarbetar och gör det möjligt att söka och dela information mellan varandra. 

Detta genom att implementera stöd för olika contracts som Search, Sharing, PlayTo, App to App 

picking och Settings. Applikationerna behöver inte känna till varandra mer än att stöd för rätt 

contract finns. 

En annan designprincip är att Metro-applikationer ska vara snabba och flyta på bra. De ska i första 

hand implementeras för touch med flytande animationer och med ergonomi i tankarna. 

Standardkomponenter i Visual Studio har redan animationer inbyggda och ger ett konsekvent 

utseende och beteende. Funktioner som ofta används bör placeras nära kanterna. En ytterligare 

designprincip är att det bör implementeras en bra tile, som kan användas som en förlängning till 

applikationen. Den kan till exempel visa när innehållet i en applikation uppdateras eller bara försöka 

locka till sig användare. Inställningar och tillstånd bör sparas och hämtas från molnet för att skapa en 

känsla av kontinuitet mellan olika enheter och överhuvudtaget när applikationer öppnas och stängs. 

Applikationen ska vara i samma tillstånd som när den lämnades.  
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3 Relaterat arbete 
Det finns diverse lösningar på problemet med att lära ut matematik med hjälp av datorn. Fokus 

under omvärldsanalysen låg på hur övningarna var uppbyggda med de olika nivåerna för årskurserna. 

Även det grafiska utseendet analyserades och jämfördes gentemot de riktlinjer som Metro-

applikationer måste följa.  

Det var främst tre lösningar som studerades och analyserades under denna fas av projektet. 

3.1 Matteknep Nivå 1 
Matteknep är en applikation utformad för de som går i årskurs ett till sex men även för 

specialundervisning i senare årskurser. Matteknep inriktar sig på att täcka de baskunskaper som 

krävs för att klara diagnoserna vid årskurs två och de nationella proven i årskurs fem. Matteknep 

omfattar träning på de fyra olika räknesätten, klockan, positionssystemet och talens värde, pengar, 

längd, vikt, volym och så vidare. Frågorna besvaras genom manuell inmatning av svaret eller genom 

att markera ett valalternativ av flera. Vissa övningar kan gå på tid och denna tidsinställning kan även 

läraren ändra eller välja bort helt. Det finns också en beskrivande text till varje uppgift. Läraren kan 

skapa en elevlista och tilldela en kursplan till varje elev. När en elev är klar med en uppgift sparas 

dennes resultat till personliga resultatlistor, där läraren sedan kan gå in och se hur många försök som 

eleven behövde på varje uppgift och även hur lång tid det tog. Belöningssystemet som utnyttjas i 

Matteknep är ett poängsystem och när en elev nått en viss nivå får han/hon ett brons-, silver- eller 

gulddiplom utskrivet. För att presentera de olika övningarna som kan utföras utnyttjas rektanglar 

med lite rundade kanter [9]. 

3.2 Nomp.se 
Detta program kan liknas med Matteknep. Den stora skillnaden mellan dessa är att Nomp.se är en 

internetbaserad lösning gentemot Matteknep som är en Windows-applikation. För att använda 

Nomp.se behöver användaren logga in med ett konto, antingen ett privatkonto eller ett konto skapat 

av administratören. Beroende på vilken kontotyp som väljs får användaren olika alternativ. Ett 

privatkonto kan antingen ha en administratör i form av en lärare eller förälder eller vara helt utan 

administratör. Om privatkontot är utan administratör kan användaren endast träna på de 

färdigdefinierade övningarna. Ett privatkonto som har en administratör kopplad till kontot kan utöver 

de tidigare nämnda övningarna även få läxor utformade av administratören. Det tredje alternativet 

är ett konto skapat av en administratör. Detta konto har samma valmöjligheter som ett privatkonto 

med en kopplad administratör bortsätt att användaren inte behöver ha en egen e-postadress. 

Nomp.se har diverse olika färdigdefinierade övningar för träning på taluppfattning, de fyra 

räknesätten, längd, vikt, volym, klockan och så vidare.  Om det finns en administratör kan 

användaren även göra läxor gjorda av administratören. Dessa läxor kan definieras med lite olika 

attribut. Administratören kan välja ett inlämningsdatum, antal repetitioner, en tidsbegränsning per 

uppgift eller helt enkelt en kombination av dessa. När användaren har slutfört ett uppdrag utdelas en 

belöningen vald av administratören. En administratör kan se vilka som påbörjat och avslutat 

uppdragen och kan även se hur många medaljer som dess elever har fått. Belöningssystemet vid 

läxor består av en belöning definierad av administratören. De elever som klarar läxan får belöningen. 

När användaren utför färdigdefinierade övningar samlar den dels poäng men även medaljer. För att 

till exempel få guldmedalj på en övning behöver användaren samla på sig ett antal medaljer av de 

lägre valörerna först. När användaren har klarat av en övning för första gången får han/hon en 



10 
 

bronsmedalj. Gör användaren övningen fyra gånger till får han/hon en silvermedalj och på det sättet 

jobbar användaren upp sig till en guldmedalj [10]. 

3.3 Mattemastaren.se 
Mattemastaren.se är liksom Nomp.se en internetbaserad lösning. Den stora skillnaden gentemot de 

tidigare två applikationerna är att Mattemastaren.se inte har en administratörsdel eller inloggning. 

En annan skillnad är att övningarna är kopplade emot olika läroböcker från årskurs ett till årskurs sex. 

Mattemastaren.se innehåller övningar i de fyra räknesätten och taluppfattning. För att utföra en 

uppgift väljer användaren först vilken lärobok som är aktuell, sedan räknesättet och sist vilken 

övning. Användaren ska sedan försöka svara snabbast möjligt och som belöning får användaren en 

stjärna för varje rätt svar. Programmet rättar själv uppgifterna när användaren väljer att gå vidare till 

nästkommande uppgift [11].  
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4 Problemformulering 
Problemet kunde delas in i två delar, en applikation för Windows 8 och en webbapplikation. 

Applikationen för Windows 8 var det centrala problemet i projektet och skulle ha funktioner för att 

kunna lära ut de fyra räknesätten på ett intuitivt sätt. För att uppmuntra eleverna till lärande skulle 

funktioner för någon sorts belöning implementeras. Eleverna skulle kunna ha ett konto för inloggning 

och för att få tillgång till mottagna belöningar. Det skulle vara möjligt att öva på fördefinierade 

uppgifter och samla belöningar när dessa klarats av. Det skulle vara möjligt för en elev att vara 

kopplad till en eller flera administratörer (förälder och/eller lärare) och skulle då kunna få uppdrag av 

dessa. Ett uppdrag var en övning (samling uppgifter) som var skapad av en administratör. En belöning 

skulle delas ut efter utfört uppdrag. Applikationen för Windows 8 skulle implementeras enligt de 

designprinciper och riktlinjer som gäller för Metro Style Apps. 

Den andra delen, webbapplikationen, skulle vara en administratörssida för lärare och föräldrar. Där 

skulle huvudfunktionen vara att definiera klasser/grupper och dela ut uppdrag till dessa.  Resultaten 

från de utförda uppdragen skulle kunna följas upp i webbapplikationen. Det skulle vara möjligt att se 

vilka som hade startat ett uppdrag och när. En administratör skulle kunna skapa och redigera 

elevkonton. Webbapplikationen var inte det vitala i detta projekt och målet var att implementera de 

viktigaste funktionerna som var tänkta att kunna utföras. Det grafiska prioriterades ner. Generellt när 

det gällde hela projektet var målet att skapa en prototyp för testning och utvärdering, inte en helt 

färdig produkt. Vikten skulle läggas på applikationen till Windows 8. Administratörssidan skulle läggas 

upp som en backend-komponent (logik och datalagring placeras på en server) på Windows Azure (se 

kaptitel 6). 

5 Analys av problemet 
En första, grov uppdelning av problemet gjordes redan i problemformuleringen. En applikation till 

Windows 8 och en webbapplikation skulle implementeras. Vidare kunde dessa delas upp i 

delproblem. Hur skulle applikationerna se ut? Ett designval för grafiken behövde göras i båda fallen, 

framförallt när det gällde applikationen till Windows 8. Hur skulle systemet se ut? Vilka klasser 

behövdes? Det var ytterligare frågor som behövde besvaras i båda fallen. För att projektet skulle 

kunna genomföras krävdes en databas som knöt ihop applikationerna. En design av denna behövde 

göras.  

De två stora delproblemen kunde nu delas upp i något mindre delar. Applikationen för Windows 8 

krävde en design och implementation, webbapplikationen likaså. Databasen kunde läggas till  som ett 

stort delproblem och krävde även den en design och implementation. Designen för applikationerna 

kunde delas in i grafisk design och systemdesign. Designen för databasen kunde delas upp i en 

konceptuell och en logisk del. Implementation av applikationerna kunde delas upp i implementation 

av det grafiska och implementation av det funktionella. Implementationen av databasen kunde göras 

tabell för tabell. 

För att uppnå en färdig produkt skulle det krävas mycket samarbete med lärare eller åtminstone en 

god kunskap om vad som lärdes ut på de olika nivåerna. Eftersom detta inte hade högsta prioritet i 

projektet behövde applikationen designas på ett sätt som gjorde att det lätt gick att lägga till/ta bort 

nivåer och svårighetsgrader för en eventuell fortsatt utveckling av applikationen. 
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6 Modeller och metoder 

6.1 Windows Azure 
Windows Azure [12] är en molnplattform som erbjuder diverse tjänster för att skapa mer pålitliga 

och mer skalbara applikationer som kräver mindre administration. Några exempel som Windows 

Azure kan användas till är att bygga applikationer som lever och lagrar data i molnet (Windows 

Datacenter), enbart lagrar data i molnet eller kopplar ihop applikationer som inte lever i molnet. 

Windows Azure kan delas i in i olika komponenter, vilka presenteras kort i detta avsnitt. 

6.1.1 Molnapplikationer 

Applikationer i molnet har mycket gemensamt med ”vanliga” applikationer men samtidigt finns det 

saker som skiljer dessa åt. Molnapplikationer implementeras i en eller flera roles som finns i två olika 

typer. En role är en komponent, till exempel en applikation, som körs i molnplattformen Windows 

Azure. Koden i web roles kommunicerar direkt med webbläsare eller andra HTTP-klienter medan 

worker roles är mer generella och klarar av att köra olika typer av kod. Instanser av dessa roles 

exekveras som virtuella maskiner i ett datacenter (se figur 3). Om flera instanser körs (vilket är 

rekommenderat) fördelar Windows Azure arbetet mellan dessa och en bra balans hålls. Genom att 

köra flera instanser av roles kan uppdatering av fysiska och virtuella maskiner göras utan att 

applikationen i fråga berörs. Detta genom att uppdatera en instans i taget och låta andra instanser 

hålla igång applikationen. Samma sak gäller om en instans eller fysisk maskin kraschar. Windows 

Azure kan även skapa en ny instans vid krasch. I projektet användes två roles, en web role för att 

komma åt data från applikationen till Windows 8 samt en role för administratörssidan. 

 

Figur 3. Visualisering av en applikation med två instanser av en web role. Källa: [12]. 

6.1.2 Datalagring 

Windows Azure erbjuder tre typer av datalagring förutom den lokala datalagring som finns till varje 

virtuell maskin. De typer som finns tillgängliga är relationsdatabas, skalbara tabeller och 

ostrukturerade blobbar (stora, binära objekt). Gemensamt för dessa är att det finns tre kopior av 

data på tre olika maskiner för ökad tillgänglighet, samt att data kan kommas åt från både 

molnapplikationer och andra applikationer (se figur 4).   
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För relationsdata erbjuds SQL Azure vilket kan liknas med SQL Server (Microsofts databashanterare) 

men att det är placerat i molnet. Alla viktiga funktioner som brukar finnas hos ett databassystem 

finns tillgängliga och data kan till exempel kommas åt via ADO.NET Entity Framework eller via verktyg 

som SQL Server Management Studio. SQL Azure är dock inte bara ett databassystem i molnet, det tar 

även hand om infrastrukturen hos hårdvaran samt håller databasen och operativsystemet 

uppdaterat. Tillgängligheten är hög i och med kopiorna av data som är placerade över flera datorer. I 

projektet användes SQL Azure som databas och ADO.NET Entity Framework för att komma åt data. 

Skalbara tabeller kan användas när det är viktigt med snabb åtkomst till en stor mängd data, men 

inga komplexa SQL-frågor behöver ställas. Funktioner som till exempel join går inte att utföra. Vid 

lagring av ostrukturerad binär data såsom videos eller backup-data kan blobbar användas. Det är en 

enkel och billig lösning med stor lagringskapacitet (upp till en terabyte per blob). 

 

Figur 4. Olika typer av datalagring i molnet. Källa: [12]. 

6.1.3 Andra tjänster 

Molnapplikationer och datalagring var de tjänster som direkt hade med projektet att göra men SQL 

Azure erbjuder även en rad andra tjänster. Det erbjuder bland annat tjänster för att skapa rapporter 

baserad på lagrade data, tjänster för kommunikation mellan kod, tjänster för vägledning mellan olika 

datacenter, tjänster för att planera parallella beräkningar mellan instanser av roles och tjänster för 

uppsnabbning genom caching av data som ofta används. Chaching innebär att kopior av data sparas 

undan på ett sätt som skapar en snabbare åtkomst. 

Molnapplikationer kan implementeras i de flesta programmeringsspråk. Det finns bland annat SDK’s 

(Software Developer Kit) för .NET, Java och PHP, men även ett generellt SDK som ger stöd för till 

exempel C++ och Phyton. I detta projekt användes endast C# som programmeringsspråk. 

6.2 Model-View-Controller 
Administratörssidan implementerades med hjälp av ASP.NET MVC 3 Framework. Denna teknik 

används för att bygga dynamiska webbsidor och den stora skil lnaden emot klassisk ASP.NET är att 

MVC 3 inte använder sig utav WebControls, ViewState eller Postback [13]. ASP.NET MVC 3 bygger 

istället på designmönstret Model-View-Controller som används vid mjukvaruutveckling och förkortas 

MVC. Syftet med MVC är att isolera logiken från användargränssnittet vilket medför att det blir 

lättare att underhålla och testa systemet [14]. Designmönstret ser även till att det blir en klarare 

struktur för applikationen. MVC-mönstret innehåller tre stycken huvudkomponenter. Model 
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innehåller all logik och datalagret, View är det grafiska användargränssnittet och Controller är 

området som sköter interaktionen emellan de två tidigare nämnda områdena. 

6.3 Team Foundation Server 
Team Foundation Server (TFS) är en produkt från Microsoft som erbjuder versionshantering, 

rapportering, samling utav data och så vidare. Team Foundation Servers arkitektur består av tre skikt 

– ett klientskikt, applikationsskikt och ett dataskikt. TFS innehåller flera olika funktioner men det som 

utnyttjades i detta projekt var endast versionshanteringen. 

6.4 Utvecklingsmetod 
Utvecklingsmetoden som eftersträvades under projektet var av iterativ utveckling. Systemets olika 

delar planerades utefter högsta prioritet och därefter utvecklades och levererades de i den 

ordningen [15]. Eftersom projektet bestod av flera olika stora komponenter och med den begränsade 

tiden kunde det då garanteras att något kunde levereras vid slutdatumet. Eftersom det centrala i 

projektet var att utveckla en applikation för Windows 8 gick den således först i ordningen för att 

utvecklas. Därefter valdes det att designa och implementera databasen för att till sist utveckla 

administratörssidan och knyta ihop Metro-applikationen med denna. 

6.5 Utvecklingsmiljö 
Applikationen har utvecklats i Visual Studio 11 Beta där logiken var implementerad med hjälp av C# 

och användargränssnittet med hjälp av XAML. Vid utveckling utav Metro-applikationer erbjuder 

Microsoft ett nytt API som heter Windows Runtime eller kortare WinRT. Detta nya API erbjuder 

diverse utvecklingsalternativ. Förutom tidigare nämnda C# och XAML erbjuds även alternativet C/C++ 

och XAML samt JavaScript och HTML/CSS. Valet av utvecklingsspråk föll naturligt på C#/XAML 

eftersom C# har varit det språk som använts i ett flertal kurser under studietiden. En annan stor 

fördel är den hjälp C# erbjuder programmeraren. Det finns mycket funktionalitet inbyggt i språket 

och garbage collection för automatisk minneshantering.  

Administratörssidans logik var likt Metro-applikationen implementerad med hjälp av C#. Dock skedde 

denna implementation i Visual Studio 2010 eftersom Visual Studio 11 Beta saknar stöd för Windows 

Azure. Det grafiska gränssnittet implementerades med hjälp av HTML blandat med C#. Mycket av det 

grafiska genererades med hjälp av mallar från vymotorn Razor som följer med ASP.NET MVC 3. 

Databasen implementerades med hjälp av verktyg som finns tillgängliga i hanteringsportalen för 

Windows Azure. 
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7 Genomförande 

7.1 Design 

7.1.1 Applikationen för Windows 8 

Eftersom applikationen implementerades till Windows 8 skulle designen följa de riktlinjer som finns 

för Metro-applikationer. Tanken med Metro-applikationer är att innehållet är hjärtat av upplevelsen 

och endast de viktigaste komponenterna ska visas. Med dessa riktlinjer i åtanke och en analys av 

liknande produkter för att få en grund att hämta idéer ifrån, påbörjades de första skisserna för 

designen. Detta gjordes på ett sätt att var individ i projektet skissade hur den hade tänkt att 

applikationen skulle se ut. Därefter analyserades dessa skisser och en slutgiltig design togs fram som 

därefter kunde testas och verifieras. För att få ett bra resultat utifrån testet utfördes detta på en 

lärare som lär ut i matematik för den tänkta målgruppen, elever mellan årskurs ett till fem. 

Skissandet delades upp i två delar – övningsdelen samt inloggnings- och uppdragsdelen. 

Övningsdelen resulterade i sex skissade sidor (se figur 5). En startsida togs fram som följdes av en 

sida där tre val gavs – öva matte, mina belöningar samt uppdrag. För valet öva matte skissades det 

fram en sida där val av nivå görs, en övningssida där alla övningar för den valda nivån är uppdelade i 

ytterligare nivåer samt en sida för att svara på en övningsuppgift. Den sjätte sidan som skissades 

fram presenterade en utzoomad vy av övningssidan. 

 

Figur 5. Skisser över övningsdelen för Metro-applikationen. 

Inloggnings- och uppdragsdelen resulterade också den i sex skissade sidor (se figur 6). En sida visade 

inloggningssidan där användarnamn och lösenord skulle fyllas i. En annan sida visade ett formulär för 

att skapa ett konto. De resterande fyra sidorna presenterade uppdragsdelen. Sidan som visade 

uppdragen liknade övningssidan väldigt mycket, skillnaden var att det inte fanns några nivåer på 

uppdragsdelen. Sidan för utförande av uppdragsuppgifter hade samma utseende som för 
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övningsdelen. De två sista sidorna visade när det inte fanns några uppdrag att utföra samt resultat 

när ett uppdrag hade utförts. En sida för bortglömt lösenord tillkom senare. 

 

Figur 6. Skisser över inloggnings- och uppdragsdelen för Metro-applikationen. 

Nästa steg i designfasen var att ta fram rätt färger för applikationen. Applikationens bakgrund valdes 

att vara vit och färgerna på de komponenter som applikationen skall innehålla valdes efter det 

färgtema som Windows 8 använder för att presentera sina tiles i startmenyn. Detta gjordes för att få 

en kontinuitet från startmenyn och få användaren att känna igen sig. 

7.1.1.1 Användartest 

För att få bra resultat utifrån testet utfördes detta på en lärare som lärde ut matematik för den 

tänkta målgruppen, elever mellan årskurs ett till fem. Eftersom testpersonen aldrig hade kommit i 

kontakt med Windows 8 och var ovetande om de riktlinjer som existerar för Metro-applikationer, 

visades först en videofilm som presenterade dessa. Efter videofilmen påbörjades testet, vilket gick till 

på det sättet att testpersonen fick interagera med skisserna och den testansvarige agerade dator för 

att ge testpersonen respons. Testpersonen uppmanades att tänka högt, hela testet spelades in för att 

underlätta analysen av resultatet i efterhand. På grund av testpersonens kompetens inom området 

bads denne även att ge respons på eventuella formuleringar som kunde missuppfattas av den tänkta 

målgruppen. Efter testet hölls en öppen diskussion kring designen och dess innehåll. För 

applikationens grafiska design framkom det inga oklarheter, det som testpersonen däremot hade 

åsikter om var:  

 ”Ordet klass som val för svårighetsgrad är negativt, en elev som går i femman kan vara 

tvungen att göra fyrans matematikövningar och kan då känna sig sämre. Använd ordet nivå 

istället” 

 ”Ljudeffekter kan vara bra och ha i vissa lägen, som när till exempel en övning är avklarad” 

 ”Tidsaspekten är viktig, minst sagt för läxor, då det är viktigt och se om eleven eventuellt har 

räknat på fingrarna”  
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 ”Ett belöningssystem som tar hänsyn till tidsaspekten kan vara att föredra då eleven blir 

sporrad att lära sig svara snabbare”  

 ”Kan vara en idé att publicera antalet rätt och fel som eleven fick under en övning som 

respons”  

Testpersonen kom även med förslaget att besöka skolverkets hemsida och studera läroplanerna för 

de olika årskurserna. Detta för att få med de uppgifter som behövdes för varje årskurs men även för 

att få rätt nivå på uppgifterna. Testpersonen lyfte fram diverse exempel på övningar som var 

relevanta för de fyra räknesätten, dessa var: 

 Addition upp till 10 med enbart talen 1 eller 2 som andra operand. Ett par exempel för att 

förtydliga kan vara: 4+1, 5+2, 3+1.  

 Öva på tvillingtal såsom: 3+3, 4+4, 5+5. 

 Öva på likhetstecknet vilket menas med: 3+_=5 och _+2=7.  

Efter testet diskuterades resultatet och de smärre ändringar som behövdes göras på designen 

utfördes. 

7.1.2 Databasen 

7.1.2.1 Kravfångst 

Databasen var hjärtat i projektet eftersom den lagrade all information som visades både i 

applikationen till Windows 8 och på administratörssidan. Syftet med den var inte bara att lagra 

uppgifter för övningar och uppdrag samt användaruppgifter för inloggning. Syftet var också att lagra 

resultat som senare kunde analyseras.  

Två aktörer som kom att interagera med databasen identifierades. Eleven fick övningar, uppdrag och 

belöningar från databasen samt fick resultat sparade i densamma. Administratören, som egentligen 

kunde vara två olika aktörer (lärare och förälder), interagerade med databasen i form av skapande av 

elevkonton, grupper, uppdrag samt tog del av resultat från utförda uppdrag. Genom att studera 

problembeskrivningen för projektet kunde ytterligare funktioner identifieras. Det skulle vara möjligt 

att: 

 Hantera (lägga till, redigera, ta bort) data om elever. 

 Hantera (lägga till, redigera, ta bort) data om grupper. 

 Hantera (lägga till, redigera, ta bort) data om uppdrag. 

 Följa en elevs resultat på ett uppdrag. 

 Se vilka elever som tillhör en grupp. 

 Dela ut ett definierat uppdrag till grupper/elever. 

 Se vilka elever ett uppdrag har delats ut till. 

 Plocka ut information om en övning och dess uppgifter. 

 Plocka ut information om ett uppdrag och dess uppgifter. 

 Plocka ut information om resultat av utfört uppdrag/övning. 

7.1.2.2 Konceptuell databasdesign 

Designen av databasen inleddes med att identifiera entiteter, precis som i Thomas Connolly och 

Carolyn Beggs bok om databassystem [18]. Designmetoden som har använts i detta projekt har stora 
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likheter med den som beskrivs i boken. Identifieringen av entiteter gjordes främst genom att läsa 

problembeskrivningen för examensarbetet, men även genom att använda sunt förnuft och fundera 

över vad som behövde lagras. Vilken information skulle kunna plockas ut från databasen från 

applikationen till Windows 8 och från administratörssidan? Svaret på den frågan besvarades under 

kravfångsten. När förhoppningsvis lämpliga entiteter plockats fram identifierades enkla samband 

mellan dessa (se figur 7). Några exempel på sådana enkla samband var: 

 En elev gör en uppgift. 

 En elev tillhör en grupp. 

 En administratör skapar en grupp. 

 Ett uppdrag har en belöning. 

 

Figur 7. En första framtagning av entiteter och enkla samband mellan dessa.  

När entiteter och samband tagits fram kvantifierades sambanden efter fyra möjliga fall (se figur 8 för 

notation för respektive kvantifiering): 

 M:M – många till många samband. 

 1:M resp. M:1 – ett till många. 

 1:1 – ett till ett.  

 1:0 – tvingande i en riktning. 



19 
 

 

Figur 8. Notation för kvantifiering av samband.  

Varje samband numrerades och en tillhörande beskrivning lades till. När detta var gjort började 

framtagningen av primärnycklar. För entiteterna Elev och Administratör valdes användarnamnet som 

primärnyckel och i övriga fall valdes ett löpnummer. Se figur 9 för en färdig konceptuell 

databasmodell. Beskrivningar på samband följer efter figuren.   

 

Figur 9. En konceptuell datamodell med samband, kvantifiering och primärnycklar.  

 

1. Ett försök hör till ett uppdragsuppgiftsresultat. 

2. Ett uppdragsuppgiftsresultat har ett eller flera försök. 

3. En uppdragsuppgift har flera uppdragsuppgiftsresultat. 

4. Ett uppdragsuppgiftsresultat hör till en uppdragsuppgift.  

5. En elev har ett eller flera övningsresultat. 

6. Ett övningsresultat hör till en elev. 
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7. En uppdragsuppgift hör till ett uppdrag. 

8. Ett uppdrag består av en eller flera uppdragsuppgifter. 

9. Ett uppdragsuppgiftsresultat hör till  en elev. 

10. En elev har noll, ett eller flera uppdragsuppgiftsresultat.  

11. Ett övningsresultat hör till en övning. 

12. En övning har flera övningsresultat.  

13. En belöning hör till ett eller flera uppdrag. 

14. Ett uppdrag har en belöning. 

15. Ett uppdrag hör till en eller flera elever. 

16. En elev har noll, ett eller flera uppdrag. 

17. En elev har flera övningar. 

18. En övning hör till flera elever. 

19. En administratör hör till flera elever. 

20. En elev har noll, en eller flera administratörer. 

21. En elev hör till noll, en eller flera grupper. 

22. En grupp består av en eller flera elever. 

23. En övning har flera övningsuppgifter. 

24. En övningsuppgift hör till en övning. 

25. En administratör har noll, en eller flera grupper. 

26. En grupp hör till en administratör. 

 
För eventuell bättre förståelse av vad varje entitet innebar framtogs en entitetsbeskrivning. 
 

Entitet Beskrivning Primärnyckel 

Elev En person som utför övningar 
och uppdrag. 

AnvNamn (användarnamn). 

Administratör En lärare eller förälder som kan 
dela ut uppdrag till elever. 

AnvNamn (användarnamn). 

Uppdrag En samling uppgifter skapade 
av en administratör. 

UppdID (löpnummer). 

Övning En samling fördefinierade 
uppgifter. 

ÖvningID (löpnummer). 

Grupp En samling elever. GruppID (löpnummer). 

Belöning En belöning för utfört uppdrag. BelöningID (löpnummer). 

ÖvningsUppg En uppgift som tillhör en 
övning. 

ÖvnUppgID (löpnummer). 

ÖvningsRes Ett resultat av en utförd övning. ÖvnResID (löpnummer). 

UppdragsUppg En uppgift som hör till ett 
uppdrag. 

UppdUppgID (löpnummer). 

UppdUppgRes Ett resultat för utförd uppgift i 
ett uppdrag. 

UppdUppgResID (löpnummer). 

Försök Ett resultat på utfört försök på 
en uppdragsuppgift. 

FörsökID (löpnummer). 
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7.1.2.3 Logisk databasdesign 

När är konceptuell databasmodell hade tagits fram var det dags att kontrollera sambanden och 

övergå till en logisk datamodellering [19]. Det som främst behövde kontrolleras var många-till-

många-samband. Sådana samband fick inte finnas eftersom de flesta databassystem inte hade stöd 

för det. Dessa eliminerades genom att tillföra en extra entitet. I den konceptuella datamodellen (se 

figur 9) som har framtagits i detta projekt kan fyra många-till-många-samband identifieras. Ett mellan 

Elev och Uppdrag, mellan Elev och Administratör, mellan Elev och Övning och ett mellan Elev och 

Grupp. För att få bort dessa infördes fyra nya entiteter – UppdRad, ÖvningsRad, GruppRad samt 

AdminRad.     

Efter att modellen fått några nya entiteter var det dags att bestämma attribut för varje entitet. Detta 

kunde ha gjorts i den konceptuella modelleringen men flyttades till den logiska i detta projekt. 

Entiteten Försök plockades bort vid attributidentifieringen då det visade sig vara lämpligare att flytta 

dess attribut till entiteten UppdUppgRes som innehöll resultaten från en utförd uppdragsuppgift. För 

bestämning av främmande nycklar fanns det vissa regler. En främmande nyckel var ett attribut som 

var primärnyckel i en annan entitet. Primärnyckeln på ”en”-sidan i ett samband blev främmande 

nyckel på ”många”-sidan. Efter att alla många-till-många-samband tagits bort fanns det bara en-till-

många-samband kvar vilket gjorde det lätt att ange främmande nycklar med den nämnda regeln. Alla 

främmande nycklar samt övriga attribut visas i följande tabeller. 

Administrator 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 

AnvNamnA Primärnyckel, 
användarnamn 

Valfritt Nvarchar(50)* Ja 

Losenord Lösenord Valfritt nvarchar(50) Ja 

Namn Förnamn och ev. 
efternamn 

Valfritt nvarchar(30) Ja 

Epost E-postadress Giltiga e-
postadresser. 

nvarchar(100) Ja 

 * En textsträng med varierande längd. Längden på strängen anges inom parentes. 

AdminRad 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 
AdminRadID Primärnyckel Positiva heltal int Ja 

AnvNamnA Främmande 
nyckel, 
administratörs 
användarnamn 

Se Administrator Se Administrator Ja 

AnvNamn Främmande 
nyckel, elevs 
användarnamn 

Se Elev Se Elev Ja 
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Beloning 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 

BeloningID Primärnyckel Positiva heltal int Ja 
Typ Beskrivning av 

belöning 
Valfritt nvarchar(30) Ja 

Bildkalla Bildkälla Giltiga sökvägar nvarchar(70) Ja 
 

Elev 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 
AnvNamn Primärnyckel, 

elevs 
användarnamn 

Valfritt nvarchar(50) Ja 

Losenord Lösenord Valfritt nvarchar(50) Ja 
Smeknamn Elevs smeknamn Valfritt nvarchar(50) Nej 

Fornamn Elevs förnamn Giltigt förnamn nvarchar(50) Nej 
Efternamn Elevs efternamn Giltigt efternamn nvarchar(50) Nej 

Epost Elevs e-
postadress 

Giltiga e-
postadresser 

nvarchar(100) Nej 

 

Grupp 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 

GruppId Primärnyckel Positiva heltal int Ja 
AnvNamnA Främmande 

nyckel, 
administratörs 
användarnamn 

Se Administrator Se Administator Ja 

Namn Gruppens namn Valfritt nvarchar(20) Ja 

Beskrivning Beskrivning av 
gruppen 

Valfritt nvarchar(200) Ja 

SkapatDatum När gruppen 
skapades 

Giltigt datum datetime2(7) Ja 

 

GruppRad 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 

GruppRadID Primärnyckel Positiva heltal int  Ja 

AnvNamn Främmande 
nyckel, elevs 
användarnamn 

Se Elev Se Elev Ja 

GruppID Främmande 
nyckel 

Se Grupp Se Grupp Ja 
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Ovning 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 

OvningID Primärnyckel Positiva heltal int  Ja 
Operator Räknesätt +,-,x,/ eller 

blandat 
nvarchar(15) Ja 

Beskrivning Beskriver 
övningen 

Valfritt nvhachar(100) Ja 

AntalUppg Antal uppgifter 
slumpade från DB 

Positivt heltal, 
inte större än 
antal poster i 
tabellen 

int Ja 

Niva Svårighetsgrad  1A-5D nvarchar(10) Ja 

 

OvningsRad 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 
OvningsRadID Primärnyckel Positiva heltal int Ja 

AnvNamn Främmande 
nyckel, elevs 
användarnamn 

Se Elev Se Elev Ja 

OvningID Främmande 
nyckel 

Se Ovning Se Ovning Ja 

TidSek Utförd tid för en 
hel övning i 
sekunder 

Positiva heltal int Ja 

AntalRep Totalt antal 
försök på 
övningens 
uppgifter 

Positiva heltal int Ja 

 

OvningsUppg 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 
OvnUppgID Primärnyckel Positiva heltal int  Ja 

Uppgift Uppgiften Uppgifter med de 
fyra räknesätten 

nvarchar(50) Ja 

Okand Anger vilken siffra 
som ska vara 
okänd 

Positivt heltal, 
inte större än 
antalet siffror i 
uppgiften 

int Ja 

OvningID Främmande 
nyckel 

Se Ovning Se Ovning Ja 
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UppdRad 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 

UppdRadID Primärnyckel Positiva heltal int  Ja 
UppdID Främmande 

nyckel 
Se Uppdrag Se Uppdrag Ja 

AnvNamn Främmande 
nyckel, elevs 
användarnamn 

Se Elev Se Elev Ja 

StartDatum När ett uppdrag 
har startats 

Giltiga datum datetime2(7) Nej 

InlamnatDatum När ett uppdrag 
lämnats in 

Giltiga datum datetime2(7) Nej 

UtgivnDatum När ett uppdrag 
getts ut 

Giltiga datum datetime2(7) Ja 

Deadline När ett uppdrag 
måste lämnas in 

Giltiga datum datetime2(7) Ja 

 

Uppdrag 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 

UppdID Primärnyckel Positiva heltal int Ja 

BeloningID Främmande 
nyckel 

Se Beloning Se Beloning Ja 

AnvNamnA Främmande 
nyckel, 
administratörs 
användarnamn 

Se Administrator Se Administrator Ja 

Operator Räknesätt +, -, x, / och 
blandat 

nvarchar(10) Ja 

     
MaxForsok Antal försök per 

uppgift 
Positivt heltal int Nej 

SkapatDatum När ett uppdrag 
har skapats 

Giltiga datum datetime2(7) Ja 
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UppdragsUppg 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 

UppdUppgID Primärnyckel Positiva heltal int Ja 
UppdID Främmande 

nyckel 
Se Uppdrag Se Uppdrag Ja 

Uppgift Uppgiften Uppgifter med de 
fyra räknesätten 

nvarchar(50) Ja 

Okand Anger vilken siffra 
som ska vara 
okänd 

Positivt heltal, 
inte större än 
antalet siffror i 
uppgiften 

int Ja 

UppgNr Uppgiftens 
ordningsnummer 

Positivt heltal, 
unikt bland 
uppdragets 
uppgifter 

int Ja 

 

UppdUppgRes 

Attribut Beskrivning Domän Datatyp Obligatorisk 

UppdUppgResID Primärnyckel Positiva heltal int Ja 
UppdUppgID Främmande 

nyckel 
Se UppdragsUppg Se UppdragsUppg Ja 

AnvNamn Främmande 
nyckel, elevs 
användarnamn 

Se Elev Se Elev Ja 

TidSek Tiden för en 
utförd uppgift 

Positiva heltal int Ja 

Svar Svaret på 
uppgiften 

Valfritt nvarchar(15) Ja 

 

När modellen och attribut tagits fram gjordes en kontroll att funktionerna från kravfångsten gick att 

utföra. Kontrollen visade att funktionerna kunde utföras. Innan den logiska datamodellen kunde 

anses som färdig gjordes en snabb normalisering. Det var en kontroll som gjordes för att få bort 

överflödig, dubbellagrad information. Om detta inte skulle ha gjorts skulle det finnas det en risk att 

samma data existerade på flera ställen i databasen och motsade sig själv. Vid normaliseringen 

hanterades olika normalformer, vilka kunde beskrivas som olika nivåer av regler som följdes. 

Modellen i figur 10 har kontrollerats enligt 1:a och 2:a normalformen. 

1:a normalformen handlade om att det inte fick lagras flera värden i samma ruta i en tabell. Det var 

inga problem när det gällde modellen i detta projekt, alla attribut var atomära. 2:a normalformen 

innebar att tabellerna ska vara i 1:a normalformen samt att alla icke-nyckelattribut var beroende av 

hela primärnyckeln och inte delar av den. Inga felaktiga beroenden hittades när den logiska modellen 

gicks igenom. Det bör nämnas att i figur 10 saknar entiteten Elev primärnyckeln AnvNamn. 
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Figur 10. Den logiska datamodellen. 

Övriga attribut: 

Administrator      AdminRad     Beloning Elev Grupp GruppRad Ovning 

Losenord      Inga övriga     Typ Losenord Namn Inga övriga Operator 

Namn      Bildkalla Smeknamn Beskrivning  Beskrivning 

Epost   Fornamn SkapatDatum  AntalUppg 

   Efternamn   Niva 

   Epost 

 

 

OvningsRad OvningsUppg   UppdRad        Uppdrag            UppdragsUppg       UppdUppgRes 

TidSek Uppgift   StartDatum        Operator            Uppgift                    TidSek 

AntalRep Okand   InlamnatDatum   MaxForsok           Okand                      Svar 

    UtgivnDatum        SkapatDatum      UppgNr 

    Deadline 

7.1.3 Administratörssidan 

Det stod redan tidigt i projektets gång klart att administratörssidans användargränssnitt inte skulle 

utvärderas och testas. Detta på grund av dels tidsbristen men även för att administratörssidans roll i 

projektet endast var att kunna leverera den funktionalitet som söktes. Den kravfångst som tidigare 

hade skapats vid databasdesignen analyserades än en gång och utifrån den bestämdes det vilka sidor 

som behövdes för att leva upp till kraven. Därefter diskuterades det hur varje sida skulle se ut och 

dessa idéer skissades sedan ned på papper. På grund av att administratörssidan låga prioritet 

gällande användargränssnittet valdes det inga färger till denna design, det diskuterades dock vagt om 

att färgvalet skulle spegla applikationens färger för att ge ett konsekvent utseende. Skissandet 
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resulterade i tre huvudsidor – en elevsida, gruppsida och uppdragssida. Till dessa sidor tillkom det 

sedan flera mindre sidor för funktioner som lägga till, redigera, visa och ta bort (se figur 11).    

 

Figur 11. Skisser över administratörssidan.  

 

 

7.2 Implementation 

7.2.1 Applikationen till Windows 8 

Applikation för Windows 8 implementerades i Visual Studio 11 med hjälp av WinRT och valet av 

utvecklingsspråk blev som tidigare nämnts C# och XAML. Det första som gjordes var att skapa ett nytt 

Metro-projekt. I detta projekt ingick de mest väsentliga byggstenarna för att applikationen skulle 

fungera. Alla sidor i applikationen består av en .XAML-fil samt en code behind-fil med filändelsen 

.XAML.CS. De komponenter som hårdkodades för de olika sidorna var dels bakåtknappen, titeln för 

sidan och diverse funktioner som prioriterades ned. För att nå annan funktionalitet som söktes 

behövde de andra komponenterna vara dynamiska. Därför laddades dessa in och bands till rätt 

dataTemplate från den aktuella sidans datakälla. För varje code-behind-fil behandlas diverse 

funktioner som var nödvändliga för sidans funktionalitet. När navigering skedde till den aktuella sidan 

anropades en metod vilken bestämde innehållet för sidans komponenter. I denna fil lades även 

diverse metoder som var unika för det grafiska som till exempel eventhanterare.  
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Då utvecklingen av applikationen var iterativ hade olika delar av applikationen olika prioritet vilket 

medförde att den första versionen av övningsdelen använde sig utav hårdkodade övningar och 

uppgifter. När väl databasen hade implementerats skulle applikationen kopplas ihop med denna för 

att hämta den informationen som skulle visas. Det gick dock inte att koppla en Metro-applikation 

direkt till en SQL Azure-databas. Lösningen till problemet blev att använda en webbservice ovanpå 

databasen som konsumerade OData. Webbservicen implementerades i Visual Studio 2010 till skillnad 

från applikationen som implementerades i Visual Studio 11 Beta eftersom SDK’n för Azure inte var 

kompatibel med denna miljö. Webbservicen hade sedan en ADO.NET Entity Data Model som 

avspeglade databasen. För att applikationen skulle kunna använda olika operationer såsom läsa, 

lägga till, uppdatera och ta bort från databasen behövde webbservicens åtkomstregler ändras. När 

webbservicen var implementerad skapades det en referens av denna i applikationsprojektet.  

När en koppling var upprättad mellan applikationen och databasen kunde mer funktionalitet 

implementeras för applikationen. Det första som gjordes var att skapa en hjälpklass för att interagera 

med webbservicen och som i sin tur kommunicerade med databasen. Sedan skapades det en klass 

där alla unika kommandon till webbservicen placerades. Dessa kommandon var implementerade i 

frågespråket LINQ och utnyttjade hjälpklassen för att interagera med webbservicen. Dessa anrop till 

webbservicen skedde inte på vanligt manér utan behövde vara asynkrona för att omöjliggöra att UI-

tråden blir låst i väntan på svar från databasen.  

Den funktionalitet som ändrades efter kopplingen till databasen var framförallt att de hårdkodade 

övningarna byttes ut emot övningar ifrån databasen. Det implementerades även en inloggningssida 

som såg till att enbart medlemmar kunde logga in. Detta på grund av att belöningssystemet måste 

veta på vilken nivå användaren har nått upp till på övningsdelen för att sedan presentera rätt 

belöning. En annan ståndpunkt gällande inloggningen var att elever måste vara kopplade till en 

administratör för att kunna ta emot och utföra läxor. Det skapades även sidor för att registrera ny 

användare och återfå lösenordet, men dock utan någon funktionalitet.  

När övningsdelen av applikationen var i ett tillstånd då det kunde utföras användartester övergick 

implementationen till nästa iteration för applikationen, uppdragsdelen. Uppdragsdelen hade en 

liknande funktionalitet som övningsdelen men det fanns några små skillnader. Det grafiska 

implementerades likadant men det fanns lite andra kontroller för uppdragsdelen. För 

funktionaliteten som skiljde sig gentemot övningsdelen behövdes dock oftast bara frågorna till 

webbservicen formuleras om eller några mindre operationer såsom att ta diverse tidsavtryck för att 

veta när eleven startat läxan, avslutat den eller gjort en uppgift.  

Den sidan som hade lägst prioritet var belöningssidan, den implementerades enbart till det visuella 

för att visa hur det kan se ut i framtiden. Detta gjordes på ett liknande sätt som tidigare där data 

bands från en datakälla till en dataTemplate. 

7.2.2 Databasen  

Implementationen av databasen skedde, som tidigare nämnts, med hjälp av databashanteraren i 

hanteringsportalen för Windows Azure. I denna hanteringsportal kan databaser skapas samt 

hanteras och tabeller kan skapas, tas bort och redigeras. Först och främst skapades databasen, efter 

detta skapades tabeller utifrån det material som framtagits under den logiska datamodellereringen. 

Implementationen utav tabellerna var enkel, det var bara att skriva in den information som behövdes 

för varje tabell i de angivna fälten (se figur 12).  
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Figur 12. Här skapas en ny tabell och dess attribut. Källa: Hanteringsportalen för Windows Azure.  

7.2.3 Administratörssidan 

Som nämnts tidigare implementerades administratörssidan med hjälp av mallen för ASP.NET MVC 3. 

Designen som skissades fram tidigare har inte följts helt och hållet, delvis på grund av att denna del i 

projektet var lägre prioriterat men även i brist på kunskap i ämnet. Eftersom detta var en MVC- 

applikation och var indelad i tre delar, Model-View-Controller, är det lämpligt att förklara en del i 

taget. De olika delarna förklaras i den ordning som de implementerades i. 

7.2.3.1 Model 

Modellen i denna applikation implementerades med hjälp av ADO.NET Entity Data Model [16] som 

skapade en avbild av databasen (se figur 13). Denna teknik används bland annat för att minska på 

utvecklingstiden och underlätta för utvecklaren. Fokus kan läggas på applikationens logik istället för 

att tänka på hur anslutning till databasen görs. Modellen har även stöd för LINQ som tillhandahåller 

IntelliSence, vilket gör det enkelt att nå tabeller och attribut vid SQL-frågor genom automatisk 

komplettering. ADO.NET Entity Data Model utför mycket arbete åt utvecklaren och det genereras 

mycket kod även för en liten modell.  

 

Figur 13. Modell över databasen. 
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För att göra användandet av modellen enklare utnyttjades en mall kallad ADO.NET DbContext 

Generator, vilken genererade en renare, enklare kod och skapade ett mer användarvänligt API att 

arbeta emot.            

7.2.3.2 Controller 

När applikationen fått en modell började framtagandet av controllers som gjorde det möjligt att visa 

önskad information från modellen i vyerna. När en controller skapades skedde en automatisk 

generering av metoder för att visa, lägga till, redigera och ta bort. Dessa metoder fylldes sedan med 

kod för att uppnå önskad funktionalitet. En gemensam sak för alla controllers var att de fick en 

instans av den förenklade modellen i applikationen. Det var instansen som innehöll de metoder som 

anropas för att interagera med modellen och spara ändringar i databasen. Några metoder som ofta 

anropades var: 

 Find(id) – hittade och returnerade en specifik entitet utefter angivet id. 

 Entry(entitet) – användes för att ändra tillstånd på den angivna entiteten. 

 Add(entitet) – lade till en entitet i modellen. 

 SaveChanges() – såg till att databasen uppdaterades utefter utförda operationer. 

Frågorna till datamodellen gjordes i blandad form, ibland som råa SQL-frågor och ibland som LINQ. 

Detta berodde på att LINQ var ett obekant frågespråk men upptäcktes under utvecklingens gång. Alla 

metoder i varje controller returnerade dess vy och som argument angavs den entitet eller samling av 

entiteter som skulle visas i vyn.   

Administratörssidan bestod av fem controllers. 

AccountController 

En controller som följde med mallen för ASP.NET MVC 3 och skötte kopplingen mellan en 

inloggningssida och en modell för inloggning. Användes inte i applikationen. 

HomeController 

Även den en controller som följde med vid skapandet av applikationen. Hade endast uppgiften att få 

en välkomsttext att visas på en startsida kallad hem. 

ElevController 

Detta var den controller som såg till att önskad information nådde vyn för elever men även såg till att 

skapade elever sparades i databasen, redigerade elever uppdaterades samt att rätt elev togs bort 

från databasen.  

GruppController 

Denna controller hade som uppgift att rätt information nådde vyn för grupper, samt att skapade 

grupper sparades i databasen, redigerade grupper uppdaterades och att rätt grupp togs bort ur 

databasen. 

UppdragController 

Denna controller hade uppgiften att rätt information nådde vyn för uppdrag, samt att skapade 

uppdrag sparades i databasen, redigerade uppdrag uppdaterades och att utdelade uppdrag nådde 

rätt elever.  
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7.2.3.3 View 

Vyerna togs fram genom att högerklicka på metoderna för visa, lägga till, redigera och ta bort i alla 

controllers. När en vy skapades gavs möjligheten till att knyta den till en viss modellklass. För 

administratörssidans alla vyer valdes detta alternativ. Ett annat val som gavs vid skapandet var hur 

vyn skulle se ut. Det gick att välja mellan vyer för att skapa, redigera, visa detaljerat, ta bort eller visa 

som lista. Dessa färdiga mallar utnyttjades för alla vyer i applikationen, därav följdes inte utseendet 

som skissades fram under designfasen för administratörssidan till punkt och pricka.  

För en del av vyerna visades inte bara information för en sorts modellklass. Då uppstod problemet 

hur information som inte var av den typ som vyn var kopplad till skulle kommas åt. Lösningen hette 

ViewBag, vilket är ett objekt som används för att förflytta små mängder av data mellan specifika 

platser. I detta fall användes objektet till att flytta olika sorts data mellan en controller och en vy, 

men det var även möjligt att transportera data mellan vyer på detta sätt. ViewBag används genom 

att döpa en egenskap till objektet och sedan tilldela den med valfritt data. Det gäller sedan att hålla 

reda på vad egenskapen döpts till och vilken typ av data som lagrats. Ingen hjälp från IntelliSence ges 

i detta fall.  

Vyernas filer var av cshtml-format och innehöll HTML blandat med C#-kod. Många html-helpers 

användes vilket innebär att olika metodanrop görs för att generera HTML-kod, istället för att skriva 

koden själv. Några html-helpers som användes var: 

 LabelFor() – skrev ut en text knuten till ett attribut i en modellklass. 

 EditorFor() – skapade en textruta och knöt den till ett attribut i en modellklass. 

 ListBox() – skapade en dropdownlist med bland annat en datakälla som argument. 

 ActionLink() – skapade en länk till en annan sida, valfria argument kunde skickas med till 

nästa vy. 
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7.3 Testning 

7.3.1 Applikationen till Windows 8 

När prototypen var i ett stadie där den kunde testas togs en testplan (se bilaga 1) fram enligt några 

av de punkter som var givna av Jeffrey Rubin och Dana Chisnell [17]. Testplanens kunde ses som en 

ritning för hela testet. Ett mål med testplanen var att ta fram syftet med testet och att de som var 

inblandade i projektet exakt visste vad som skulle ske. Detta för att undvika att det uppstod 

oklarheter när den första testpersonen påbörjade testet.  

Testet utfördes på Vallby skola och det var totalt sju stycken elever i åldrarna åtta till nio år som 

ingick i testskaran. Av dessa sju var det sex stycken som hade tillåtelse av målsman att bli filmade 

under testet. Testet utfördes den 24 maj 2012 och eleverna blev ombedda att vara i testrummet två 

och två. Detta för att de inte skulle bli för blyga och därmed inte kunna utföra testet. Beslutet togs på 

plats efter rekommendation från lärarna och fanns inte med i testplanen.  

Som tidigare nämnts fick eleverna vara i rummet två och två men testet utfördes en och en. 

Testmetoden för varje elev och vilka uppgifter de fick utföra beskrivs i testplanen, likaså frågorna 

innan och efter testet.  

 

Figur 14. Bilder från användartestet  

7.3.1.1 Resultat 

7.3.1.1.1 Pojke 1 

Den första testpersonen var en pojke som hade använt touchenheter tidigare, han var även väldigt 

uppspelt över att få testa applikationen. Pojken navigerade enkelt in i applikationen från Windows 

startsida. Inloggning skedde utan några komplikationer, efter han hade tryckt på inloggningsknappen 

och applikationen påbörjade kommunikationen med webbservicen sa pojken ”skynda på”. Från 

applikationens startsida navigerade han enkelt och snabbt till övningarna som var tillgängliga.  

När han hade valt en uppgift att göra fick han upp det virtuella tangentbordet direkt genom att 

trycka i rutan där svaret skulle skrivas in. Efter att uppgiften var besvarad valde pojken att trycka 
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utanför tangentbordet för att flytta fokus och ta ned tangentbordet och därefter trycka på Nästa 

uppgift. Pojkens finger rörde sig även mot den virtuella enterknappen flera gånger men den 

användes aldrig.  När pojken ville besvara nästa uppgift valde han att trycka på samma punk som när 

han tog ned tangentbordet, men i det här fallet ville han få fram det igen. Detta upprepas ett antal 

gånger på nästkommande uppgifter. När pojken hade löst alla uppgifter och pokalen presenterades 

skrek han ut ”wohoo”. 

Navigering tillbaka till startsidan från övningsdelen skedde utan problem. När pojken sedan utförde 

den läxa som blev tilldelad till honom återkom beteendet att trycka på samma punkt för att ta fram 

tangentbordet som att ta ned detta.  

7.3.1.1.2 Pojke 2 

Den andra pojken hade inte använt touchenheter men var mycket lugnare än föregående testare, 

han tittade, tänkte och sedan bestämde sig för vart han skulle trycka på skärmen. När han skulle välja 

uppgift sa han ”det går nog inte att välja de övningarna som är svarta”. När eleven hade valt en 

övning och svarat på en uppgift använde även denna pojke metoden att flytta fokus för att ta ned det 

virtuella tangentbordet. När övningen var slutförd och pokalen presenterades tryckte eleven på 

pokalen en gång för att försöka navigera från sidan. Därefter valde pojken att trycka på titeln bredvid 

bakåtknappen för att navigera tillbaka, detta hände enbart en gång under testets gång.  

7.3.1.1.3 Flicka 1 

Denna flicka hade inte använt sig utav någon touchenhet tidigare. Första problemet dök upp efter att 

denne hade skrivit in användarnamnet och lösenordet för inloggningen och tangentbordet dolde 

inloggningsknappen. Flickan frågade då de testansvariga var hon skulle trycka, då de testansvariga 

bad flickan att testa sig fram valde hon direkt att trycka utanför det virtuella tangentbordet för att 

flytta fokus. När flickan hade navigerat till de fördefinierade övningarna och valde en övning att 

utföra tyckte hon att uppgifterna var för svåra, detta gjorde att hon blev väldigt blyg. Eftersom 

elevernas matematikkunskaper inte var av intresse bads flickan att navigera till en läxa eftersom 

läxans svårighetsgrad var betydligt lägre.  

Flickan navigerade då till Nivåsidan, som var den första sidan bakåtknappen navigerade till från 

övningarna, för att sedan navigera in till övningarna igen. Hon upptäckte dock detta direkt och 

navigerade sedan till startmenyn. När flickan hade valt läxan och fick fram första uppgiften valde hon 

att trycka i svarsrutan för att ta fram tangentbordet. Hon valde även att flytta fokus för att ta bort 

tangentbordet. Däremot valde hon att trycka på svarsrutan med sitt svar i  för att gå vidare till nästa 

uppgift innan hon valde att trycka på Nästa uppgift. Även denna flicka valde att trycka på samma 

punkt som hon hade tagit ned tangentbordet med för att ta fram det igen vid nästkommande 

uppgifter.  

7.3.1.1.4 Flicka 2 

Denna flicka hade inte använt sig utav någon touchenhet tidigare. Hon navigerade till övningarna 

utan problem och valde sedan en övning att göra. Även hon tyckte att övningarna var väldigt svåra 

och hon blev väldigt nervös. Hon ombads att göra en läxa istället men ville inte  och därför avbröts 

testet i tidigt skede.  
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7.3.1.1.5 Pojke 3 

Denna pojke hade använt en touchenhet tidigare. Efter att han hade skrivit in användarnamn och 

lösenord visste han inte hur han skulle få ned tangentbordet för att kunna trycka på Logga in. Pojken 

valde att trycka på Hide keypress som var markerad på det virtuella tangentbordet eftersom 

lösenordsfältet fortfarande hade fokus. Fick tillslut hjälp av de testansvariga för att flytta fokus till 

sidans innehåll.  

Navigerade utan problem till övningarna och valde en uppgift. ”13-10, det är 3 men hur skriver man 

det då?” sa pojken innan han valde att trycka på rutan där svaret var tänkt att skrivas in.  När han 

hade svarat på uppgiften valde han att trycka på enterknappen som fanns på det virtuella 

tangentbordet för att navigera till nästa uppgift. Denna metod upprepades under testets gång. När 

pojken hade svarat på alla uppgifter och pokalen presenterades för honom valde han att trycka på 

den ett flertal gånger. Tillslut frågade eleven de testansvariga om han skulle trycka på bakåtknappen 

och fick då svaret att testa sig fram. Testade återigen att trycka på pokalen ett antal gånger innan han 

valde att trycka på bakåtknappen. 

Även denna elev navigerade till Nivåsidan för att sedan återigen gå in till övningarna igen, men där 

förstod han vad som hade hänt och navigerade tillbaka startsidan. Därefter utfördes en läxa utan 

några problem och när den var slutförd rörde han fingret emot mitten på skärmen innan han valde 

att trycka på bakåtknappen för att navigera tillbaka. 

7.3.1.1.6 Pojke 4 

Den sista testpersonen hade även han använt en touchenhet tidigare. Navigering till övningarna 

skedde utan problem och enterknappen användes för att ta sig vidare till nästa uppgift. Pojken 

använde direkt bakåtknappen för att navigera tillbaka i applikationen. Vid ett tillfälle i testet kollade 

eleven på de övningarna som fanns tillgängliga och sa ”om man gör uppgiften lite snabbare kommer 

man vidare snabbare, då får man bättre pokal”. Läxan utfördes även den utan några problem. 

7.3.1.2 Analys av resultatet 

Testerna bekräftade det som tidigare efterforskningar resulterade i, att många barn hade kommit i 

kontakt med någon form av touchenhet. De som inte hade kommit i kontakt med en touchenhet 

hade dock inte svårt att interagera med enheten. Något som upplevdes under testet var att barnen 

tyckte att det var kul att lösa uppgifterna, en del hade svårt att slita sig från surfplattan. Om detta 

berodde på att surfplattan var en ny och häftig pryl eller om applikationen var orsaken är svårt att 

säga efter ett kort test. Här skulle det behövas ett test under en längre tid för att ta reda på detta. 

Vid analysen av resultatet dök diverse intressanta punkter upp, det största området handlade om 

pokalen. För det första framstod den skuggade pokalen, vars syfte var att upplysa användaren om att 

övningen inte var påbörjad, missvisande. Några av eleverna trodde att det inte gick att välja dessa 

övningar utan att de var inaktiverade.  Här behöver ändringar göras. Den andra punkten var att vissa 

elever försökte trycka på pokalen i samband när resultatet för en övning presenterades. 

Testuppgiften eleverna hade vid detta tillfälle var att navigera och påbörja en läxa och därför antogs 

det att eleven ville navigera tillbaka genom att trycka på pokalen. En tanke var att detta berodde på 

ovanan att använda Metro-applikationer som plockar bort vissa navigeringsmöjligheter, så som en 

extra tillbakaknapp.   
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Ett annat problem var det virtuella tangentbordet eftersom ett flertal elever inte visste hur de skulle 

gå vidare efter användning. Detta kan ha berott på att tangentbordet dolde de knappar som 

användes för att navigera vidare. Det kan även ha berott på att det inte fanns någon tydlig knapp på 

tangentbordet som upplyste användaren att den kunde användas för navigering. Enterknappen gi ck 

att använda för att svara på övningar men den användes endast av ett fåtal.  

Ytterligare en iakttagelse var att ingen elev upptäckte att det genom att skrolla i sidled gick att få 

fram fler övningar. Detta ansågs vara någonting som användaren lär sig under tidens gång istället för 

att införa en komponent som påvisar detta.  

Kritik angående testets utförande var att testperson nummer två i varje grupp satt och i akttog den 

första testpersonen och därmed var lite mer förberedd inför sitt egna test. Detta speglades även på 

testresultaten.  
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8 Resultat 

8.1 Applikationen till Windows 8 
Den första sidan som användaren kommer i kontakt med är inloggningssidan. Här kan användaren 

logga in med användarnamn och lösenord. De andra två funktionerna, registrering eller återfå 

lösenord implementerades grafiskt men saknar funktionalitet. När användaren har loggat in med 

korrekt användarnamn och lösenord navigerar denne till startsidan. Startsidan består av tre stycken 

tiles som används för vidare navigering i applikationen. Om tile nummer ett, öva matte, väljs kommer 

användaren vidare till övningsdelen av applikationen. Denna del består först utav en sida där 

användaren kan välja vilken nivå han/hon vill öva på. Beroende av vilken nivå som väljs presenteras 

olika övningar för användaren. I övningsdelen presenteras alla övningar för den aktuella nivån, 

övningar sorteras även in i mindre delnivåer, från skalan A till D. Gruppernas övningar placeras en 

efter en i vertikal riktning och fylls sedan på horisontellt beroende på skärmens upplösning. Den 

lättaste gruppen presenteras längst till vänster för användaren. En tile som representerar en övning 

består av en rubrik, vilket räknesätt som övningen innefattar och den aktuella pokalen som 

användaren har nått upp till. Denna pokal kan vara av olika valör, valören bestäms beroende på hur 

många gånger användaren har utfört övningen. För intervallet ett till fem visas brons, fem till tio visas 

silver och över tio representeras med valören guld. Om användaren aldrig har gjort övningen 

presenteras en skuggad pokal.  

När användaren har valt en övning som han/hon vill träna på presenteras den första uppgiften av ett 

flertal. Efter att ha fyllt i ett svar på uppgiften kan användaren försöka ta sig till nästa uppgift genom 

att klicka på knappen Nästa uppgift. Om fel svar lämnas presenteras ett meddelande som uppmanar 

användaren att försöka igen. Har däremot rätt svar lämnats presenteras nästa uppgift. När 

användaren har svarat på alla uppgifter presenteras den pokal som denne har uppnått för den 

aktuella övningen och dennes svar rapporteras in till databasen för att behålla rätt pokal vid nästa 

inloggning.   

Om användaren från startsidan istället väljer alternativ två, belöningar, navigeras denne till en 

undersida där det presenteras två nya tiles. De val som nu kan göras är att antingen välja se sina 

pokaler ifrån övningsdelen eller sina belöningar från de läxor som utförts.  I applikationen finns det 

enbart hårdkodade värden för presentationen av belöningar eller pokaler. Ingen koppling till faktiska 

resultat implementerades.  

Det sista valet användaren kan göra från startsidan är att se utdelade läxor. Det som presenteras då 

är de läxor som användaren inte har utfört ännu. Om det inte finns några läxor tilldelade visas det i 

ett meddelande för användaren. Utseendet är likadant som för övningarna bortsätt att det inte finns 

några delnivåer utan den läxa som delades ut först ligger längst upp till vänster för användaren. Det 

som presenteras i läxans tile är namnet på läxan, räknesätt samt sista inlämningsdatum. 

När användaren väljer att påbörja en läxa rapporteras tiden för detta till databasen och i sin tur till 

dennes administratör. Till skillnad vid utförandet för övningsuppgifter får administratören för 

användaren en rad med uppgifter angående användarens resultat. En timer startas för att se hur lång 

tid användaren behöver för varje svarsförsök. Svaret och dess tid rapporteras in direkt när 

användaren väljer att gå till nästa uppgift, även om svaret är fel och användaren behöver göra ett 

nytt försök. Denna kontroll finns för att inte användaren ska fuska genom att göra större delen av 



37 
 

läxan, anteckna svaren, sedan stänga av applikationen innan sista uppgiften har gjorts och därmed 

undvika att skicka in läxan till administratören. Utöver det kan administratören välja ett antal försök 

per uppgift och klarar inte användaren av det inom den ramen presenteras svaret för uppgiften och 

nästkommande uppgift visas. När alla uppgifter är utförda presenteras inte belöningen för läxan utan 

enbart ett meddelade att läxan har lämnats in.  

  

8.2 Administratörssidan 
Administratörssidan resulterade i en prototyp med de viktigaste funktionerna implementerade. Tre 

stycken huvudsidor implementerades – en elevsida, en gruppsida och en uppdragssida. Till dessa 

kopplades sedan flera mindre sidor med olika funktionalitet. Inloggningen för administratörssidan 

implementerades inte. 

På elevsidan (se figur 15) finns det möjlighet att skapa en ny elev vilket innebär att minst ett 

användarnamn och ett lösenord fylls i och sparas i databasen. Det kan även sparas information om 

en elevs smeknamn, förnamn, efternamn och e-postadress. Denna information kan även redigeras 

om så önskas. Det finns möjlighet att visa all information som är sparad om en elev inklusive uppdrag 

som är kopplade till denne. För varje uppdrag kan resultat för dessa utforskas. En funktion som inte 

är korrekt implementerad är borttagning av en elev. Eftersom en elev är kopplad till andra tabeller 

och cascade inte är implementerat i databasen kan en elev inte tas bort hursomhelst. Cascade är en 

operation inom databashantering där borttagning/uppdatering av en post orsakar 

borttagning/uppdatering av andra poster som refererar till den förstnämnda posten.  Det har inte 

bestämts vad som ska ske vid borttagning av en elev bland annat eftersom en elev ska kunna tillhöra 

flera administratörer. 

 

Figur 15. Elevsidans huvudsida innehåller en lista av elever och funktioner som kan utföras. 

 

På gruppsidan (se figur 16) finns möjligheten till att skapa en ny grupp vilket innebär att ett namn för 

gruppen fylls i samt en beskrivning för den. Sedan väljs elever som hör till den inloggade 

administratören från en lista. Denna information går att redigera och det går att visa informationen 

som är sparad om en grupp. Precis som med elevsidan går det inte att ta bort en grupp och det beror 

återigen på att cascade inte är implementerat i databasen. 
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Figur 16. Gruppsidans huvudsida innehåller en lista med grupper och funktioner som kan utföras. 

 

På uppdragssidan (se figur 17) kan det skapas nya uppdrag vilket innebär att operator, beskrivning, 

antal försök per uppgift, belöning och uppgifter anges. När uppgifter skapas skrivs hela uppgiften i en 

textruta och sedan anges vilket tal som ska vara okänt för utövaren, med andra ord vilket tal som ska 

vara svaret på uppgiften. Uppgifterna är tvungna att anges före den andra informationen på grund av 

att tillståndet för textrutorna inte sparas när sidan lämnas. En annan sak som kan utföras på 

uppdragssidan är att visa detaljerad information om ett uppdrag vilket innebär att bland annat 

uppgifter och mottagare listas. Uppdrag kan även delas ut vilket betyder att ett inlämningsdatum 

anges samt att mottagare i form av grupper och/eller enstaka elever väljs från en lista. Funktionerna 

för att redigera och ta bort ett uppdrag implementerades inte.   

 

Figur 17. Uppdragssidans huvudsida innehåller en lista på skapade uppdrag och funktioner som kan utföras. 
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9 Analys av resultatet 

9.1 Applikationen för Windows 8 
Metro-applikationen i detta projekt fick ett enkelt och stilrent utseende som passade bra ihop med 

de designkrav som fanns för dessa. De viktigaste funktionerna som eftersträvades uppnåddes, det vill 

säga att öva på matematik och erhålla läxor för att sedan utföra dessa. Något som kunde få kritik var 

att belöningssystemet inte fick mer funktionalitet än vad som fanns. Det nämndes flera gånger under 

projektets gång om hur viktigt det var för att motivera eleverna. Till exempel kunde det lagts mindre 

tid på inloggningsdelen. Applikationen uppfyllde inte alla krav som ställdes för att få publiceras på 

Windows Store. 

9.2 Administratörssidan 
Att administratörssidan fick det primitiva utseende som den hade berodde bland annat på bristande 

kunskap i att göra hemsidor men också i att Windows Azure var en obekant miljö. En guide på hur en 

webbapplikation skapas till Windows Azure med koppling till SQL Azure lade  grunden till denna sida. 

Det var därför som sidan resulterade i en MVC-applikation. Det bestämdes tidigt att denna sida inte 

skulle prioriteras men med facit i hand har mycket mer tid än planerats lagts på denna applikation. 

Även om den inte var speciellt attraktiv visuellt implementerades de viktigaste funktionerna och det 

känns som att användarvänligheten blev ganska hög, men det får eventuella framtida användartester 

påvisa. Eftersom administratörssidan var publicerad på Microsoft Azure fanns det tre regler 

applikationen behövde följa för att nå upp till det som Microsoft Azure utlovade. Av dessa tre regler 

uppfyllde applikationen endast en regel, men detta ignorerades eftersom administratörssidans 

prioritet i projektet var låg och endast den viktigaste funktionaliteten efterfrågades. 

10 Rekommendationer och framtida arbete 
Vi rekommenderar att ha ett bra samarbete med lärare under utvecklingen av en applikation som i 

detta projekt. Det är mycket viktigt att lägga uppgifter på rätt nivå och att eleverna lär sig rätt sake r. 

Det bästa skulle nog vara att låta en lärare ta fram uppgifter åt en, istället för att försöka ta fram 

dessa själv. Det skulle ta mycket lång tid. Det är också väldigt viktigt att lägga tid på ett bra 

belöningssystem då detta ska uppmuntra eleverna till  lärande. Fråga gärna eleverna om belöningar. 

När det gäller utveckling av Metro-applikationer vill vi rekommendera att designprinciperna för dessa 

följs. Det finns designguider för nästa allt och en bra start är gå igenom dessa innan designen av 

applikationen påbörjas. Under implementationen vill vi rekommendera att de färdiga mallar och 

stilar som finns i Visual Studio 11 Beta används för de komponenter som behövs för applikationen, 

det bidrar mycket till att applikationen håller en genuin Metro-design projektet ut.  

Det man ska tänka på när man utvecklar i en betamiljö är att det inte alltid är din kod det är fel på, 

det kan i vissa fall vara betaprodukten som fallerar. Det är då viktigt att man kan ha en bra dialog 

med dem som ansvarar för betaprodukten och i de fallen få tips om hur man löser problemet.  

10.1 Applikationen till Windows 8 
Metro-applikationen kräver en hel del utveckling innan den kan kallas för en färdig produkt. Till att 

börja med behöver funktionen för att skapa nytt konto implementeras, just nu finns det bara en 

förberedd sida för detta. Även funktionen för glömt lösenord behöver implementeras, en sida finns 
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klart för detta också. En förberedelse för utloggning har implementerats men bara visuellt, 

funktionen finns inte. Funderingar på att lägga till vissa inställningar har dykt upp under 

utvecklingens gång till exempel att det ska vara möjligt att ändra sitt smeknamn. Några 

inställningsmöjligheter skulle alltså kunna implementeras under en framtida utveckling. Något som 

verkligen behöver göras med Metro-applikationen är att införa felkontroller, speciellt när 

kommunikation med databasen sker. En annan viktig sak är att lösenordet ska krypteras innan det 

sparas i databasen. Laddningsindikatorer måste läggas till där det kan behövas.  

I övningsdelen i applikationen behöver det fyllas på med övningar och tillhörande uppgifter. Detta 

kanske är det största arbetet som är kvar i och med att det gäller att hitta övningar och uppgifter 

som ligger på rätt nivå för eleverna. Här krävs samarbete med lärare och/eller skolverket eller någon 

annan part som har koll på detta. Utefter ett angivet antal ska det slumpas fram uppgifter till varje 

övning. Vid utförandet av själva uppgifterna kanske inga radikala ändringar/tillägg behöver göras 

men en sak som skulle kunna göras är att ha några olika utskrifter som slumpas när en elev svarar fel. 

När en hel övning är utförd bör det presenteras hur långt det är kvar tills nästa pokal och kanske 

tidsrekord när detta uppnås. Pokalen för när en övning inte har utförts bör tas bort eller göras om. 

Utskriften vid felaktigt svar bör tas bort när fokus hamnar på textrutan igen. En speciell utskrift bör 

göras när rutan har lämnats tom, precis som det gör i uppdragsdelen. 

I belöningsdelen av applikationen finns det endast tre val av belöningar just nu – guldstjärna, 

silverstjärna och bronsstjärna. Detta är bara ett exempel på vad som skulle kunna finnas där. Hela 

belöningsdelen behöver ses över då det gäller innehåll, presentation och när en belöning ska delas 

ut. Det är en viktig del av applikationen som ska uppmuntra elever till lärande. Förutom belöningar 

på utförda uppdrag delas pokaler ut efter klarade övningar. Detta är också ett förslag på vad som kan 

delas ut. Här finns det plats för ändringar. Användartester skulle kunna ge förslag på detta. 

När det gäller uppdragsdelen skulle utskriften när en elev svarar fel kunna slumpas, precis som i 

övningsdelen. Vid ett utfört uppdrag ska en eventuell belöning visas samt någon uppmuntrande text. 

Inlämningsdatumet skulle kunna konverteras till att visa dagen då uppdraget ska lämnas in, till 

exempel ”På måndag” eller något liknande. Detta för att förtydliga för barnen. Kanske skulle datumet 

också kunna visas, fast med mindre storlek på texten. 

10.2 Administratörssidan 
Det är lite svårt att säga exakt vad som skulle behöva utvecklas på administratörssidan då inga tester 

har gjorts på denna efter att prototypen har tagits fram. Om det nuvarande spåret ska följas behöver 

ta- bort-funktionerna, redigera uppdrag samt koppla befintlig elev till administratör implementeras. 

Med koppla befintlig elev till administratör menas att en elev skapad av en annan administratör ska 

kunna väljas när en ”ny” elev skapas. Inloggningen behöver också implementeras. Utseendemässigt 

behöver applikationen fräschas upp. Information behöver visas på ett snyggare och tydligare sätt 

utan att gå till överdrift. För att få svar på hur utseendet ska formas och vilken information som ska 

visas var, krävs ytterligare användartester. 
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11 Diskussion och slutsatser 
Projektet har varit givande med både mot- och medgångar.  Projektet växte under utvecklingens 

gång, dess omfattning underskattades en aning. Den största underskattningen skedde för 

administratörssidan. Vi trodde att implementationen skulle gå snabbt och smidigt eftersom 

planeringen enbart omfattade den viktigaste funktionaliteten och ingen genomarbetad design. Detta 

utan att tänka på våra bristande kunskaper i att utveckla hemsidor. Databasens komplexitet, för att 

nå upp till den önskade funktionaliteten mellan applikationerna i projektet, underskattades. Dock 

gick denna process smidigt och utan större motgångar.  

Matematik och de fyra räknesätten på den nivån som användes i projektet kändes i början som en 

tämligen enkel sak att implementera. Det visade sig vara en underskattning som gjorde att projektet 

växte ytterligare. Till en början diskuterade vi att implementera en klass som skulle generera 

uppgifter men efter samtal med en lärare visade sig detta bli mer komplext än väntat.  Detta på grund 

av alla regler och olika nivåer som behövde beaktas. Idén slopades och vi bestämde oss för att 

hårdkoda uppgifter i databasen istället.  

Ett av de större problemen som stöttes på och som åt upp mycket av den planerade tiden var hur 

kopplingen mellan Metro-applikationen och databasen skulle göras. Vi hade förväntat oss att det 

skulle fungera som vi tidigare hade kommit i kontakt med, men det visade sig att en webbservice 

behövdes. På grund av informationsbrist angående Metro-applikationer på Internet tog det lång tid 

innan vi ens visste att det var en webbservice som behövdes. Eftersom vi inte hade arbetat med 

detta tidigare följdes en guide för hur en sådan implementeras. När webbservicen var klar skulle den 

refereras in i projektet och det var här nästa problem uppstod. Vid denna tidpunkt var nämligen inte 

funktionen Add Service Reference fullt fungerande i Visual Studio 11, detta utan vår vetskap. Därför 

trodde vi att det var fel på vår webbservice och letade då efter andra guider som skiljde sig gentemot 

den första. Denna process upprepades ett antal gånger, tillslut kontaktades Anders på Microsoft och 

det var då det kom till vår vetskap att Add Service Reference inte fungerade. Det fanns dock vägar 

runt detta och Anders gav oss en bra guide att följa.  

Guiden innehöll även bra information om hur konsumtionen av OData skulle gå till. Det visade sig 

också att alla anrop till webbservicen behövde vara asynkrona, detta för att inte låsa 

gränssnittstråden under tiden det tar att hämta något från Internet. När vi hade implementerat en 

hjälpklass som hade hand om all kommunikation med webbservicen dök nästa bugg upp. Vi hade en 

klass i projektet som heter Task som skulle illustrera en uppgift för eleven. I den tidigare nämnde 

hjälpklassen användes också en klass som hette Task från biblioteket System.Threading.Tasks. 

Eftersom det blev en namnkrock i projektet gick det inte att bygga. Buggen tog väldigt lång tid att 

hitta. Tillslut så skapades ett nytt projekt med hjälpklassen och vi flyttade över ett fåtal filer i taget till 

detta projekt. Detta för att upptäcka när felet inträffade, när filen med vår Task-klass blev inkluderad 

i det nya projektet upptäcktes felet.  

Alla dessa problem med webbservicen bidrog till att andra delar av projektet fick mindre tid. En av 

dessa delar var testningen utav applikationerna. Som tidigare nämnt prioriterades 

administratörssidan ner men det fanns även planer om att göra några mindre användartest för 

denna. Den delen som vi känner blev mest lidande av tidsbristen som uppstod var användartesterna 

för Metro-applikationen. Det enda prototyptestet vi hann med under projektet var för årskurs två. 

Tanken var att vi skulle ha användartester med minst två årskurser till eftersom det är en så pass stor 
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åldersskillnad inom målgruppen.  I och med en stor åldersskillnad och att applikationen riktas emot 

barn spelar den kognitiva utvecklingen in. I dagsläget vi vet till exempel inte om elever i årskurs ett 

klarar av att hantera applikationen. 

Förutom fler användartester för flera årskurser ville vi ha ett längre användartest där surfplattan 

fanns ute i skolan och var disponibel för eleverna dagligen. Detta för att se om elevernas uppspelthet 

berodde på den nya häftiga surfplattan eller om det var applikationens förtjänst. Eftersom skolorna 

idag främst använder datorer och inte surfplattor skulle användartest med applikationen på en dator 

vara att föredra. Detta för att dra slutsatser om hur eleven använder applikationen på en sådan.   

Förutom de tidigare nämnde problemen som uppstod under projektet var det varit väldigt roligt och 

intressant. Att spendera en längre period fokuserad på en kurs och vara delaktig i utvecklingen från 

första tankarna till en prototyp var väldigt intressant och lärorikt. I och med att vi utvecklade en 

Metro-applikation till Windows 8 Beta betydde det att vi arbetade med den senaste mjukvaran från 

Microsoft och utvecklade för framtiden, vilket var häftigt. Vi tyckte båda att Metro-applikationer 

hade snygg design med deras content before chrome-direktiv.  

En annan positiv händelse var responsen från Microsoft, de tyckte att vi hade kommit långt med 

utvecklandet och tagit fram något intressant. Det var även väldigt roligt när barnen tyckte att det var 

kul att använda applikationen för att lösa matematikuppgifter.  

Vi tror att om lärandet kan göras roligare kommer även resultaten förbättras. Detta för att roliga 

saker utförs mer än tråkiga. En analys från våra tester på eleverna var att även om det handlade om 

matematik hade eleverna väldigt roligt. Dock visste vi inte om dessa elever tyckte om matematik 

överlag. Applikationen som framtagits i detta projekt är bara början på något som kan bli  intressant 

för framtida lärande. Om applikationen uppfattas som rolig hos eleverna samtidigt som uppgifterna 

täcker in hela läroplanen kan detta bli ett seriöst alternativ till dagens metoder. 
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13 Bilaga: Testplan 
 

Mål med testet 

 Få reda på om barnen kan interagera med enheten (Asus EEE Slate med Windows 8 CP) 

 Hur uppfattas gränssnittet för applikationen hos barnen, finns det oklarheter osv. 

Testmetod 

Eleven får använda en Asus EEE Slate och får därefter diverse uppdrag och utföra i applikationen, 

under testet filmas eleven för att resultatet skall kunna analyseras bättre.  

Uppgifter 

Eleven ska först starta applikationen från Windows 8’s startmeny, därefter ska den logga in med ett 

givet användarnamn samt lösenord. Eleven kommer sedan in i applikationen och ska där först öva på 

en eller två av de färdigdefinierade övningsuppgifterna. I övningsuppgifterna kommer det finnas fem 

uppgifter gällande den övningen och eleven ska helst svara på alla (om den inte kan uppgiften får 

den svaret av de testansvariga, viktigaste här är se hur eleven interagera med systemet).  När eleven 

är klar med den eller de övningarna ska den navigera och utföra en läxa som de testansvariga har 

skapat.  När läxan är utförd ska eleven navigera tillbaks till startmenyn. 

Frågor innan testets start 

Frågorna som ställs innan testet var vad eleven heter samt om den använt en touchenhet tidigare.  

Frågor efter testet 

Det är inte tänkt att ställa några speciella frågor till eleven efter testet, möjligtvis fråga om den tyckte 

det var kul.  

Testmiljö 

Testet utförs i en skola och kan därefter liknas som hur det skulle vara i ett skarpt läge om 

applikationen används i utbildningen. Testet utförs på en Asus EEE Slate med Windows 8 och testet 

filmas med två stycken kameror. Ena kameran är riktad emot skärmen för att fånga interaktionen och 

den andra är riktad emot eleven för att fånga diverse kroppsspråk.  

Testansvariges roll 

De testansvarige skall presentera uppgiften för eleven och svara på frågor som kan dyka upp under 

testet. De ska även filma under testets gång och hjälpa eleven om något oförutsägbart inträffar.  

 


