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Primtalslistor med programmering 
I denna aktivitet så har vi två små program som tar 
fram listor på primtal inom ett visst intervall. Vi visar 
här programmen bredvid  arandra. 

  
I programmen används s.k. loopar (slingor) och det finns 
tre grundläggande loopar i TI-Nspire TI-Basic: For, While, 
och Loop. En loopstruktur ger ett program förmåga att 
processa en uppsättning av satser om och om igen, 
antingen upprepning över en sekvens av värden (precis 
som i For-loopen) eller tills ett speciellt villkor är uppfyllt 
(eller inte) som i While och Loop. Programmen ovan 
visar detta på ett enkelt sätt. 

Man kan läsa mer om loopar i aktiviteterna 10 
Minutes of Code, kapitel 4 Övning 1 och Övning 2. 

 

Se till att eleverna kör programmen. Man får en lista 
med primtalen under varandra. Man kan markera 
hela listan och kopiera den om man vill: 

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 
67 71 73 79 83 89 97  

Ovan har vi klippt in dem i det ordbehandlingspro- 
gram som det här dokumentet är skrivet i. 

På de följande sidorna visar vi hur man kan arbeta 
med primtal i kalkylappen hos TI-Nspire. I dokumentet 
finns det tydliga anvisningar. Man använder den 
mycket användbara funktionen ”Fylla”. 

 

 

 

https://education.ti.com/sv/activities/ti-codes
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Vi visar här ett sätt att ta fram andelen primtal inom 
olika intervall. Detta finns alltså inte med i TI-Nspire- 
dokumentet. 

kolumn D: här har vi använt formeln 

 =when(c1=true,1,0) 

Uttrycket betyder att vi ska ersätta true med 1 i cell 
d1. Om c1 inte är ”true” så ska det ersättas med 0. 
Sedan använder vi funktionen Fylla för att göra 
motsvarande operation för alla rader. 

Kolumn E: Här ska vi skapa en ackumulerad lista av 
data i kolumn D. I cell E1 skriver vi 1 och i cell E2 
skriver vi =e1+d2. Sedan använder vi funktionen Fylla. 

 

Kolumn F: Här skriver vi nedanstående formel direkt i 
formelfältet. 

 

Så här blir det. 

 
Vi kan nu rita ett diagram som visar hur andelen prim- 
tal verkar sjunka för allt större tal intervall. 

Vi visar i diagrammet andelen primtal, i procent) i 
intervallet 2-200. Andelen primtal ≤ 200 är ca 23 %. 

Låt intresserade elever göra samma beräkning men 
för tall upp till 100. Eftersom talen är så snyggt 
ordnade i rader och kolumner kan man lätt beräkna 
antalet primtal. 

 

 
Diagrammet ovan är gjort med appen Data&Statistik 
men man kan också göra det i grafappen. Se nedan. 

 

 


