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Sammanfattning 

e-lärande handlar om hur man ska ha tillgång till lärandeinformation vart man än är, 
oberoende enhet så länge internetuppkoppling finns. Adaptivt test är ett test som 
kontrollerar användarens kunskaper för att kunna anpassa t.ex. läroinnehållet efter 
användarens kunskaper. Live-programmering är då användaren kodar i ett program som ger 
direkt feedback på vad koden gör. 

Problemet består utav att utforma en algoritm och en datastruktur som kan utnyttja den data 
som erhålls från en live-programmerings-miljö för att kunna genomföra ett adaptivt test. 
Undersökningen kommer att ske i en webbläsare med hjälp av live-programmering.  

Implementationen av arbetet sköts smidigt genom att programmera en hemsida där 
användaren får testa de olika algoritmerna. Användaren får skapa ett konto, logga in och göra 
de olika stegen i olika tester. 

Resultatet visade att det fanns en liten skillnad mellan algoritmerna. I framtida arbete går det 
främst att utveckla algoritmen och fixa buggar.  

Nyckelord: [ Adaptivt lärande, Grundläggande programmering, E-Lärande, Live-
programmering. ]  
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1 Introduktion 
 Information kan nås vart man än är, när som helst. Tillväxten i användandet av mobila 
enheter har hjälpt till att väcka ett intresse inom teknologier för lärande på mobila 
plattformar och tillämpningar (Ako-Nai, Tan, m.fl. 2012). På grund av skillnader i 
förkunskaper, inlärningsstilar och preferenser, kan individuella studenter angripa sitt 
inlärande på väldigt olika sätt (Watson, Li och Rynson, 2010). Datorer användas mer och mer 
som ett läroverktyg och har spridit sig till alla nivåer av utbildningar, i och med har 
datorbaserade tester ökat i popularitet (Cisar, Radosav, m.fl. 2010). Programmering idag 
involverar kodredigering blandat med perioder av felsökning för att få feedback på 
exekveringen av koden. För att redigering och felsökningar ska kunna ske samtidigt används 
Live-programmering. (Mcdirmid, 2014). 

Inom e-lärandet är adaptivt lärande ett viktigt krav för att förbättra lärokvalitén (Chu och 
Chang, 2007). För att kunna förbättra lärandekvaliteten för grundläggande programmering 
kommer ett adaptivt test att göras. Men för att få fram ett bra adaptivt test så måste först en 
effektiv algoritm skapas. 

Utvärderingen av arbetet kommer ske genom ett experiment. Olika algoritmer kommer att 
testas i en prototyp på en webbläsare av olika testpersoner. Tester med en o-adaptiv algoritm 
kommer också att tas fram för att ha en något att jämföra med. Testerna görs för att mäta 
vilken algoritm som är bäst för att lära sig grundläggande programmering. Prototypen 
kommer kunna köras på olika webbläsare och på olika operativsystem.  

Arbetet är inspirerat av bland annat hemsidan Codeacadamy och en videoföreläsning med 
Bret Victor. Codeacadamy är en sida där användarna lär sig koda hemsidor på ett linjärt sätt 
utan live-programmering. Videoföreläsningen av Bret Victor går igenom hur live-
programmering kan öppna dörrar till saker man annars aldrig sett. 

Arbetet genomfördes utan att stöta på större problem. Hemsidans interface där användaren 
kodar fick en stilren layout. Liveprogrammeringen sköttes lätt av ett script, liksom många 
andra funktioner på hemsidan. All datainsamling sker med hjälp av PHP och lagras i en 
databas där känslig information t.ex. lösenord hålls krypterade. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 E-Lärande  
Information kan nås vart man än är, när som helst. Tillväxten i användandet av mobila 
enheter har hjälpt till att väcka ett intresse inom teknologier för lärande på mobila 
plattformar och tillämpningar (Ako-Nai, Tan, m.fl. 2012). Många universitet och högskolor 
har börjat fokusera mer på E-Lärande inom lärande istället för att lära ut på traditionellt sätt 
i ett klassrum. Genom att använda sig utav E-lärande kan både studenter och lärare komma 
åt materialet oberoende var de befinner sig eller vilket klockslag det är (Saowapakpongchai, 
2010).  I många fall är det mer ”online-läsande” än att faktiskt lära sig eller få mer kunskaper 
online. Man kan också uttrycka det som att de flesta webbaserade lärosystemen är mer likt 
ett ”informationslager” och inte en ”utbildnings-plats” (Lin och Kuo, 2005). Detta känner 
däremot många utbildare till och forskning om hur online-lärandet ”E-lärande” kan 
förbättras är på väg att publiceras (Lin och Kuo, 2005).  E-lärande är något som är väldigt 
bra. Men man behöver fortfarande något mer än så. Man behöver ett automatiserat test som 
anpassar sig efter användarens färdigheter.  

 

 

 

Figur 1 E-lärande 

Figur 1 illustrerar en surfplatta, en mobil ”Smartphone” samt en dator. På enheterna i figuren 
ovan kan man utöva E-lärande så länge det finns en tillgång till en internetuppkoppling samt 
har en installerad webbläsare.  
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2.1.1 E-lärande för grundläggande programmering 
Nya tekniker inom digital media har möjliggjort att man enkelt kan skapa läromedel för att 
avslöja processelement som endast tidigare har tagits upp implicit. Med den ny teknik, i detta 
fall data och video-övervakande verktyg så är det möjligt att spara information som 
representerar dynamiskt uppförande (Bennedsen och Caspersen, 2005). Detta är något som 
är omöjligt att förklara och representera vid användning av traditionella verktyg och material 
som böcker och svarta-tavlan. Material i allmänhet samt läroböcker är inte lämpliga för att 
förmedla processer. Man kan enkelt och snabbt logga processer och data med hjälp av en 
vanligt utrustad dator (Bennedsen och Caspersen, 2005). 

2.2 Adaptivt test 
På grund av skillnader i förkunskaper, inlärningsstilar och preferenser, kan individuella 
studenter angripa sitt inlärande på väldigt olika sätt (Watson, Li och Rynson, 2010). Tester är 
ett av de vanligaste kunskapstesterna. Det huvudsakliga målet med att genomföra tester är 
att utvärdera studentens kunskaper på ett eller fler områden där kunskapen skall 
kontrolleras (Cisar, Radosav, m.fl. 2010). Att lära sig nya saker i en webbaserad miljö, med 
Internet som ett hjälpmedel, är i dagsläget en trend inom E-lärande (Lin och Kuo, 2005). 
Datorer användas mer och mer som ett läroverktyg och har spridit sig till alla nivåer av 
utbildningar, med andra ord har datorbaserade tester ökat i popularitet (Cisar, Radosav, 
m.fl. 2010). I ett traditionellt klassrum läser samtliga i klassen samma kurs och lär sig på 
samma sätt, då lärande i ett klassrum måste ske på samma tid och i samma takt (Watson, Li 
och Rynson, 2010). 
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Figur 2 Exempel på adaptiv algoritm 

I figur 2, så börjar användaren på steg 1. Om denne får 60-80 procent rätt på uppgiften 
förflyttas man till steg 2. Om användaren visar sig ha tidigare erfarenheter och får 80 procent 
eller mer rätt på steg 1, på sitt första försök, förflyttas man direkt till steg 3 utan att behöva 
göra steg 2 som är en ytterligare träningsuppgift till steg 1 och som innehåller träning inför 
steg 3. Skulle användaren göra detta och hamna på steg 3, men på steg 3 få mindre än 50 
procent rätt, förflyttas denna tillbaka till steg två för att få ytterligare förståelse för hur steg 3 
skall genomföras. Det finns fler saker man kan involvera, t.ex. hur lång tid användaren har på 
sig för att slutföra ett visst steg. 

 Cisar m.fl. (2010) menar att det finns många fördelar med adaptiva tester, 

• De utges på förfrågan och dess resultat blir tillgängliga direkt efter att testet är 
avslutat. 

• Inga testlokaler eller utbildade administratörer behövs. Även testadministratörers 
skillnader elimineras som en faktor som mätfel.  

• Testerna är individuellt gjorda så att den examinerade inte måste vänta på att andra 
är färdiga före den går vidare till nästa sektion. Detta innebär att tekniken kan 
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erbjuda mer tid för de examinerade som behöver det, vilket potentiellt kan minska 
oron för en del av testningen.  

• Det tar märkbart mycket mindre tid att administrera ett CAT:s ”Computer Adaptive 
Test” än att fixa ett fysiskt test då mindre saker behövs för att uppnå en acceptabel 
noggrannhet. CAT:s kan minska testtiden med mer än 50 procent samtidigt som det 
fortfarande håller samma nivå av tillförlitlighet.  Kortare testtider reducerar även 
trötthet, vilket är en faktor som märkbart kan påverka den examinerades testresultat. 

CAT är en iterativ process. Ett adaptivt test anpassar innehållet i lärandet efter studentens 
lärostil och kunskaper. I ett adaptiv test och inom adaptivt lärande så följer programmen en 
algoritm. (Chu och Chang, 2007).  Adaptivt test är något som är bra, men hur skall man 
kunna testa programmeringskunskaper i ett “levande” test där programmeraren utvärderas 
samtidigt som denne skriver programmet? 

2.3 Live-programmering med Eval 
Live-programmering är en idé omfattad av programmeringsmiljöer från de tidigaste dagarna 
av datoranvändningen. Nyligen har förekomsten av asynkron återkoppling i 
programmeringsspråk och framsteg inom visualiseringar samt användargränssnitt lett till ett 
uppsving av användandet av Live-Programmering inom läromiljöer online. (Burg, Kuhn och 
Parnin, 2013). Programmering idag involverar kodredigering blandat med perioder av 
felsökning för att få feedback på exekveringen av koden. För att redigering och felsökningar 
ska kunna ske samtidigt används Live-programmering. (Mcdirmid, 2014).  

Vad Live-programmering utlovar är att förkorta eller bryta det ökända edit-complie-run 
kretsloppet, genom att ge feedback på hur ett program uppför sig samtidigt som det kodas 
(Lemma och Lanza, 2013). Programmering är ansträngande för våra sinnen, då vi måste 
föreställa oss hur koden kommer köras samtidigt som vi redigerar den (Mcdirmid, 2014). När 
man befrias från den synkrona “batch”-orienterade utvecklingen, kan man snabbt se 
konsekvenserna av de val man gör. Liksom GUIs, kan det öka självförtroenden, stärka 
mentala modeller, minska den kostnad experiment kan medföra, samt sänka de hinder som 
bidrar till att programmering blir en mer kreativ och utforskande aktivitet (Burg, Kuhn och 
Parnin, 2013). Live-programmering förenklar programmering genom att köra koden 
konstant samtidigt som den blir redigerad (Mcdirmid, 2014). Liveness inom 
programmeringsmiljöer syftar generellt på förmågan att modifiera program medan de körs. 
Saker som liveness strävar efter är: 

• Minimera tiden det tar att göra en ändring i programmeringen och att se ändringens 
effekt då programmet körs. 

• Möjliggör att programmerarens handlingar kontrollerar dynamiken av publikens 
upplevelse i verklig tid. 

• Förenkla ”Credit assignment problem”, vilket innefattar vem som ska få beröm eller 
skulden för ett beslut som leder till något bra eller något sämre. 

• Ge stöd till lärande, tidiga kopplingar mellan liveness med visuell programmering 
och programvisualisering. 

Att få en visuell representation av ett program vädjar till människans förmåga att uppfatta 
rumsliga strukturer, vilket bidrar till att man lättare förstår exempelvis ett program 
(Tanimoto, 2013). Live-programmeringssystem ger en omedelbar och live feedback på ett 
program samtidigt som det körs och koden ändras (Lemma och Lanza, 2013). Live-
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programmering utövas i allt fler kontexter såsom programmering av webbserver, läromiljöer 
och professionella verktyg (Tanimoto, 2013).  Vid augusti 2013 meddelade skaparen av 
JQuery Javascript Libarary, John Resig, att Khan Academy hade gjort om deras inledande 
datavetenskapliga material så att live-programmerings-liknande tekniker används för att öka 
användarnas engagemang (Burg, Kuhn och Parnin, 2013). 

En live-programmerings-miljö är lämplig för ett adaptivt test då varje knapptryckning 
användaren gör kan användas för att analysera användarens kunskaper. Om inte live-
programmering användes så skulle man endast ha en fråga och svar att utgå ifrån. Hur ett 
program körs är inte alltid uppenbart. Enbart genom att köra ett program så behöver man 
inte veta vad som är fel och vart man behöver ändra. Vi kan inte alltid veta på vilket sätt en 
bil är trasig bara genom att köra den (Mcdirmid, 2014) 

 

Figur 3 Exempel på live-programmering 

Som man ser på Figur 3 är det övre fältet till för kod och det undre fältet gör en konstant 
exekvering av koden. Programmet i exemplet tar fram svaret på uträkningen 5 gånger 4. Då 
programmet är korrekt skrivet kommer siffran 20 automatiskt att synas i exekverings-fältet. 
Om koden är felaktigt skriven kommer inget att synas i exekverings-fältet. Om man i 
exemplet skulle ändra något i koden, t.ex. 5:an till en 6:a, skulle detta genast ge feedback 
genom att exekveringsfältet ändras till 24. Live-programmering öppnar möjligheten att 
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automatiskt kunna testa personer på programmeringsuppgifter i en responsiv miljö. Detta är 
alltså en lösning på problemet som tidigare uppstått i 2.2 samt 2.3. 

Det har under de senaste åren utvecklats en rad analysverktyg och metoder i syfte att hjälpa 
JavaScript webbprogrammerare att producera kod som är robust, säker och effektiv (Jensen, 
Jonsson och Möller, 2012). Funktionen eval och dess varianter inom JavaScript tillåter en 
dynamisk konstruktion av koden från en textsträng. Detta kan vara användbart för att parsa 
JSON data, latladdning av kod samt för exekvering av användarens kod inom webbaserad 
JavaScript IDE:s (Jensen, m.fl. 2012). 

 

Figur 4 Kort exempel på eval.  

Figur 4 visar koden för ett lättare eval-exempel. En textruta skapas i vilken användaren kan 
skriva in en beräkning som sedan körs med eval för att få fram resultatet. Se Figur 5 och 
Figur 6 för grafiska exempel. 

 

Figur 5 Gränssnitt för textrutan, beräkningsexempel ”5*5”. 
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Figur 6 Alert-fönster med svaret av beräkningen i figur 5. 
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3 Problem 
Inom e-lärandet är adaptivt lärande ett viktigt krav för att förbättra lärokvalitén (Chu och 
Chang, 2007). Problemet är att datorprogrammering är känt för att vara ett svårt område 
som kräver kognitivt komplexa aktiviteter av majoriteten av studenter, inklusive de som läser 
kurser inom programmering. Även om man har tillgång till mobila enheter så räcker inte det 
för att bemästra programmering utan de rätta teknikerna (Hashim och Salam, 2009).  

Många studier har rapporterat att studenter kan prestera lika bra i en e-lärande miljö som i 
ett traditionellt klassrum. Det visade sig även att e-lärande kunde ge bättre resultat under 
vissa omständigheter (Zhang och Nunamaker, 2003). Inom e-lärande så finns behovet att 
samla, spara, sortera, indexera, återta, uppdatera samt återanvända kunskaper som individer 
sedan blir försedda med. Inom lärandet på webben är det viktigt att kunna ta fram rätt 
svårighetsgrad på läromaterialet till rätt individ. Detta innebär att utbildningen och 
träningen effektivt kan anpassas och bli skräddarsytt för att möta individens behov. Ett utav 
e-lärandets största utmaningar är hur man effektivt kan ta fram och hantera information och 
kunskaper för att möta individens lärandebehov (Zhang och Nunamaker, 2003).  

Ett av de viktigaste målen med grundläggande programmeringskurser är att studenterna lär 
sig ett systematiskt tillvägagångssätt för att utveckla dataprogram. Att avslöja 
programmeringsprocessen är en viktig del av detta. Det finns sju olika element i 
programmeringsprocessen för vilka loggning är värdefullt i syftet att förbättra lärande-
processen. Med hjälp av loggningarna kan programmerarensprocess kollas igenom 
obegränsat många gånger (Bennedsen och Caspersen, 2005). Live-programmering gör det 
möjligt att undersöka programmerings-processen genom datainsamlingen. Detta gör det 
möjligt att se programmeraren programmera, samtidigt som programmeringen sker.  

Problemet består utav att utforma en algoritm och en datastruktur som kan utnyttja den data 
som erhålls från en live-programmerings-miljö för att kunna genomföra ett adaptivt test. 
Undersökningen kommer att ske i en webbläsare med hjälp av live-programmering. 
Hypotesen är att testdeltagare kommer att märka skillnad mellan den adaptiva algoritmen 
och den icke-adaptiva algoritmen. 
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4 Metod 
 

4.1 Utvärderingsmetod 
För att utvärdera applikationen kommer ett experiment göras. Då en produkt ska utvärderas 
kan man skapa en prototyp för att få fram om det man tänkt arbeta med går att utföra 
(Wholin m.fl. 2012). En prototyp kommer alltså att skapas för att kunna testa testpersoner på 
de olika adaptiva algoritmerna. Detta för att finna en som på ett effektivt sätt kan lära ut 
grundläggande programmering väl anpassad efter användarens kunskaper. Det kommer även 
göras ett linjärt exempel, ett exempel s0m inte anpassar sig efter användarens kunskaper att 
jämföra med. Antalet fel deltagarna får kommer vara en viktig nyckel för att skapa 
algoritmen, därför kommer alla knapptryckningar deltagarna gör att loggas. Prototypen 
kommer att köras i en webbläsare, där programmeringen kommer läras ut på ett adaptivt sätt 
med hjälp av live-programmering. Människor har olika färdigheter samt kunskaper och lär 
sig genom tidens gång (Wholin, m.fl. 2012). Detta är dock inget negativt då detta arbete går 
ut på att bland annat ta fram användarens kunskaper. 

För att få ytterligare information kommer en enkätundersökning ske. 
Enkät-undersökningar genomförs när användningen av tekniken eller verktyget redan har 
skett eller innan det presenterats.  Undersökningar har en förmåga att ge ett stort antal 
variabler att utvärdera, men det är nödvändigt att sträva efter att få ett stort förstående utav 
de minsta variablerna då det underlättar datainsamlingar och analysarbeten (Wholin m.fl. 
2012). Enkätundersökningen kommer ske via ett digitalt frågeformulär som uppkommer 
efter ett slutfört test. Detta gör att det blir lättare att automatisera och samla in data 
samtidigt som testet kan ske på fler personer. Genom att ställa rätt frågor så försvinner även 
problem med att tolka svaren. 

Mätningen kommer att ske i olika webbläsare då prestandan mellan dessa kan skilja sig 
(Erbad, Hutchinson och Kraig, 2011). Webbläsarna som är aktuella är följande: 

• Internet Explorer 
• Firefox 
• Google Chrome 
• Safari 

Versionen på samtliga webbläsare kommer att anges då prototypen är färdigställd och 
mätningarna börjar.  

4.2 Alternativa metoder 
Det är positivt att inte vara bunden till var deltagarna av testet befinner sig, tack vare det 
digitala frågeformuläret, men det är också en nackdel då man inte kan garantera att 
deltagarna inte fuskar. Det går att försvåra detta genom att sätta en timer på delarna som 
också blir en del av algoritmen; att resultatet sänks om deltagaren tagit på sig mer tid än 
denne borde. Samtidigt är fusk i ett sådant test något deltagaren enbart förlorar på. Valet att 
använda frågeformulär var däremot enkelt då man vid ett lyckat genomförande kan få in en 
stor mängd användbar data som sedan kan analyseras för att kunna se positiv samt negativ 
respons på applikationen. Det är även positivt då applikationen skall gå att göra vart man än 
är, på vilken enhet som helst som har tillgång till Internet (Wholin, m.fl. 2012). Det är alltså 
mycket som utesluter alternativa metoder. 
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4.3 Forskningsetik 
Enligt Wholin, m.fl.(2012) skall vissa etiska aspekter betraktas under all empirisk forskning 
som involverar människor. Vissa aspekter regleras av lagar, vissa regleras inte alls. Det finns 
vissa nyckelprinciper man bör följa. Deltagarna måste få tillräcklig information och samtycka 
till deltagandet. Med detta menas att de skall ha tillgång till relevant information om studien 
innan de fattar beslutet om att delta i forskningen eller inte. Studien borde ha ett 
vetenskapligt värde för att motivera deltagarna att utsätta sig för risken av studien, även om 
risken för studien är minimal. Ansvariga måste göra allt som är möjligt för att hålla en 
konfidentialitet för data samt övrig känslig information. Ansvariga skall också överväga risk, 
skada och fördelar. Fördelarna måste vara större än allt annat. 

Det är ett etiskt problem att utsätta användarna för en potentiell risk. Det är därför viktigt att 
garantera att alla inmatningar som görs är användarens och inte någon annans. Om en 
obehörig användare skulle skriva in en potentiellt farlig kod, så skulle det kunna ha stora 
konsekvenser för ägaren av datorn. Eval kan med andra ord komma åt operativsystemet och 
orsaka stor skada vid fel användning. Detta skulle kunna hindras genom att kräva en 
inloggning och påminna användaren att alltid logga ut, även om denna bara går ifrån datorn 
en kort period. 

All data som loggas kommer att krypteras samt särskiljas. Detta för att ingen användares 
programkod skall köras av någon annan, vilket begränsar säkerhetsproblem med exekvering 
av skadlig kod. 

För att säkerställa deltagarnas information kommer detta att krypteras. Resultat från 
undersökningen kommer att publiceras utan någon anknytning till deltagarnas personliga 
uppgifter, som aldrig kommer publiceras. Frågorna som ställs i enkäten kommer vara väl 
genomtänkta, så risken att någon av dem ses som stötande är minimal. Testet som frågorna 
kommer handla om har inget med att lyckas eller misslyckas att göra, det spelar ingen roll om 
testdeltagaren är erfaren programmerare eller är oerfaren. Testet går ut på att användaren 
hamnar på rätt nivå. Det kan dock hända att deltagaren känner sig kränkt om den som 
erfaren programmerare hamnar på en låg nivå.  

Inom forskningsetik så är det viktigt att minimera risken för forskningsfusk. För att 
underlätta återupprepning av studien så kommer all kod att publiceras.  
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5 Genomförandet 
Inom detta kapitel finns inspirationskällor till arbetet, samt information om hur utvecklandet 
av applikationen genomförts. 

5.1 Litteraturstudie 
Inspirationen till arbetet kommer bland annat ifrån hemsidan Codecademy (Codecademy, 
2014). Det är en hemsida där användaren lär sig programmera i olika webbspråk på ett 
linjärt sett. När användaren tror sig vara färdig med sin kod trycker den sig vidare och får sin 
kod exekverad och rättad. Om användaren får tillbaka ett fel, men inte förstår varför finns 
alternativet att visa en ledtråd som visar upp hur koden bör se ut. Det som skiljer denna sida 
från den som skapas i detta projekt är den adaptiva algoritmen samt live-programmering.  En 
annan inspirationskälla är en internetföreläsning där Bret Victor (Vimeo. 2012), som tidigare 
arbetat med Apple, går igenom interaktiv design. Han visar bland annat upp ett 
programmeringsprogram där han får direkt feedback på alla ändringar som görs i koden, 
utan att behöva exekvera den. Det är, med andra ord, live-programmering. Detta utgjorde 
inspirationen till att göra ett program likt Codeacademy men som använder sig utav live-
programmering samt en adaptiv algoritm, för att anpassa sig efter de kunskaper användaren 
redan har. Tack vare live-programmeringen borde användarna få en djupare förståelse för 
vad deras kod gör, samtidigt som den adaptiva algoritmen kan avgöra hur vidare användaren 
bör börja från steg ett eller inte kan lära sig något i det programmeringskapitlet. Man kan 
säga att arbetets inspiration kommer från både hemsidan och videoföreläsningen, 
kombinerat med idén att lägga till den adaptiva algoritmen. 

5.2 Implementation  
Implementationskapitlet går steg för steg igenom utvecklandet av applikationen, eventuella 
problem som uppkommit och hur dessa har blivit lösta. Programmeringsspråken som 
används för att skapa applikationen är JavaScript, PHP och HTML. Dessa språk 
programmeras i kod-editorn Coda 2, version 2.0.13. Användarnas information och data från 
loggningar sparas i en databas. Databashanteraren som används är Sequel pro version 
0.9.9.1. Datamiljön där allting utvecklas är OS X, version 10.9.2. Applikationen kommer 
primärt att testas i webbläsaren Safari, version 7.0.2 samt Google Chrome, version 
34.0.1847.116. 

5.2.1 Användargränssnitt 
I början av kodandet var hemsidans design, där applikationen skulle köras, i fokus. Det 
behövdes vissa element, som ett textfält för att ge användaren direktion om vad som ska 
göras i det nuvarande steget, en kod-editor där användaren kan skriva in sin kod samt ett till 
fönster där den exekverade koden skulle visas. Efter ett antal divs och lite korrektioner blev 
resultatet lovande, se figur 7. 
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Figur 7 Användarens gränssnitt 

För att ge sidan sitt live-programmerings funktion så behövdes vissa script. För att det skulle 
fungera så krävs det att användarens input på keyup skickades till scriptet som körde koden i 
en eval-sats för att sedan rita upp det i hemsidans result box. Det behövs även ett script för 
loggningen av användaren. Loggningsscriptet bestod av i princip samma kod som för live-
programmerings funktionen. Skillnaden är att scriptet är kopplat till en databas. Databasen 
används även till användarens inloggning-information samt för att lagra svaren från 
frågeformulären. 

5.2.2 Databasen 
Databasen till arbetet är simpelt upplagd. Den är uppdelad i två tabeller, var den ena 
innehåller användarens information samt ett unikt ID, och den andra innefattar användarens 
ID samt loggningar från tillfället/tillfällena som användaren använt programmet. Se figur 8 
och 9 för tabellernas uppbyggnad. 

 

Figur 8 Tabell user_information 
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Figur 9 Tabell user_logg 

5.2.3 Registrering 
Registreringssidan skapades för att användare smidigt skall kunna skapa ett konto för att 
kunna testa programmet och sedan ge feedback. I registreringen måste användaren uppge en 
del information som anses vara viktig. Det är inget som kommer presenteras i resultatet på 
sådant sätt att det kan återkopplas till användaren. Lösenorden som användaren uppger 
krypteras i ett PHP-script, med hjälp av salt, och sparas sedan utan att jag någonsin kommer 
se vad ursprungliga lösenordet var. Det finns även script som kontrollerar längden på vad 
användarna skriver in, samt att e-mailadressen blir korrekt skriven. Om det inte är rätt antal 
tecken kommer fältet lysa rött, annars grönt. Då användaren skrivit in allt och registrerat sig 
förs denne automatiskt till login sidan. Se figur 10. 

 

Figur 10 Registrerings-sidan 

5.2.4 Inloggning 
En inloggning sker genom att användaren får fylla i sitt användarnamn samt lösenord, som 
sedan skickas till ett PHP-script som kontrollerar med databasen om användaren är 
registrerad eller inte. Om både användarnamnet och lösenordet finns, loggas användaren in 
och en session startas. Så länge en session är igång kommer användaren att kunna se alla 
sidor den är menad att se. 

5.2.5 Linjära algoritmen 
Den linjära algoritmen innebär att användaren börjar på steg ett, går vidare till steg två osv. I 
denna algoritm finns inte möjligheten för användaren att komma till sin egen nivå av 
programmeringen snabbt, utan alla måste börja från det första steget och programmera sig 
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upp till den nivå dem ligger på. Detta är väldigt likt Codeacademy om man bortser från live-
programmeringen. Den linjära algoritmen som till slut användes i detta arbete är följande:  
 

1. Användaren får i början en kortare förklaring på vad en variabel är för att sedan 
kunna spara sin ålder i en variabel och få den utskriven. Då användaren tror sig vara 
klar trycker denna på ”submit”, koden blir rättad och användaren skickas vidare om 
resultatet ser rimligt ut. Om resultatet är felaktigt får användaren feedback om att 
något inte stämmer, för att sedan komma tillbaka till sin kod. 

2. Användaren skall koda en variabel innehållande sin ålder och skriva ut den utan kod-
hjälp. 

3. Användaren får en förklaring på skillnaden mellan att lagra en siffra eller en string i 
en variabel och får sedan skriva ett en variabel innehållande en string. 

4. Användaren får nu spara en string i en variabel utan kod-hjälp. 
5. Nu har användaren fått veta skillnaden mellan att spara en siffra eller att spara en 

text-string. Men nu får användaren testa på hur de olika variablerna kan knytas 
samman för att få ut ett resultat. Användaren lär sig att räkna med sina variabler. En 
enkel ekvation som x + x. 

6. Användaren får koda en ekvation med variabler som är x-x utan kod-hjälp.  
7. Användaren skall spara meningen ”Hej, jag är…” i en variabel samt ”år gammal” i en 

annan variabel. Detta följt av sin egen ålder i en tredje variabel. Sedan plussa på dessa 
tre variabler så att meningen ”Hej, jag är x år gammal.” skrivs ut. 

8. Användaren får skapa ett eget exempel på steg 7 utan kod-hjälp. 
9. Användaren vet nu lite om hur variablerna fungerar och går vidare till att lära sig om 

arrayer. En kortare presentation av arrayer görs för att sedan låta användaren koda en 
egen array innehållande 1, 2 och 3. Sedan får användaren skriva ut det andra värdet i 
arrayen. I detta steg framgår också att tal 1 i en array lagras på plats [0] och inte i 
plats [1] som många säkert tror. 

10. Användaren får koda en egen array innehållande siffrorna 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Detta 
utan kod-hjälp. 

11. Användaren får koda en ny array som innehåller text istället. Texten kommer vara 
valfri men ska sparas i en 3 platser stor-array.  

12. Användaren får göra uppgift 11 igen, utan kod-hjälp, med kravet att den skall 
innehålla både siffror samt ord.  När denne är klar så är lektionen avslutad. 
Användaren får nu välja om den vill köra lektionen igen eller avsluta. Om användaren 
vill avsluta får den fylla i ett frågeformulär innan den loggas ut. Detta frågeformulär 
används för att komplettera loggningen som redan gjorts på användaren under 
lektionens gång. 

 

5.2.6 Adaptiv algoritm  
Den adaptiva algoritmen är en nyckel i detta arbete. Det går ut på att användaren inte skall 
behöva göra upprepningar av något den redan kan. Stegen i den adaptiva algoritmen är lik 
den linjära fast med vissa tillagda funktioner. 

1. Användaren skall koda in sin ålder i en variabel utan kod-hjälp. Klarar användaren av 
detta på första försöket skickas den vidare till steg tre, annars steg två. 

2. Användaren får kod-hjälp med steg 1. Går vidare till steg 3. 
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3. Koda en variabel innehållande en string utan kod-hjälp. Klarar användaren av det på 
första försöket skickas den vidare till steg 5. 

4. Användaren får hjälp med steg 3, skickas till steg 5. 
5. Användaren skall göra en beräkning som x+x med variabler. Klarar användaren av 

steget på första försöket skickas den till steg 7. 
6. Användaren får hjälp med steg 5 och skickas sedan till steg 6. 
7. Användaren skall slå ihop både variabler innehållande text samt variabler 

innehållande siffror. Den skall forma en mening i result box som ser ut som följande: 
”Hej, jag är x år gammal!”. Klarar användaren detta på försök ett skickas den vidare 
till steg 9. 

8. Användaren får hjälp att klara steg 7 och skickas därefter till steg 9. 
9. Användaren skall skapa en kortare array innehållande 1, 2 och tre för att sedan 

presentera detta i result box. Klarar användaren detta på första försöket skickas den 
till steg 11. 

10. Användaren får hjälp med steg 9. Går vidare till steg 11. 
11. Användaren skall koda en array innehållandes både siffror och ord. Klarar 

användaren av detta är den klar med lektionen om arrayer och variabler. 
12. Användaren får hjälp med steg 11 och får sedan välja om den vill köra lektionen igen 

eller avsluta. Innan avslutandet får användaren svara på ett frågeformulär om hur 
lektionen har varit. Detta frågeformulär används för att komplettera loggningen som 
gjorts på användaren under lektionens gång. 

Ett ytterligare tillägg att tillämpa är en tidsgräns. Detta skulle kunna säkra att användaren 
inte kollar upp allt på Google, utan faktiskt gör testet utifrån sina egna kunskaper. Något av 
det viktigaste med ett CAT är att kunna mäta studentens kunskapsnivå (Cisar, Radosav, m.fl. 
2010). Detta anses vara en viktig funktion som även används i algoritmen ovan som avgör om 
användaren redan kan ämnet och på så vis kan hoppa över vissa steg. Om en användare inte 
förstår vad som skall göras så finns möjligheten att gå vidare till nästa steg där en förklaring 
med kod-exempel finns. Skulle användaren däremot klara av steget utan några problem så 
hoppas programmet över ett steg och går vidare till nästa läromoment.  

5.2.7 Frågeformulär  
Ett frågeformulär skapas för att samla in feedback i slutet av applikationen. Frågorna 
kommer utvärdera hur användarna uppfattade testet samt vilket test som föredrogs. Samtliga 
frågor kommer därefter sparas i databasen. Frågeformuläret besvaras dels med skriftliga svar 
och dels med betygsskalor ett till fem, eller simplare ”Ja”/”Nej”-svar. Frågeformuläret är 
utformat, liksom applikationen, efter att inte kräva för mycket tid av användarna. Se figur 11. 
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Figur 11 Frågeformulär efter test. 

5.2.8 Pilotstudie  
Pilotstudien gjordes av en testperson som satt i samma rum som applikationens skapare för 
att ge möjligheten att kunna analysera problem som uppkom samt fixa eventuella buggar. 
Testpersonen skapade ett konto utan problem och loggade in med detta. Tack vare att 
personens givna ID var jämnt så började testpersonen med test 2 vilket var den adaptiva 
algoritmen. Under det första testet uppkom en del buggar samt stavfel som rättades till. Även 
ändringar i given information och förklaring till vissa steg ändrades för att ge en klarare bild 
över vad som efterfrågas. Då testet skulle göras framkom det att loggningen inte fungerade i 
webbläsaren. Då detta framkom testades samtliga webbläsare, men endast Firefox fungerade. 
Då det finns en tidsbrist så kommer alla tester göras i Firefox 29.0.1, och problemet läggas till 
framtida arbeten. 

Användarens kod loggas i databasen för att en analys av vad som var det största problemen 
kan göras samt att resultaten från frågeformulären har något att ställas emot. Se figur 12. 
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Figur 12 Loggning av användaren. 

Efter avslutat test så får användaren svara på ett frågeformulär. Frågeformuläret är menat att 
ge svar på vilken algoritm som är föredragen och varför. Det ger svar på vilket test som var 
lättast enligt användaren, vilket som gick snabbare, hur välanpassat testet var m.m. Se figur 
13 och 14. 

 

Figur 13 Adaptiva frågeformuläret. 
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Figur 14 Linjära frågeformuläret. 

Som man kan se på figur13 och 14 så fick det första testet med den adaptiva algoritmen sämre 
betyg än det andra testet med den linjära algoritmen. Användaren tyckte i detta fall att det 
adaptiva testet var bra med betyget fyra till fem, medan det linjära testet fick en femma på 
samtliga kategorier, vilket är det bästa betyget som kan ges. Användaren tyckte med andra 
ord att den linjära algoritmen var mer anpassad till kunskaper, var lättare att lära sig från och 
gav större utveckling i kunskaper än den adaptiva algoritmen. Det adaptiva testet var även 
svårare. Användaren hade tidigare kunskaper inom programmering och gav bra feedback. 
Varför den adaptiva algoritmen i detta fall fått sämre betyg kan bero på att det var första och 
inte andra testet som gjordes. Tack vare att användaren gjorde det adaptiva testet först så kan 
det ha gett kunskaper för att göra andra testet med den linjära algoritmen lättare. Om 
testerna varit omvända så hade resultatet kunna blivit motsatsen och gett ett bättre resultat 
för den adaptiva algoritmen. Det har även skett ändringar efter detta som bör göra det 
adaptiva testet lättare att förstå sig på och i sin tur kan ändra på resultaten.  Resultaten 
kommer ställas upp i olika diagram med framtaget genomsnitt och procentuella jämförelser 
inför analysering och utvärderingsbarhet.  En ändring i databasen har även gjorts för att 
reducera information om användaren. Detta på grund av etiska skäl samt då informationen 
som togs bort inte var relevant till arbetet. Det som togs bort är information vid registrering, 
där det nu enbart efterfrågas ett användarnamn och lösenord.  
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5.2.9 Slutgiltiga ändringar 
Efter pilottestet gjordes en del ändringar i applikationen för att ta bort funna problem inför 
den riktiga studien. Det adaptiva testet ändrades så att det blev mer likt det linjära. 
Ändringen som tillkom var en hjälpknapp som tar användaren vidare från det nuvarande 
steget, till nästa där hjälpen finns. Då användaren löst hjälpsteget så skickas personen i fråga 
tillbaka till föregående steg för att försöka lösa uppgiften igen. Löser användaren steget 
skickas denne vidare två steg framåt där nästa moment börjar. Detta eliminerar problemet 
som uppstår om en användare som aldrig programmerat förut får börja med det adaptiva 
testet. Denne användare skulle ha fastnat då det förut inte fanns en möjlighet att gå direkt till 
hjälpen. Även funktionen ’antalet fel’ har tagits bort då den funktionen inte var annat än 
överflödig kod. Detta då användaren helt enkelt kan få hjälp när det behövs. Alla försök 
loggas fortfarande till databasen och genom detta går det fortfarande att räkna ut hur vilka 
steg som var svårast att gå igenom. Även en del text i uppgiftsbeskrivningar ändrades för att 
tydliggöra vad som krävs på varje steg för att kunna gå vidare till nästa. Tack vare att en del 
buggar finns som kan förstöra för användarna, så fanns skaparen av applikationen tillgänglig 
under testet för att kunna utesluta om det är fel på koden, eller en bugg i applikationen. 
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6 Utvärdering 
Testerna utfördes i Firefox då loggningen av användarnas input inte fungerade i någon 
annan. Testerna sköttes utan större problem, men då en del buggar kunde dyka upp så fanns 
alltid skaparen av applikationen på plats för att kunna besvara om det var en bugg eller ett fel 
i användarens kod. I undersökningen fick användaren skapa ett eget konto som sedan 
används vid inloggningen. Undersökningen bestod av två test med sex till tolv steg som 
användaren behövde göra. Antalet steg kan skifta beroende på hur mycket hjälp användaren 
behövde för att ta sig vidare till nästa läromoment. Vad användaren fick lära sig i båda 
testerna var att först programmera med variabler för att sedan gå vidare till arrayer. Efter 
varje test fick användaren fylla i ett frågeformulär. Både frågeformuläret och loggningen av 
användarens kod sparades i en databas för enkel åtkomst och analys vid påkommet problem. 
I slutet av frågeformuläret hade användarna chansen att rapportera in buggar, skriva om det 
var något steg som var svårare än andra, samt ge valfri kommentar. Den valfria 
kommentaren hade varierande feedback. Vissa av användarna gav positiv feedback och tyckte 
applikationen var en bra idé, och rolig att använda. Medan vissa var gav feedback på saker 
som varit svårt, till exempel att förstå förklaringen till vissa uppgifter. Detta var helt 
förståeligt och mycket av den kritiserande feedbacken beror på tidsbristen i slutet av arbetet. 
Olika användare fick börja med olika test beroende på ett givet ID vid registrering.  

6.1 Analys & Argumentation 
I undersökningen deltog tjugo personer.  

 

Figur 15 Programmeringsvanor 

I figur 15 kan man se att antalet programmerare med programmeringsvanor var många fler 
än de oerfarna. Detta medför att resultaten för de oerfarna påverkas då en persons tycke står 
för tjugofem procent av resultatet i den kategorin. Antalet erfarna som deltog var däremot 
mycket större och bör därför ge bättre data. 
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Figur 16 Alla deltagare 

Figur 16 är en sammanställning av alla deltagare och vad de har gett för betyg på de olika 
algoritmerna. Det första värdet som jämförs är hur väl de olika algoritmerna anpassar sig 
efter användarnas kunskaper. Som synes så är det inte en stor skillnad, även om en skillnad 
finns. Den adaptiva algoritmen ett genomsnittligt betyg på 3,35 medan den linjära 
algoritmen fick 3,3 som betyg. Även frågan om vilken av algoritm som lärde ut bäst i testerna 
var den adaptiva. Det skilde dock inte mycket där heller med den adaptiva på 3,85 och den 
linjära på 3,8 i betyg.  I kunskapsutveckling fick den adaptiva algoritmen 2,65 och den linjära 
2,5. På frågan om hur vidare algoritmen förde vidare användaren i en bra och välanpassad 
fart fick den adaptiva 3,55 och den linjära 3,3. Användarna tyckte dock att den adaptiva 
algoritmen gjorde applikationen lite svårare. På svårighet ska stapeln vara så liten som 
möjligt. Den adaptiva algoritmen fick då 2 i betyg medan den linjära fick 1,55. Alla dessa 
värden är genomsnittliga betygen samtliga användare gett de olika algoritmerna.  I helhet så 
fick alltså den adaptiva algoritmen bättre betyg i allt, även om den ansågs vara svårare. 

 

Figur 17 Erfarna programmerare 
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I figur 17 är en sammanställning av betygen satta av alla deltagare som hade en erfarenhet av 
programmering, vilket var sexton personer. Diagrammet visar det genomsnittliga betyget de 
erfarna användarna gav. I frågan om hur väl algoritmen anpassar sig fick den adaptiva 3,125 i 
betyg medan det linjära fick 3,0625. I betyget om hur bra algoritmerna lärde ut så fick den 
adaptiva 3,8125 och den linjära fick 3,6875. I kunskapsutvecklingen fick den adaptiva 
algoritmen 2,3125 medan den linjära hamna på 2,0624. I frågan om hastighet fick den 
adaptiva algoritmen 3,4375 och den linjära 3,0625. Algoritmen som ansågs svårast var den 
adaptiva med 1,625 i betyg jämfört med den linjäras 1,3125. 

 

Figur 18 Oerfarna programmerare 

I figur 18 är en sammanställning av betygen satta av alla deltagare som inte har någon 
erfarenhet inom programmering, vilket endast var fyra personer. Diagrammet visar det 
genomsnittliga betyget användarna gav. I frågan om hur väl algoritmen anpassar sig fick 
båda algoritmerna betyget 4,25. I utlärande fick den adaptiva algoritmen 4 medan den linjära 
fick 4,25. I kunskapsutvecklingen fick den linjära algoritmen 4,25 och den adaptiva 
algoritmen 4. I hastighet fick den adaptiva algoritmen 4,25 och den adaptiva 4. Och i 
svårighet fick den adaptiva algoritmen 3,5 och den linjära 2,5. 

6.1.1 Argumentation 
Efter att resultaten sammanställts i diagram och text så går det att spekulera i varför 
resultatet blev som det blev. Det intressanta som går att se är hur testdeltagare med 
programmeringserfarenhet betygsatte jämfört med de testdeltagare som är oerfarna. De som 
hade tidigare erfarenhet gav den adaptiva algoritmen ett bättre betyg. Detta kan vara på 
grund av att den tar dem fram i en snabbare takt då den adaptiva algoritmen kan göras klart 
på sex steg istället för tolv. Kollar man däremot på deltagare som inte har en tidigare 
erfarenhet av programmering så fick den linjära algoritmen ett bättre betyg. Detta kan bero 
på att de som inte har någon erfarenhet och inte vet hur koden ser ut eller kanske aldrig sett 
kod i hela sina liv, gärna vill ha en genomgång innan de själva ska testa på. Då kommer den 
linjära algoritmen fungera snabbare och mer effektivt då deltagaren inte behöver tycka på 
knappen för att få hjälp och sedan göra ett kodexempel för att återigen skickas tillbaka och 
testa igen. Det blir en mindre process jämfört med den adaptiva. Efter att ha kollat i loggen 
syns det även att många användare fastnat på olika saker. Det går att se att användarna som 
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inte hade tidigare erfarenheter hade fler försök på den adaptiva algoritmen jämfört med den 
linjära vilket stödjer resultaten i diagrammen. Antalet användare utan erfarenhet är dock få. 
Men med tidsbristen som finns så fanns det inte utrymme att invänta svar från fler. 

6.2 Samhällsnytta & risker samt etiska aspekter 
Båda algoritmerna har sina fördelar. Men den adaptiva algoritmen kan främst ha ett 
användningsområde inom fördjupnings kurser inom programmering. Det kan också främja 
kurser med deltagare som programmerat i andra språk, då många programmeringsspråk är 
lika. Den adaptiva algoritmen kan även främja personer som varit borta från ett 
programmeringsspråk under en längre tid och behöver komma igång igen. I skolor där 
belastningen på lärare är stor kan ett välutvecklat program ta bort en del av tyngden som 
läggs på lärarna.  

Det finns vissa risker att ett program tar över allt för mycket utav lärandet, men det skulle 
också kunna fungera som en bra kombination och hjälpmedel för lärare. Och om ett program 
har många buggar eller en algoritm har för många brister så kan detta ge ett negativt resultat. 
Det finns även en risk att program kan ersätta lärare genom att göra om kurser till 
onlinekurser där användarna inte behöver mer än ett mailkonto för att göra kursen. Det finns 
även risk att eval som tidigare nämnt används på fel sätt. Speciellt om det skulle 
implementeras och användas i större program så skulle det kunna åstadkomma en stor 
skada. 

6.3 Slutsats  
Användarna märkte av en skillnad mellan de olika algoritmerna. Efter vad loggen visar och 
användarnas feedback från frågeformuläret dras slutsatsen att den adaptiva algoritmen är 
bättre då det handlar om en användare som redan har vissa erfarenheter inom 
programmering. Detta då algoritmen påskyndar farten där användaren redan har kunskaper 
för att sedan sakta ner där användaren känner sig osäker eller stötte på något nytt. 
Testdeltagare utan erfarenhet inom programmering visade sig däremot föredra den linjära 
algoritmen, som är ett mer traditionellt lärosätt. Det som är nytt och som inte funnits tidigare 
är ett program som använder en adaptiv algoritm för att lära ut programmering i en live-
programmerings miljö och även en sammanställning på vad tjugo personer tycker om detta. 
CAT är en iterativ process (Chu och Chang, 2007), vilken även den adaptiva algoritmen i 
detta arbete till viss del är. Detta då användaren måste återupprepa vissa steg till det blir rätt 
innan denne får gå vidare. 
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7 Avslutande diskussion  
7.1 Sammanfattning 
En applikation utvecklades för att testa den adaptiva algoritmen. Den linjära algoritmen 
testades för att ha något att jämföra med. Båda testen med de olika algoritmerna hade tolv 
steg vardera och testens innehåll var identiska. Utförandet gjordes på 20 testpersoner som 
efter varje test fick svara på ett frågeformulär där olika faktorer i testet betygsattes. 
Användarnas data loggades dels för att kunna kolla upp ställa mot resultaten i 
frågeformulären, och dels för att kunna se problemet sitter i applikationen eller användarens 
kod då användaren kör fast. 

Efter ett pilottest och spekulationer gjordes några radikala ändringar i den adaptiva 
algoritmen dels för att båda testen skulle vara mer lika varandra samtidigt som algoritmerna 
fortfarande skilde sig. Även vissa uppgiftsbeskrivningar ändrades för att tydliggöra vad som 
efterfrågades. 

Hypotesen i detta arbete var att användaren skulle märka en skillnad mellan de två 
algoritmerna. Användaren fick aldrig veta vilken algoritm som var vilken samtidigt som 
användarna fick starta på olika test och inte alla på samma. Efter en sammanställning och 
analys framkom det att användarna har känt en skillnad och att de olika algoritmerna 
passade till olika personer beroende på tidigare erfarenheter. 

7.2 Diskussion 
Det finns en del saker som kan påverka resultaten. Testerna tog inte lång tid att göra för en 
erfaren programmerare men för en oerfaren så tog det en längre tid. Tack vare att det tar 
längre tid så kan det göra att användaren bara vill bli klar och därför inte ger seriösa svar i 
frågeformuläret utan istället bara kryssar i olika alternativ utan att ens läsa frågan. Antalet 
deltagande kan även det ha en påverkan på resultatet, speciellt då det var en så pass liten 
skillnad mellan resultaten på det adaptiva testet och det linjära. Det skulle inte varit negativt 
med fler deltagande, framför allt fler utan programmeringsvana. Detta kunde dock inte fixas 
på den tid som fanns kvar.  

En annan faktor som kan påverka resultatet är buggar som fanns i programmet. Vissa buggar 
kändes till och försökte löses genom en varning i texten till testdeltagarna samt en lösning. 
Men det fanns vissa buggar som inte kunde förklaras men löstes då testdeltagarna sa till. 
Detta var en stor anledning till att kunna ta kontakt med applikationens skapare för att 
kunna reda ut eventuella problem.  

Misstolkningar av frågor i frågeformuläret kan också påverka resultatet - om en fråga kan 
tolkas på fler än ett sätt. Det kan även tillkomma problem då folk i all hast kryssar i utan att 
tänka efter. Det sista som kan vara påverkande är om användaren inte bryr sig om vad som 
kryssas i, utan bara vill bli klar så snabbt som möjligt. En faktor som vid slarv kan påverka 
resultatet är om inte rätt kryssruta är kopplat till rätt resultat. Detta har dock trippelkollats 
och borde inte vara fallet. Resultaten kollades mot loggningen och gav ett intryck av att vara 
korrekta, trots detta så är det lätt att det blir fel då över tusen rader med väldigt mycket kod 
loggades.  

En påverkande faktor som definitivt skulle kunna ändra på diagrammet i figur 16, skulle vara 
att ta med fler oerfarna användare då samtliga av dessa svarat annorlunda jämfört med de 
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erfarna. Könsfördelningen var inte jämn, men detta ska givetvis inte göra någon skillnad i 
resultaten.  

Utifrån tidsperspektivet som fanns samlades tjugo tester in för att kunna dra slutsatsen om 
vilken algoritm som var föredragen av användarna. Eftersom det fanns en tidsbrist kunde 
inte fler användare delta och tester utföras. Det går med hjälp av testerna att se skillnader 
och effekter av de olika algoritmerna. Dock bör antalet tester utökas inför framtida arbeten 
för att få statistiskt säkerställd data med en felmarginal inom fem procent. Detta har 
kontrollerats genom variansanalysen ANOVA. Trots att data inte är statistiskt säkerställt kan 
algoritmerna redan nu grundas sig på användarnas resultat. Resultaten visar i nuläget på att 
algoritmen för adaptivt framgående är föredragen av erfarna programmerare medan linjära 
algoritmen fungerade bättre till oerfarna användare. Eftersom det handlar om användare är 
det inte i alla lägen nödvändigt att data är statistiskt säkerställt, utan det handlar om 
personligt tycke hos användarna. Det resultat som framkommit kan därmed redan efter tjugo 
tester visa på vad olika användare tycker om de olika algoritmerna. 

7.3 Framtida arbete 

7.3.1 Kortsiktigt 
Det finns en hel del saker som går att göra bättre och tillägga inför framtida arbeten. Till att 
börja med så är applikationen väldigt buggig. I vissa lägen kan användaren ha skrivit rätt kod 
utan att bli förbisläppt till nästa steg. I dessa lägen krävs det i nuläget att användaren 
kopierar sin kod, laddar om sidan för att sedan klistra in koden igen. Denna bugg borde inte 
finnas, men på grund av tidsbrist så finns den kvar. Det går även att kopiera exempelkoden 
och klistra in den i ett annat steg för att lättare lösa uppgifterna i nuläget. Det är något som 
även det går att ta bort. Kanske lägga en osynlig div över om ingen låsfunktion finns. Det 
slutade även fungera med loggningen i alla webbläsare förutom Firefox. Varför detta skedde 
framkommer inte. Men det är något som definitivt kan tittas på i framtida arbeten. 

Användaren är i nuläget väldigt låst. Det krävs i många fall att koden skall ge exakt ett visst 
resultat, annars skickas inte denne vidare. Detta går att lösa på många olika sätt och är inte 
speciellt krävande, men på grund av tidsbristen så fanns inte möjligheten. 

En till sak som borde implementeras i framtida arbete är att kunna logga ut för att sedan 
komma tillbaka till samma ställe igen vid inloggning. 

Tillägg till den adaptiva algoritmen kan vara till exempel en timer. Om det gått en längre tid 
så kan hjälp komma på det sättet via ett popup meddelande eller direkt på sidan. Då finns 
även möjligheten att logga hur långt ett visst steg tar på ena testet, jämfört med det andra. 

 Det finns även möjligheten att lägga till fler steg, lära ut andra programmeringsspråk med 
mera. 

Flera användare bör tilläggas för att statistiskt säkerställa resultaten inför djupare analys 
mellan de två algoritmerna. Detta har i dagsläget avgränsat sig till 20 testpersoner då 
tidsbristen fanns. 

Det går att utveckla vad användaren får för feedback. Om användaren skickar sin kod med ett 
missat semikolon eller liknande, så kan det komma upp som meddelande i result box att just 
det tecknet saknas på något ställe.  
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7.3.2 Långsiktigt 
På långsikt skulle ett arbete vara att införa adaptivitet till en befintlig hemsida, till exempel 
Codeacademy. Att införa så att de olika stegen på Codeacademy anpassar sig efter sina 
använderas kunskaper. Codeacedamy är redan ett stort system och kräver väldigt mycket tid 
och resurser för att implumentation av adaptivitet skall vara möjligt.  

Det skulle även vara intressant att tillägga en adaptivitet på ett annat befintligt system, 
nämligen pratfunktionen på en telefon. Att telefonen ställer följdfrågor på användarens första 
fråga för att få fram vad användaren egentligen vill. Om en användare som sluddrar mycket i 
sitt tal ställer en fråga om närmsta resturang, så ska telefonen kunna ge följdfrågor för att få 
fram detta. Detta kräver även det mycket tid och resurser för att utveckla.  
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Appendix A -  Login.php 
<?php 
session_start(); 
?> 
<?php 
if( isset($_SESSION['ERRMSG_ARR']) && is_array($_SESSION['ERRMSG_ARR']) && 
count($_SESSION['ERRMSG_ARR']) >0 ) { 
 echo '<ul style="padding:0; text-align: center; color:red;">'; 
 foreach($_SESSION['ERRMSG_ARR'] as $msg) { 
  echo '<li>',$msg,'</li>';  
 } 
 echo '</ul>'; 
 unset($_SESSION['ERRMSG_ARR']); 
} 
?> 
<html> 
 <head>  
  <meta name="description" content="Text and Images" /> 
  <meta name="keywords" content="HTML,CSS" /> 
  <meta name="author" content="Tim Gustavsson" /> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
 </head> 
 <body> 
  <div id="sp" class="sp"> 
   <div id="isp" class="isp" 
    <table> 
     <form name="form1" method="post" 
action="loginscript.php"> 
      <tr><td>Username:</td><td><input 
type="text" name="userName" id="userName"></td></tr> 
      <tr><td>Password :</td><td><input 
type="password" name="userPassword" id="userPassword"></td></tr> 
      <tr><td><input type="submit" value="Login" 
name="Login"></td></tr> 
     </form> 
     <form action="createuser.html"> 
      <tr><td><input type="submit" 
value="Register" name="Register"></td></tr> 
     </form> 
    </table> 
   </div> 
   <p>If you are unable to sign in with a created account, it may be 
because the account name is already in use.</p> 
  </div> 
 </body> 
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</html>  
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Appendix B -  Loginscript.php 
<?php 
session_start(); 
$errmsg_arr = array(); 
$errflag = false; 
// configuration 
$dbhost  = ""; 
$dbname  = ""; 
$dbuser  = ""; 
$dbpass  = ""; 
  
// database connection 
$conn = new PDO("mysql:host=$dbhost;dbname=$dbname",$dbuser,$dbpass); 
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
  
// new data 
  
$user = $_POST['userName']; 
$password1 = $_POST['userPassword']; 
 
 
if($user == '') { 
 $errmsg_arr[] = 'You must enter your Username'; 
 $errflag = true; 
} 
if($password1 == '') { 
 $errmsg_arr[] = 'You must enter your Password'; 
 $errflag = true; 
} 
 
$password = hash('sha256', $password1); 
// query 
$result = $conn->prepare("SELECT * FROM user_information WHERE Uname= :hjhjhjh 
AND uPassword= :asas"); 
$result->bindParam(':hjhjhjh', $user); 
$result->bindParam(':asas', $password); 
$result->execute(); 
 
// TEST__________________________ 
 
 
$username2="Tomteskur"; 
while ($rows2 = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) 
{ 
$username2 = $rows2['uName']; 
$password2 = $rows2['uPassword']; 
$userID2 = $rows2['uId']; 
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} 
if($username2 != $user && $password != $password2){ 
 
 $errmsg_arr[] = 'Username and/or Password are not found'; 
 $errflag = true; 
  
 if($errflag) { 
  $_SESSION['ERRMSG_ARR'] = $errmsg_arr; 
  session_write_close(); 
  header("location: login.php"); 
  exit(); 
 }  
 //echo("Funkar ej!"); 
} 
if($username2 == $user && $password == $password2){ 
 if($userID2 % 2 == 0){ 
  session_start(); 
  $_SESSION['uName']=$user; 
  header("location: /examen/test2.2/step1.php"); 
 }else{ 
  session_start(); 
  $_SESSION['uName']=$user; 
  header("location: /examen/test1/step1.php"); 
 } 
} 
?>    
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Appendix C -  Createuser.html 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
 <meta name="description" content="Text and Images" /> 
 <meta name="keywords" content="HTML,CSS" /> 
 <meta name="author" content="Tim Gustavsson" /> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
 <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
 
 <title>Register</title>    
 </head> 
  <body> 
   <div id="cu" class="cu"> 
    <form name="register" action="register.php" method="post"> 
     <table> 
     
 <tr><td><center><h2>Register</h2></center></td></tr> 
      <tr><td>Username:</td><td><input 
type="text" id="userName" name="userName" 
onkeyup="checkLength(this,5,25)"></td></tr> 
      <tr><td>Password:</td><td><input 
type="password" id="userPassword" name="userPassword" 
onkeyup="checkLength(this,5,25)"></td></tr> 
      <tr><td>Repeat password:</td><td><input 
type="password" id="userPassword2" name="userPassword2" 
onkeyup="checkLength(this,5,25)"></td></tr> 
      <tr><td><input type="submit" 
value="Register"></td></tr> 
     </table>  
    </form>   
   </div>     
  </body> 
</html>  
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Appendix D -  Register.php 
<?php 
//retrieve our data from POST 
$username = $_POST['userName']; 
$password1 = $_POST['userPassword']; 
$password2 = $_POST['userPassword2']; 
 
  
if($password1 != $password2) 
    header('Location: creatuser.html'); 
  
if(strlen($username) > 25 or strlen($username) < 5) 
    header('Location: createuser.html'); 
 
 
$password = hash('sha256', $password1); 
 
 
$con = mysql_connect(localhost, timswanl_test, lösen); 
mysql_select_db(timswanl_testlogg, $con); 
 
$query = "insert into user_information(uName, uPassword) 
  values('$username', '$password');"; 
 
mysql_query($query); 
mysql_close(); 
header('location: login.php'); 
?>  
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Appendix E -  Css.php 
   body{ 
    background-image:url("pictures/skulls.png"); 
    } 
    
   textarea{ 
    resize: none; 
   } 
    
   p{ 
    padding-left: 3px; 
   } 
    
   .lf{ 
    box-shadow: 2px 2px 6px #000; 
    left:8px; 
    top:8px; 
    bottom:8px; 
    width:392px; 
    border-top-right-radius: 24px 8px; 
    border-bottom-right-radius: 24px 8px; 
    border-style: solid; 
    border-width:1px; 
    position: absolute; 
    background:#fff; 
    background: linear-gradient(to left, rgba(0,0,0,1.0) 
0px,rgba(0,0,0,0.2) 16px, rgba(255,255,255,0.0) 52px,  
    rgba(255,255,255,0.0) 99%); 
    z-index:200; 
   } 
    
   .cv{ 
    left:8px; 
    top:8px; 
    bottom:8px; 
    width:392px; 
    background:#fff; 
    z-index:100; 
    border-top-right-radius: 24px 8px; 
    border-bottom-right-radius: 24px 8px; 
    position: absolute; 
   } 
    
   .rt{ 
    box-shadow: 2px 2px 6px #000; 
    border-top-left-radius: 24px 8px; 
    border-bottom-left-radius: 24px 8px; 
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    border-style: solid; 
    border-width:1px; 
    position: absolute; 
    top:8px; 
    bottom:8px; 
    left:400px; 
    right:8px; 
    background-color:#red; 
    overflow:scroll; 
    background:#fff; 
    background: linear-gradient(to right, #a98 0px,#ddd 16px, #fff 
52px, #fff 99%); 
   } 
    
   .dt{ 
    width: 220px; 
    height: 20px; 
    margin-left: 55px; 
     
   } 
    
   .ca{ 
    width: 500px; 
    height: 500px; 
    margin-top: 5px; 
    margin-left: 55px; 
    border: 2px solid #a1a1a1; 
   } 
    
   .rb{ 
    margin-top: 25px; 
    margin-left: 55px; 
   } 
    
   .sb{ 
    margin-left: 55px; 
   } 
    
   .isNotValid{ 
    border:2px solid #f00; 
   }                                                                                                               
    
   .isValid{ 
    border:2px solid #0f0; 
   } 
    
   .cu{ 
    background: rgba(240, 240, 240, .5); 



 

 39 

    width: 350px; 
    height: 300px; 
    border: 2px solid #a1a1a1; 
    border-radius: 25px; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
    margin-top: 50px; 
   } 
    
   .cuq{ 
    background: rgba(240, 240, 240, .5); 
    width: 350px; 
    height: 570px; 
    border: 2px solid #a1a1a1; 
    border-radius: 25px; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
    margin-top: 50px; 
   } 
    
   .qr{ 
    margin-left: 7px; 
   } 
    
   .sp{ 
    background: rgba(240, 240, 240, .9); 
    width: 250px; 
    height: 225px; 
    border: 2px solid #a1a1a1; 
    border-radius: 25px; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
    margin-top: 50px; 
   } 
    
   .isp{ 
    margin-left: 10px; 
    margin-top: 5px;  
   }  
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Appendix F -  Step1.php 
Step1.php – step 12.php används två gånger, detta för att fixa sumpningen av test. Men andra 
ord ligger alla steg som kommer i följd nu i en mapp som heter test1. Den mappen kopierades 
helt enkelt och döptes till test 1.1 för att lösa slumpen av testerna. 
________________________________________________________________ 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
    <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
    <textarea style="display: none;" id="currentStep" 
name="currentStep" type="text" rows="1" disabled>1.1</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
   <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <h3>Welcome to test 1!</h3> 
   <p> 
    Learning is fun! 
    <br/> 
    Today, we're learning about variables. A variable is a way to 
store a value. 
    <br/> 
    for example: 
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    <br/> 
    <br/> 
    var age = 22; 
    <br/> 
    age; 
    <br/> 
    <br/> 
    This takes the value of 22, and stores it in the variable called 
age. After declaring a variable, we just need to call for it to present it's value. 
    <br/> 
    Your turn! Try to enter your own age, the same way i did mine 
above, then submit it to go to the next learning level! 
    <br/> 
    If your code isnt working and you cant find anything wrong 
with it, Try to copy it, reload the page then paste it! This applies to all the steps! 
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode1()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix G -  Step2.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.2</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
   <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
 
   <br/> 
   <p> 
    Write the same code to display you're friends age! 
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode2()"> 
   </p> 
   <p> 
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    <form action="step1.php"> 
     <input type="submit" value="Help"> 
    </form> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html> 
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Appendix H -  Step3.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.3</textarea> 
   <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
   There is a small difference between saving a number in a variable, and 
a string containing text. 
   <br/> 
   var txt = "Hello world!"; 
   <br/> 
   txt; 
   <br/> 
   This code will display "Hello world!" in the result box. Lets try it, and 
remember to user the ""! 
   <br/> 
   Remember that the result need to be like above. 
   </p> 
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   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode3()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix I -  Step4.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.4</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   Save the text "I am awesome!" in a variable.  
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode4()"> 
   </p> 
   <p> 
    <form action="step3.php"> 
     <input type="submit" value="Help"> 
    </form> 
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   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix J -  Step5.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.5</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   Did you know that we can use our programming to solve an equation? 
   <br/><br/> 
   var a = 1; 
   <br/> 
   var b = 2; 
   <br/> 
   b+a; 
   <br/><br/> 
   Try it! 
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
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    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode5()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix K -  Step6.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.6</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   </p> 
   Now, code an equation that gives a result thats between 10-50. You can 
use plus, minus, divided or whatever you'd like. 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode6()"> 
   </p> 
   <p> 
    <form action="step5.php"> 
     <input type="submit" value="Help"> 
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    </form> 
   </p> 
 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix L -  Step7.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.7</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   </p> 
   You can also use strings saved in different variables to create a 
sentences. 
   <br/><br/> 
   var a = "I would like "; 
   <br/> 
   var b = 22; 
   <br/> 
   var c = " cookies please!"; 
   <br/> 
   a+b+c; 
   <br/><br/> 
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   This will display the sentence "I would like 22 cookies please!" in the 
result box. Try it and you'll see! 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode7()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix M -  Step8.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.8</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   </p> 
   Now, i want to to create a code that displays 
   <br/> 
   "Where are those 22 cookies I ordered?".  
   </br> 
   Make sure to use 3 variables and have a space in the right places! 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode8()"> 
   </p> 
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   <p> 
    <form action="step7.php"> 
     <input type="submit" value="Help"> 
    </form> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix N -  Step9.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.9</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
   Now when you know more about variables, its time to create you're 
first array! 
   An array is a list that can store information. In a normal lists, you 
might start with the list number  
   1. But arrays always stores the first value at list number 0. See the code 
below. 
   </p> 
   <p> 
   var numbers = new Array(); 
   <br/> 
   numbers[0] = 1; 
   <br/> 
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   numbers[1] = 2; 
   <br/> 
   numbers[2] = 3; 
   <br/> 
   numbers; 
   </p> 
   <p> 
   This will display "1,2,3" in the result box. Try it! 
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode9()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix O -  Step10.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.10</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
    Now, i want you to code an array, and give the output "3,2,1". 
Good luck! 
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode10()"> 
   </p> 
   <p> 
    <form action="step9.php"> 
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     <input type="submit" value="Help"> 
    </form> 
   </p> 
 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix P -  Step11.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.11</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
   An array can also store strings. This is useful for all kinds of fun things. 
But we will code a simple massage in an array. 
   </p> 
   <p> 
   var hello = new Array(); 
   <br/> 
   hello[0] = "Hello"; 
   <br/> 
   hello[1] = " world"; 
   <br/> 
   hello[2] = "!"; 
   <br/> 
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   hello; 
   </p> 
   <p> 
   This will display "Hello, world,!" in the result box.   
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode11()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix Q -  Step12.php 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>1.12</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
   Code an array that displays 
   <br/> 
   "Final countdown,3,2,1,ignition!". 
   <br/> 
   In a 5 space long array. The last one you did where 3 space long! 
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode12()"> 
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   </p> 
   <p> 
    <form action="step11.php"> 
     <input type="submit" value="Help"> 
    </form> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resulrar för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix R -  Style.css 
Denna css är likadan för alla filer förutom inloggningssidan och registreringssidan. 
__________________________________________________________ 
   body{ 
    background-image:url("pictures/skulls.png");  
    } 
    
   textarea{ 
    resize: none; 
   } 
    
   p{ 
    padding-left: 3px; 
   } 
    
   .lf{ 
    box-shadow: 2px 2px 6px #000; 
    left:8px; 
    top:8px; 
    bottom:8px; 
    width:392px; 
    border-top-right-radius: 24px 8px; 
    border-bottom-right-radius: 24px 8px; 
    border-style: solid; 
    border-width:1px; 
    position: absolute; 
    background:#fff; 
    background: linear-gradient(to left, rgba(0,0,0,1.0) 
0px,rgba(0,0,0,0.2) 16px, rgba(255,255,255,0.0) 52px,  
    rgba(255,255,255,0.0) 99%); 
    z-index:200; 
   } 
    
   .cv{ 
    left:8px; 
    top:8px; 
    bottom:8px; 
    width:392px; 
    background:#fff; 
    z-index:100; 
    border-top-right-radius: 24px 8px; 
    border-bottom-right-radius: 24px 8px; 
    position: absolute; 
   } 
    
   .rt{ 
    box-shadow: 2px 2px 6px #000; 
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    border-top-left-radius: 24px 8px; 
    border-bottom-left-radius: 24px 8px; 
    border-style: solid; 
    border-width:1px; 
    position: absolute; 
    top:8px; 
    bottom:8px; 
    left:400px; 
    right:8px; 
    background-color:#red; 
    overflow:scroll; 
    background:#fff; 
    background: linear-gradient(to right, #a98 0px,#ddd 16px, #fff 
52px, #fff 99%); 
   } 
    
   .dt{ 
    width: 220px; 
    height: 20px; 
    margin-left: 55px; 
     
   } 
    
   .ca{ 
    width: 500px; 
    height: 500px; 
    margin-top: 5px; 
    margin-left: 55px; 
    border: 2px solid #a1a1a1; 
   } 
    
   .rb{ 
    margin-top: 25px; 
    margin-left: 55px; 
   } 
    
   .sb{ 
    margin-left: 55px; 
   } 
    
   .isNotValid{ 
    border:2px solid #f00; 
   }                                                                                                               
    
   .isValid{ 
    border:2px solid #0f0; 
   } 
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   .cu{ 
    background: rgba(240, 240, 240, .5); 
    width: 350px; 
    height: 300px; 
    border: 2px solid #a1a1a1; 
    border-radius: 25px; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
    margin-top: 50px; 
   } 
    
   .cuq{ 
    background: rgba(240, 240, 240, .5); 
    width: 357px; 
    height: 800x; 
    border: 2px solid #a1a1a1; 
    border-radius: 25px; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
    margin-top: 50px; 
   } 
    
   .qr{ 
    margin-left: 7px; 
   } 
    
   .sp{ 
    background: rgba(240, 240, 240, .5); 
    width: 250px; 
    height: 125px; 
    border: 2px solid #a1a1a1; 
    border-radius: 25px; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
    margin-top: 50px; 
   } 
    
   .isp{ 
    margin-left: 10px; 
    margin-top: 5px;  
   }  
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Appendix S -  Thescripts.php linjärt test 
 
  //Ritar ut canvasen 
  var ctx; 
  function startupCanvas() 
  { 
    var elem = document.getElementById('myCanvas'); 
    if (elem && elem.getContext) { 
      ctx = elem.getContext('2d'); 
         
      drawelements(); 
    }  
  } 
   
  //presentation av layout 
  function drawelements() 
  { 
    ctx.clearRect(0,0,600,600); 
 
    ctx.strokeStyle = '#4af'; 
    ctx.lineWidth   = 0.5; 
    ctx.beginPath(); 
    for(i=0;i<392;i+=8){ 
      ctx.moveTo(i,0); 
      ctx.lineTo(i,386); 
      ctx.moveTo(0,i); 
      ctx.lineTo(386,i); 
    } 
    ctx.stroke();    
 
  } 
   
  //tar användarens namn för presentation på hemsidan. 
  function welcome(){ 
  var uName; 
  var person = ""; 
  //prompt("Enter your name : ", "Name"); 
   if(person!=null){ 
     uName = " <center> You are logged in as:" + "<center>" + 
person + "</center>"; 
     document.getElementById("cv").innerHTML=uName; 
   } 
   //confirm("This test will be anonymous. The results will only be 
displayed with all the other participating without any connection to you.  "); 
    
  }  
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  //Tar användarens kod, kör den som eval och sedan återpresenterar den på 
hemsidan. 
  function codeCheck(){ 
   var moreCodeNeeded = ""; 
   var usedCode = document.getElementById('value').value; 
   var evalCode = eval(usedCode); 
   if(usedCode.match(/var/g).length >=1 && 
usedCode.match(/=/g).length >=1){ 
    document.getElementById("ca").innerHTML=evalCode; 
   } 
   else{ 
   
 document.getElementById("ca").innerHTML=moreCodeNeeded; 
   } 
  } 
   
  //Logg user data 
  var count = "x"; 
   
  $(document).ready(function(){ 
   
   $('#submit').click(function(){ 
    var userLogg = $('#value').val(); 
    var userStep = $('#currentStep').val(); 
     
    var varData = 'userLogg=' + userLogg + '&userTry=' + count + 
'&userStep=' + userStep; 
    console.log(varData); 
     
    $.ajax({ 
     type: 'POST', 
     url:'userLogg.php', 
     data: varData, 
      
      
    }); 
     
     
   }); 
  }); 
   
 
   
  /*__________________ Rättar koden och skickar vidare till nästa steg.. 
____________________________*/ 
   
  //step 1 
  function correctCode1(){ 
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   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if(correctedEvalCode > 0 && correctedEvalCode < 150){ 
    //confirm("Well Done!"); 
    //location.href = 'step2.php'; 
    approvedCode1(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
   
   
  function approvedCode1(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 2) { 
    alert("well done!"); 
    location.href = 'step2.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
  } 
   
  //step 2   
  function correctCode2(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode > 0 && correctedEvalCode < 150){ 
    approvedCode2(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
   
  function approvedCode2(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 2) { 
    alert("Well done!"); 
    location.href = 'step3.php'; 
   } 
   else{ 
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    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
 
  /* 
  function approvedCode2(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if(syntaxCode.match(/[_\W0-9A-Za-z]/) && 
syntaxCode.match(/[_\;]/){ 
    alert("Well done, lets keep going!") 
    location.href="step3.php"; 
   }  
    
   else{ 
    alert("You may have the right ouput, but you dont have the 
right code!"); 
   } 
  } 
  */ 
   
  //step 3 
  function correctCode3(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "Hello world!"){ 
    approvedCode3(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result."); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode3(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 2 && syntaxCode.match(/"/g).length >= 2) { 
    alert("Well done"); 
    location.href = 'step4.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
   
  //step 4 
  function correctCode4(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
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   if(correctedEvalCode == "I am awesome!"){ 
    approvedCode4(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result."); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode4(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 2 && syntaxCode.match(/"/g).length >= 2) { 
    alert("Well done"); 
    location.href = 'step5.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
 
  //step 5 
  function correctCode5(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == 3){ 
    approvedCode5(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result."); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode5(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 2 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 3 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 2) { 
    alert("Well done"); 
    location.href = 'step6.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
 
  //step 6 
  function correctCode6(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
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   if(correctedEvalCode > 9 && correctedEvalCode < 51){ 
    approvedCode6(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result."); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode6(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 2 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 3 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 2) { 
    alert("Well done"); 
    location.href = 'step7.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
   
  //step 7 
  function correctCode7(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "I would like 22 cookies please!"){ 
    approvedCode7(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode7(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 3 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 4 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 3 && 
syntaxCode.match(/"/g).length >= 4) { 
    alert("Well done"); 
    location.href = 'step8.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
 
  //step 8 
  function correctCode8(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
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   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "Where are those 22 cookies I ordered?"){ 
    approvedCode8(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result."); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode8(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 3 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 4 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 3 && 
syntaxCode.match(/"/g).length >= 4) { 
    alert("Well done"); 
    location.href = 'step9.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
   
  //step 9 
  function correctCode9(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "1,2,3"){ 
    approvedCode9(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode9(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 5 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 4 && 
syntaxCode.match(/[/g).length >= 3 && syntaxCode.match(/]/g).length >= 3 && 
syntaxCode.match(/0/g).length >= 1) { 
    alert("Well done"); 
    location.href = 'step10.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
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  //step 10; 
  function correctCode10(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "3,2,1"){ 
    approvedCode10(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result."); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode10(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 5 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 4 && 
syntaxCode.match(/[/g).length >= 3 && syntaxCode.match(/]/g).length >= 3 && 
syntaxCode.match(/0/g).length >= 1) { 
    alert("Well done"); 
    location.href = 'step11.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
   
  //step 11 
  function correctCode11(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "Hello, world,!"){ 
    approvedCode11(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result."); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode11(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 5 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 4 && 
syntaxCode.match(/[/g).length >= 3 && syntaxCode.match(/]/g).length >= 3 && 
syntaxCode.match(/0/g).length >= 1) { 
    alert("Well done"); 
    location.href = 'step12.php'; 
   } 
   else{ 
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    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
   
  //step 12, final step. 
  function correctCode12(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "Final countdown,3,2,1,ignition!"){ 
    approvedCode12(); 
   } 
   else{ 
    confirm("Wrong result."); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode12(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 7 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 6 && 
syntaxCode.match(/[/g).length >= 5 && syntaxCode.match(/]/g).length >= 5 && 
syntaxCode.match(/0/g).length >= 1) { 
    alert("Well done, You are now done with this test, proceed to 
the questionform"); 
    location.href = 'questions1.html'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check your code!"); 
   } 
  } 
 
   
 
   
   
   
  //Klockan 
  function printtime() 
  { 
   var currentdate = new Date(); 
   var datetime = "Last Sync: " + currentdate.getDate() + "/" + 
(currentdate.getMonth()+1)  + "/" + currentdate.getFullYear()  
   + " @ "  + currentdate.getHours() + ":"  + currentdate.getMinutes() + 
":" +currentdate.getSeconds(); 
   document.getElementById('dt').innerHTML=datetime; 
  } 
   
  //används ej 
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  function execo(){ 
   try{ 
    str="alert('Welcome!!');"; 
    eval(str);   
    }catch(err){ 
    alert('err!'); 
   } 
  } 
   
   
   
 
  function checkLength(textInput, lowerLimit, upperLimit){                                                                                        
           if(textInput.value.length>=lowerLimit && textInput.value.length<=upperLimit) 
textInput.className="isValid";                                  
           else textInput.className="isNotValid";                                                                                                       
        }   
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Appendix T -  Userlogg.php 
Samma php för loggningen oberoende steg. 
________________________________________________________________ 
<?php 
 $userLogg = $_POST['userLogg']; 
 $uName; 
 $userTry = $_POST['userTry']; 
 $userStep = $_POST['userStep']; 
  
 session_start(); 
 if (isset($_SESSION['uName'])){ 
  $uName = $_SESSION['uName']; 
 }  
  
 $con = mysql_connect(localhost, timswanl_test, eFMW5gb4); 
 mysql_select_db(timswanl_testlogg, $con); 
  
  
  
 $query = "insert into user_logg(uLogg, uName, count, step) 
   values('$userLogg', '$uName', '$userTry', '$userStep');"; 
  
 mysql_query($query); 
 mysql_close(); 
 
 
?> 
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Appendix U -  Questions1.html   
Samma formulär och kod för test två. 
________________________________________________________________ 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
 <meta name="description" content="Text and Images" /> 
 <meta name="keywords" content="HTML,CSS" /> 
 <meta name="author" content="Tim Gustavsson" /> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
 <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
 
 <title>Question survey</title>    
 </head> 
  <body> 
   <div id="cuq" class="cuq"> 
    <div id="qr" class="qr"> 
     <form name="questions" action="questions1.php" 
method="post"> 
      <table> 
       <tr><td>This question form is created to 
evaluate the algorithms. The algorithm is whats taking you from one step to another 
depending on you're knowledge. Please choose from 0-5 what you thought, where 0 is "I do 
not agree at all" and 5 is "I totally agree!".</td></tr> 
      
 <tr><td>__________________________________________</td></tr> 
        
       <tr><td>The algorithm adjusted well to 
my skills.</td></tr> 
       <tr><td><input type="radio" 
id="aaScore" name="aaScore" value="0">0 <input type="radio" name="aaScore" 
id="aaScore" value="1">1 <input type="radio" name="aaScore" id="aaScore" value="2">2 
<input type="radio" name="aaScore" id="aaScore" value="3">3 <input type="radio" 
name="aaScore" id="aaScore" value="4">4 <input type="radio" name="aaScore" 
id="aaScore" value="5"> 5</td></tr> 
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       <tr><td>I found it easy to learn from 
this program.</td></tr> 
       <tr><td><input type="radio" 
name="learnScore" id="learnScore" value="0">0 <input type="radio" name="learnScore" 
id="learnScore" value="1">1 <input type="radio" name="learnScore" id="learnScore" 
value="2">2 <input type="radio" name="learnScore" id="learnScore" value="3">3 <input 
type="radio" name="learnScore" id="learnScore" value="4">4 <input type="radio" 
name="learnScore" id="learnScore" value="5"> 5</td></tr> 
        
       <tr><td>I feel that i developed my skills 
after using this program.</td></tr> 
       <tr><td><input type="radio" 
name="skillScore" id="skillScore" value="0">0 <input type="radio" name="skillScore" 
id="skillScore" value="1">1 <input type="radio" name="skillScore" id="skillScore" 
value="2">2 <input type="radio" name="skillScore" id="skillScore" value="3">3 <input 
type="radio" name="skillScore" id="skillScore" value="4">4 <input type="radio" 
name="skillScore" id="skillScore" value="5"> 5</td></tr> 
        
       <tr><td>The program took me forward 
at a sufficiently high space well adjusted to my knowledge.</td></tr> 
       <tr><td><input type="radio" 
name="speedScore" id="speedScore" value="0">0 <input type="radio" name="speedScore" 
id="speedScore" value="1">1 <input type="radio" name="speedScore" id="speedScore" 
value="2">2 <input type="radio" name="speedScore" id="speedScore" value="3">3 <input 
type="radio" name="speedScore" id="speedScore" value="4">4 <input type="radio" 
name="speedScore" id="speedScore" value="5"> 5</td></tr> 
        
       <tr><td>Did you find the test to be 
difficult or easy? 1 is very easy and 5 is very hard.</td></tr> 
       <tr><td><input type="radio" 
name="easyOrHard" id="easyOrHard" value="1">1 <input type="radio" 
name="easyOrHard" id="easyOrHard" value="2"> 2<input type="radio" 
name="easyOrHard" id="easyOrHard" value="3"> 3<input type="radio" 
name="easyOrHard" id="easyOrHard" value="4"> 4<input type="radio" 
name="easyOrHard" id="easyOrHard" value="5"> 5</td></tr> 
        
       <tr><td>Do you have any earlier 
experience with programming?</td></tr> 
       <tr><td><input type="radio" 
name="eExperience" id="eExperience" value="ja">Yes <input type="radio" 
name="eExperience" id="eExperience" value="nej"> No</td></tr> 
        
       <tr><td>Was there any step that you 
had an extra difficulty with?</td></tr> 
       <tr><td><textarea 
name="stuckRapport" id="stuckRapport" placeholder="Enter text" rows="6" 
cols="45"></textarea></td></tr> 
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       <tr><td>Did you find any bugs, if so, 
what did they do and when did it happened?</td></tr> 
       <tr><td><textarea 
name="buggRapport" id="buggRapport" placeholder="Enter text" rows="6" 
cols="45"></textarea></td></tr>  
        
       <tr><td>Do you have any further 
comments?</td></tr> 
       <tr><td><textarea 
name="furtherComment" id="furtherComment" placeholder="Enter text" rows="6" 
cols="45"></textarea></td></tr>  
        
       <tr><td><input type="radio" 
name="sex" id="sex" value="m">Male <input type="radio" name="sex" id="sex" value="f"> 
Female</td></tr> 
       <tr><td><input type="submit" 
value="Submit"></td></tr>  
        
      </table>  
     </form> 
    </div>  
   </div>     
  </body> 
</html>  
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Appendix V -  Questions1.php 
Samma kod för frågeformuläret för test 2. 
________________________________________________________________ 
<?php 
//retrieve our data from POST 
$adaptiveScore = $_POST['aaScore']; 
$learnScore = $_POST['learnScore']; 
$skillScore = $_POST['skillScore']; 
$speedScore = $_POST['speedScore']; 
$easyOrHard = $_POST['easyOrHard']; 
$earlierExperience = $_POST['eExperience']; 
$stuckRapport = $_POST['stuckRapport']; 
$buggRapport = $_POST['buggRapport']; 
$futherComment = $_POST['furtherComment']; 
$sex = $_POST['sex']; 
$uName; 
 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 $uName = $_SESSION['uName']; 
} 
 
  
$con = mysql_connect(localhost, timswanl_test, eFMW5gb4); 
mysql_select_db(timswanl_testlogg, $con); 
 
 
 
$query = "insert into question_form1(aaScore, learnScore, skillScore, speedScore, 
easyOrHard, eExperience, stuckRapport, bugRapport, aafurtherComment, sex, uName) 
  values('$adaptiveScore', '$learnScore', '$skillScore', '$speedScore', 
'$easyOrHard', '$earlierExperience', '$stuckRapport', '$buggRapport', '$futherComment', 
'$sex', '$uName');"; 
 
mysql_query($query); 
mysql_close(); 
header('location: /examen/test2/step1.php'); 
?>   
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Appendix W -  Logout.php 
Används för alla utloggningar.  
________________________________________________________________ 
<?php 
session_start(); 
if(isset($_SESSION['uName'])) 
  unset($_SESSION['uName']); 
header("location: /examen/login.php") 
?>  
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Appendix X -  Step1.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head>  
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <h3>Welcome to test 2!</h3> 
   <p> 
    Create a variable that contains you're age. 
    <br/> 
    If your code isnt working and you cant find anything wrong 
with it, Try to copy it, reload the page then paste it! This applies to all the steps. 
   </p> 
      <table> 
       <tr>   
     <!--<td>Number of tries</td><td><p class="p1" 
id="p1">0</p></td> --> 
     <textarea style="display: none;" id="currentStep" 
name="currentStep" type="text" rows="1" disabled>2.1</textarea> 
       </tr> 
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      </table> 
      <p> 
      <table> 
      <tr> 
      <td>Need help? 
      <form action="step2.php"> 
      <input type="submit" value="Help"> 
      </form></td> 
      </tr> 
      </table> 
      </p> 
       
       
       
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode1()"> 
   </p> 
    
    
    
    
    
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
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  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div>   
 </body> 
</html> 
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Appendix Y -  Step2.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.2</textarea> 
   <p> 
    To store a value in a variable, you can use the code below. 
    <br/><br/> 
    var age = xx; 
    <br/> 
    age; 
   </p> 
   <p> 
   Var = variable, followed by the name of the variable and you're age. 
After which we use age; to get the output in the result box. 
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
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    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode2()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix Z -  Step3.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.3</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
    Create a variable that contains the you're name. 
   </p> 
      <p> 
      <table> 
      <tr> 
      <td>Need help? 
      <form action="step4.php"> 
      <input type="submit" value="Help"> 
      </form></td> 
      </tr> 
      </table> 
      </p> 
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   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode3()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix AA -  Step4.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.4</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
    To store you're name is similar to storing you're age. Just type 
you're name in quotation marks "". 
    <br/><br/> 
    var name = "name"; 
    <br/> 
    name; 
   </p> 
   <p> 
    Now you try! 
   </p> 
   <p>  
    Code Area 



 

 91 

    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode4()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
    
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix BB -  Step5.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.5</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
    Store two values in two different variables, then use them in an 
equation. Make sure the result of the ekvation stays between 1-100. 
   </p> 
      <p> 
      <table> 
      <tr> 
      <td>Need help? 
      <form action="step6.php"> 
      <input type="submit" value="Help"> 
      </form></td> 
      </tr> 
      </table> 
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      </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode5()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix CC -  Step6.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.6</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
    equation with code is fun and easy! Lets code the an simple 
equation like 10+10! 
    <br/><br/> 
    var a = 10; 
    <br/> 
    var b = 10; 
    <br/> 
    a+b; 
    <br/><br/> 
       Remember that you can use the same code for different equation. Jut 
change the values and the + for something else! 
   </p> 
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   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode6()"> 
   </p> 
 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
    
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix DD -  Step7.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.7</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
    I want you to save the sentence: 
    <br/> 
     "One year has 365 days"  
     <br/> 
     and split them up in three different variables then print it to 
the result box. Remember to print it out so it looks exactly like the one sentence above! Tips: 
Have "One year has "+" 365"+" days". 
   </p> 
      <p> 
      <table> 
      <tr> 
      <td>Need help? 
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      <form action="step8.php"> 
      <input type="submit" value="Help"> 
      </form></td> 
      </tr> 
      </table> 
      </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode7()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  



 

 98 

Appendix EE -  Step8.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.8</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
    Lets solve the this together! 
    <br/><br/> 
    var a = "One year has "; 
    <br/> 
    var b = 365; 
    <br/> 
    var c = " days"; 
    <br/> 
    a+b+c; 
    <br/><br/> 
       Something that is easy to get wrong in this is the space after "has " 
and the space before " days". 
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   </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode8()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
    
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix FF -  Step9.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.9</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
   Variables are good, but arrays are great! Create an size 3 array that 
stores the values 1,2 and 3 the print it out! 
   <br/> 
   Remember to declare the "new Array();", Array with a capital A. And 
that every value should be declared with new Index. 
   <br/> 
   If your code isnt working and you cant find anything wrong with it, Try 
to copy it, reload the page then paste it! 
   </p> 
      <p> 
      <table> 
      <tr> 
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      <td>Need help? 
      <form action="step10.php"> 
      <input type="submit" value="Help"> 
      </form></td> 
      </tr> 
      </table> 
      </p>    
      <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode9()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix GG -  Step10.php test2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.10</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
    Lets code an array! 
    <br/> 
    An array is a list that can store information. In a normal lists, 
you might start with the list number 
    1. But arrays always stores the first value at list number 0. 
    Type the code below and press submit when you feel like you 
understood!  
    <br/><br/> 
    var numbers = new Array();  
    <br/> 
    numbers[0] = 1;  
    <br/> 
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    numbers[1] = 2;  
    <br/> 
    numbers[2] = 3;  
    <br/> 
    numbers; 
   </p>  
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode10()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
    
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix HH -  Step11.php test 2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.11</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
   Now i want you to program an array that contains 
"Countdown,3,2,1,ignition!". Do it in a 5 spots long array! 
   <br/> 
   Remeber to use a capital A in the declaration of Array. 
   <br/> 
   If your code isnt working and you cant find anything wrong with it, Try 
to copy it, reload the page then paste it! 
   </p> 
      <p> 
      <table> 
      <tr> 
      <td>Need help? 
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      <form action="step12.php"> 
      <input type="submit" value="Help"> 
      </form></td> 
      </tr> 
      </table> 
      </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode11()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
   
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix II -  Step12.php test2 
<?php 
session_start(); 
if (isset($_SESSION['uName'])){ 
 echo "Sending to page.."; 
} 
else{ 
 header("location: /examen/login.php"); 
 exit; 
} 
?> 
<!DOCTYPE> 
<html> 
 <head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
  <script 
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> 
  <script type= "text/javascript" src="theScripts.js" /></script> 
  <title>Adaptivt test</title> 
 </head> 
 <body 
onload="startupCanvas();welcome();setInterval(function(){printtime();},1000);"> 
  
  <!-- Höger fält, information och kod-område --> 
  <div class="lf"> 
   <center><p><?php session_start(); echo $_SESSION[uName]; 
?></p></center> 
   <textarea style="display: none;" id="currentStep" name="currentStep" 
type="text" rows="1" disabled>2.12</textarea> 
    <br/> 
   <center><form method="link" action="logout.php"> 
    <input type="submit" value="Logout"> 
   </form> </center> 
   <br/> 
   <p> 
    Okej, lets create this array! 
    <br/><br/> 
    var count = new Array(); 
    <br/> 
    count[0] = "Countdown"; 
    <br/> 
    count[1] = 3; 
    <br/> 
    count[2] = 2; 
    <br/> 
    count[3] = 1; 
    <br/> 
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    count[4] = "ignition!"; 
    <br/> 
    count; 
    <br/><br/> 
       Nice isn't it?  
       <br/> 
       If your code isnt working and you cant find anything wrong with it, 
Try to copy it, reload the page then paste it! 
   </p> 
   <p>  
    Code Area 
    <textarea name="value" id="value" type="text" rows="10"  
cols="45" onkeydown="codeCheck()"></textarea> 
    <input type="button" id="submit" value="Submit" 
onclick="correctCode12()"> 
   </p> 
  </div> 
   
  <!-- exekverad kod och klockan--> 
  <div class="rt" id="rt"> 
   
   <!--Klocka och datum --> 
   <div id="dt" class="dt"> 
    Loading clock.. 
   </div> 
    
   <!-- Resultat för exekveringen --> 
   <div class="rb" id="rb"> 
    Result box 
   </div> 
    
   
   <!--Eval kod område --> 
   <div class="ca" id="ca"> 
   </div> 
  </div> 
   
  <div class="cv" id="cv"><canvas id="myCanvas" width="392" 
height="392"></canvas> 
  </div> 
 </body> 
</html>  
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Appendix JJ -  Thescripts.php test 2 
  //Ritar ut canvasen 
  var ctx; 
  function startupCanvas() 
  { 
    var elem = document.getElementById('myCanvas'); 
    if (elem && elem.getContext) { 
      ctx = elem.getContext('2d'); 
         
      drawelements(); 
    }  
  } 
   
  //presentation av layout 
  function drawelements() 
  { 
    ctx.clearRect(0,0,600,600); 
 
    ctx.strokeStyle = '#4af'; 
    ctx.lineWidth   = 0.5; 
    ctx.beginPath(); 
    for(i=0;i<392;i+=8){ 
      ctx.moveTo(i,0); 
      ctx.lineTo(i,386); 
      ctx.moveTo(0,i); 
      ctx.lineTo(386,i); 
    } 
    ctx.stroke();    
 
  } 
   
  //tar användarens namn för presentation på hemsidan. 
  function welcome(){ 
  var uName; 
  var person = ""; 
  //prompt("Enter your name : ", "Name"); 
   if(person!=null){ 
     uName = " <center> Learning to Code!</center>" + 
"<center>" + person + "</center>"; 
     document.getElementById("cv").innerHTML=uName; 
   } 
   //confirm("This test will be anonymous. The results will only be 
displayed with all the other participating without any connection to you.  "); 
    
  } 
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  //takes the user input and tranform it to result thats presented on the site. 
  function codeCheck(){ 
   var moreCodeNeeded = ""; 
   var usedCode = document.getElementById('value').value; 
   var evalCode = eval(usedCode); 
   if(usedCode.match(/var/g).length >=1 && 
usedCode.match(/=/g).length >=1){ 
    document.getElementById("ca").innerHTML=evalCode; 
   } 
   else{ 
   
 document.getElementById("ca").innerHTML=moreCodeNeeded; 
   } 
  } 
   
   
   
  var count = "X"; 
   
  //Logg user data 
   
  $(document).ready(function(){ 
   
   $('#submit').click(function(){ 
    var userLogg = $('#value').val(); 
    var userStep = $('#currentStep').val(); 
     
    var varData = 'userLogg=' + userLogg + '&userTry=' + count + 
'&userStep=' + userStep; 
    console.log(varData); 
     
    $.ajax({ 
     type: 'POST', 
     url:'testlogg.php', 
     data: varData, 
      
      
    }); 
     
     
   }); 
  }); 
   
     
   
   
  /*__________________ Rättar koden och skickar vidare till nästa steg.. 
____________________________*/ 
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  //Used by many steps to keep count of tries. 
  /* 
  var count = 0; 
  function trycounter(){ 
   count = count+1; 
   document.getElementById("p1").innerHTML=count; 
    
  } 
  */ 
   
  //step 1 
  function correctCode1(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   //var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if(correctedEvalCode > 0 && correctedEvalCode < 150){ 
    approvedCode1(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode1(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 2 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 1) { 
    alert("Well done!"); 
    location.href = 'step3.php'; 
   } 
   /*else if(count>1){ 
    alert("You might need to learn more about this. Sending you to 
some usefull tips!") 
    location.href = "step2.php"; 
   }*/ 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
    //trycounter(); 
   } 
  }   
   
  //step 2 
  function correctCode2(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode > 0 && correctedEvalCode < 150){ 
    approvedCode2(); 



 

 111 

   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode2(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 2 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 1) { 
    alert("Well done, lets try the oteher step again!"); 
    location.href = 'step1.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
  } 
   
  //step 3 
  function correctCode3(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode !=null && correctedEvalCode !=undefined){ 
    approvedCode3(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode3(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 2 && syntaxCode.match(/"/g).length >= 2 && 
syntaxCode.match(/=/g).length >= 1) { 
    alert("Well done!"); 
    location.href = 'step5.php'; 
   } 
   /*else if(count>1){ 
    alert("You might need to learn more about this. Sending you to 
some usefull tips!") 
    location.href = "step4.php"; 
   }*/ 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
    //trycounter(): 
   } 
  } 
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  //step 4 
  function correctCode4(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode !=null && correctedEvalCode !=undefined){ 
    approvedCode4(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode4(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 2 && syntaxCode.match(/"/g).length >= 2 && 
syntaxCode.match(/=/g).length >= 1) { 
    alert("Well done, lets try the other step again!"); 
    location.href = 'step3.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
  } 
   
  //step 5 
  function correctCode5(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode >=1 && correctedEvalCode <=100){ 
    approvedCode5(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode5(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 2 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 3 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 2) { 
    alert("Well done!"); 
    location.href = 'step7.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
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  } 
   
  //step 6 
  function correctCode6(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode >=0 && correctedEvalCode <=100){ 
    approvedCode6(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode6(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 2 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 3 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 2) { 
    alert("Well done, lets try the other step again!"); 
    location.href = 'step5.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
  } 
   
  //step 7 
  function correctCode7(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "One year has 365 days"){ 
    approvedCode7(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode7(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 3 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 4 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 3) { 
    alert("Well done!"); 
    location.href = 'step9.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
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  } 
   
  //step 8 
  function correctCode8(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "One year has 365 days"){ 
    approvedCode8(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode8(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 3 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 4 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 3) { 
    alert("Well done, lets try the other step again!"); 
    location.href = 'step7.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
  } 
   
  //step 9 
  function correctCode9(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "1,2,3"){ 
    approvedCode9(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode9(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 5 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 4 && 
syntaxCode.match(/[/g).length >= 3 && syntaxCode.match(/]/g).length >= 3) { 
    alert("Well done!"); 
    location.href = 'step11.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
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   } 
  } 
   
  //step 10 
  function correctCode10(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "1,2,3"){ 
    approvedCode10(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode10(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 5 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 4 && 
syntaxCode.match(/[/g).length >= 3 && syntaxCode.match(/]/g).length >= 3) { 
    alert("Well done, lets try the other step again!"); 
    location.href = 'step9.php'; 
   } 
    else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
  } 
 
  //step 11 
  function correctCode11(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "Countdown,3,2,1,ignition!"){ 
    approvedCode11(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode11(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 7 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 6 && 
syntaxCode.match(/[/g).length >= 5 && syntaxCode.match(/]/g).length >= 5) { 
    alert("Well done, you're finished with the tests! preceed to the 
question form."); 
    location.href = 'questions2.html'; 
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   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
  } 
   
  //step 12 
  function correctCode12(){ 
   var correctedCode = document.getElementById('value').value; 
   var correctedEvalCode = eval(correctedCode); 
   if(correctedEvalCode == "Countdown,3,2,1,ignition!"){ 
    approvedCode12(); 
   } 
   else{ 
    alert("Wrong result!"); 
   } 
  } 
   
  function approvedCode12(){ 
   var syntaxCode = document.getElementById('value').value; 
   if (syntaxCode.match(/var/g).length >= 1 && 
syntaxCode.match(/;/g).length >= 7 && syntaxCode.match(/=/g).length >= 6 && 
syntaxCode.match(/[/g).length >= 5 && syntaxCode.match(/]/g).length >= 5) { 
    alert("Well done, lets try the other step again!"); 
    location.href = 'step11.php'; 
   } 
   else{ 
    alert("Check you're code mate!"); 
   } 
  } 
 
   
   
   
   
   
   
   
  //Klockan 
  function printtime() 
  { 
   var currentdate = new Date(); 
   var datetime = "Last Sync: " + currentdate.getDate() + "/" + 
(currentdate.getMonth()+1)  + "/" + currentdate.getFullYear()  
   + " @ "  + currentdate.getHours() + ":"  + currentdate.getMinutes() + 
":" +currentdate.getSeconds(); 
   document.getElementById('dt').innerHTML=datetime; 
  } 
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  //används ej 
  function execo(){ 
   try{ 
    str="alert('Welcome!!');"; 
    eval(str);   
    }catch(err){ 
    alert('err!'); 
   } 
  } 
   
   
  //used by the register form 
  function emailCheck(emailInput){ 
   console.log(emailInput); 
   var x=emailInput.value; 
   var atpos=x.indexOf("@"); 
   var dotpos=x.lastIndexOf("."); 
   if (atpos<1 || dotpos<atpos+2 || dotpos+2>=x.length) 
emailInput.className="isNotValid" 
    else emailInput.className="isValid"; 
  } 
 
  function checkLength(textInput, lowerLimit, upperLimit){                                                                                        
           if(textInput.value.length>=lowerLimit && textInput.value.length<=upperLimit) 
textInput.className="isValid";                                  
           else textInput.className="isNotValid";                                                                                                       
        }   
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Appendix KK -  Thanks.php       
Samma i slutet varje sista frågeformulär. 
________________________________________________________________ 
<?php 
 session_start(); 
if(isset($_SESSION['uName'])) 
  unset($_SESSION['uName']); 
?> 
<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
 <p> 
  <h1> 
   Thank you for participating! 
  </h1> 
 </p> 
 <p> 
  <h1> 
   You are now signed out. 
  </h1> 
 </p> 
 
</body> 
</html>  
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Appendix LL -  Bilder  
Bakgrundsbilden till sidan. 

 


