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Sammanfattning
Datorstöd i matematikundervisning och matematiklärande – att simulera och modellera i
problemlösning, handlar om vilka förmågor som kan utvecklas och vilka kursmål i matematik
som kan realiseras i elevernas interaktivitet med programvara för dynamisk geometri. Studien
baseras på en lektionsserie som bygger på en problemlösningssituation med GeoGebra som
verktyg. Arbetet har en del beröringspunkter med aktionsforskning, men kan närmast definieras
som undervisningsförsök. I studien görs ett försök att följa undervisnings- och
inlärningsprocessen och reflektera över vad som sker. Undersökningsmetoden har varierat
mellan deltagande observation, enkätundersökning och intervjuer. Resultat visar att ett noggrant
valt problem och en flexibel lektionsplanering uppmuntrar eleverna att använda sina befintliga
kunskaper och ta till sig ny kunskap. Eleverna lär sig nya arbetssätt som simulering och
modellering. De får också kunskap om vad en matematisk modell är.

Nyckelord
modellering, matematisk modell, simulering, dynamisk geometri, GeoGebra.

Abstract
Computer aid in teaching mathematics and mathematics learning - simulation and modeling in
problem solving is about what abilities can be developed and the course goals in mathematics
can be realized in the students' interactivity with software for dynamic geometry. The study is
based on a lecture series based on a problem solving situation with GeoGebra as a tool. The
work has some similarities with action research, but can best be defined as teaching experiment.
The study attempts to follow the teaching-learning process and reflect on what is happening.
The survey methodology has varied between participant observation, questionnaire survey and
interviews. Results show that a carefully selected problems and a flexible lesson plan
encourages students to use their existing skills and absorb new knowledge. Students learn new
ways of working as simulation and modeling. They also acquire knowledge of what a
mathematical model is.
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Inledning
Idag erbjuder många gymnasieskolor en laptop dator som pedagogisk verktyg till sina elever.
Den goda tillgången till datorer i många gymnasieskolor har uppmuntrat lärare att se dynamiska
program som en god resurs i matematikundervisning och matematikdidaktik. Wikström skrev
redan 1997 att många studier visade att simulering ökade elevernas engagemang i sitt arbete och
hjälpte eleverna att förstå abstrakta begrepp (Wikström, 1997).
På senare år har problemlösning fått ökat utrymme i matematikundervisning. Problemlösning
kräver att elever har förmåga att formulera problem i form av en matematisk modell och att de
sedan kan lösa problemet analytiskt, numerisk eller genom simulering. Under den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) såg jag vikten av att visualisera matematiska abstrakta
begrepp. ”En bild säger mer än tusen ord” sägs det och det gäller många gånger i
matematikundervisningen. Så upplevde jag elevernas reaktioner när jag under min VFU
undervisade linjära ekvationer och potensfunktioner som eleverna löste visuellt i GeoGebra.
GeoGebra (Lingefjärd, 2009) är en fri programvara som har fått ökad popularitet på senare år.
Engström (2006) poängterar att visualisering erbjuder en kraftfull introduktion till matematikens
komplexa abstraktioner. Visualiseringens betydelse kan återspeglas i lärarens interaktion med
datorn och med elever samt i hans/hennes problemformuleringar, frågor och påståenden.
Från och med i höst börjar den nya gymnasiereformen, Gy2011, gälla. Gy2011 ämnesplan i
matematik fokuserar tydligt på de förmågor som eleverna ska utveckla.
Varje kurs i matematikundervisning har ett centralt innehåll som undervisning ska behandla,
t.ex. taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, problemlösning samt samband och förändring
(Skolverket, 2011).
Inför mitt intresse för att integrera GeoGebra i matematikundervisningen väcks frågor om vilka
förutsättningar som finns för eleverna att utveckla matematiska färdigheter när sådant
hjälpmedel finns till hands för lärande? Vilka delar i kursinnehåll är tänkbara att uppnå med ett
sådant verktyg?

Syfte och frågeställningar
Syftet med min studie är att undersöka hur en dynamisk programvara kan vara stöd i
matematikundervisning. Fokus i denna studie ligger i laborativ undervisning där programvara
för dynamisk geometri används i problemlösningssituationer. Jag har koncentrerat mig på två
frågeställningar:


Hur utvecklas de i gymnasieskolan 2011 (Gy 2011) definierade matematiska
förmågorna i problemlösningssituationer som är baserade på matematisk modellering
och simulering? (Skolverket, 2010b)
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Hur kan de i Gy2011 definierade kursmålen i matematik realiseras i elevernas
interaktivitet med programvara för dynamisk geometri? (Skolverket, 2010b)

Avgränsningar
Undersökningen begränsas till Matematik 1a:s (Skolverket, 2010b) kursplan som ska börja gälla
från höstterminen 2011. Att granska hela det matematiska stoffet i alla matematikkurser skulle
varit ett alldeles för stort projekt för att rymmas inom ramen på min studie. För att ytterligare
avgränsa forskningsområdet har jag valt att fokusera på problemlösningssituationer där man
använder GeoGebra som programvara för dynamisk geometri.

Litteraturgenomgång och
teorianknytning
Tidigare forskning
Matematisk modell i gymnasieskolans matematik
Ärlebeck (2009) har undersökt hur matematisk modellering så som det föreskrivs i gymnasiets
matematikkursplan kan genomföras i den befintliga praktiken. Ärlebeck har identifierat vilka
utmaningar matematisk modellering kan innebära. Ärlebecks undersökning fokuserades på två
delar: dels på design/produktdel om hur och på vilket sätt matematisk modellering kan
genomföras i de befintliga praktikerna på gymnasial nivå, dels på det faktiska genomförandet på
denna skolnivå. Enligt Ärlebeck (2009), som refererar till Blum och Niss (1991) har följande
fem principer förespråkats för användning av modellering:
1. The formative argument fokuserar på elevens utveckling av allmänna förmågor och attityder
såsom undersökande och skapande problemlösningsförmåga och vidsynthet samt
självförtroende.
2. The critical competence argument poängterar vikten av att göra eleven medveten om hur
matematik kan användas men även missbrukas i samhället.
3. The utility argument lyfter upp nyttan av matematiken i vardagslivet.
4. The picture of mathematics argument syftar till att ge studenterna en rik och mångsidig bild
av matematiken som vetenskap och en integrerad del av samhället och kulturen.
5. The promoting mathematics learning argument betonar instrumentella aspekter av
modellering i elevernas lärande av matematiska kunskaper.
Ärlebeck hänvisar till Blum och Niss (1991) och lyfter fram följande hinder mot användning av
modellering och simulering. Enligt deras forskning anser lärare ofta att det inte finns tid eller
utrymme för att inkludera tillämpningar och modellering i den redan överfulla kursplan. Ett
annat hinder är att alla lärare inte är övertygade om att modellering, applikationer och
kopplingar till andra ämnen hör till matematikundervisningen. Även eleverna kan anse att arbete
med modellering och tillämpningar till andra ämnen kan göra matematiklektioner mindre
förutsägbara och mycket mer krävande, vilket kan leda till motstånd. Slutligen, från lärarens
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perspektiv, kräver införande av modellering mer av lärarna än bara ren matematisk kunskap,
dvs. att ytterligare icke-matematiska kvalifikationer är nödvändiga (Ärlebeck, 2009). Många
lärare tycker sig ha svårt att hantera tillämpade problem och exempel från ämnen och discipliner
som de inte studerat själva och som ligger utanför deras expertområde. Lärare påpekar också att
som en följd av detta blir det mer komplext och svårt att bedöma elevernas framsteg och
resultat.
Dessa tre typer av hinder som lagts fram av Blum och Niss är inte oberoende av varandra.
Ärlebeck (2009) refererar till Burkhardt som gör en annan klassificering och skriver om fyra
typer av i systemet inbyggda hinder som motverkar genomförandet av matematisk modellering i
matematikundervisningen. Dessa hinder är:


Trögheten i ändringsbenägenheten när det gäller lärarnas vanor och övertygelser, samt
bristande pedagogisk skicklighet hos lärare och lärarutbildare, samt maktbalansen inom
ämnet mellan grundläggande färdigheter och problemlösning, eller ren versus
tillämpad matematik .
 Kravet av att verklighetsanknyta matematiken anses göra den redan krävande uppgiften
att undervisa i matematik (matematik i mening som en ren abstraktion) ännu mer
krävande och komplicerad. Dessutom ifrågasatts modellerings status som korrekt
matematik.
 Bristande utbildnings- och fortbildningsinsatser som hindrar de yrkesverksamma
lärarnas professionella utveckling. Lärarutbildningen anses inte heller omfatta
kunskaper som krävs för undervisning och inlärning av matematiska modeller.
 Bristande forskning och utveckling inom utbildning. Pedagogisk forskning anses inte
vara tillräckligt väl organiserad för att omvandla forskningsresultat till bättre praxis
(Ärlebeck, 2009).
Skolverkets kursplan ger inga konkreta hänvisningar till vad som menas med en matematisk
modell eller vad det innebär att modellera matematiskt.
Modellering och simulering
Modellering- och simuleringsbegreppen
Ärlebeck (2009) refererar i sin doktorsavhandling till andra forskare (Lingefjärd, Swetz och
Hartzler) i definitionen om matematisk modell:
“Mathematical modeling can be defined as a mathematical process that involves observing a
phenomenon, conjecturing relationships, applying mathematical analyses (equations,
symbolic structures, etc.), obtaining mathematical results, and reinterpreting the model.”
(Ärlebeck, 2009, s 44)

Wikström (1997) delar upp modellbegreppet i två grupper: de fysiska modellerna och de
symboliska modellerna. Fysiska modeller utgör avbildning av ett verkligt system.
Flygsimulatorer tillhör denna grupp. I symboliska modeller präglas systemets egenskaper av
matematiska symboler. Den symboliska gruppen kan i sin tur delas i två undergrupper:
stokastiska modeller och deterministiska modeller. Stokastiska modeller har en eller flera
variabler vars värde bestäms av slumpgeneratorer. Deterministiska modeller kan vara diskreta
eller kontinuerliga. En modell anses diskret om förändringar i en eller flera av modellens
variabler inträffar vid bestämda tidpunkter.
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Ärlebeck refererar till Ogborn i definitionen av matematiska modeller som “thinking about one
thing in terms of simpler artificial things” (Ärlebeck, 2009), men poängterar att det råder olika
tolkningar om vad en modell innebär i matematiken. Ärlebeck (2009) refererar till Lingefjärds
definition av matematiska modeller som lyder: “Mathematical modeling can be defined as a
mathematical process that involves observing a phenomenon, conjecturing relationships,
applying mathematical analyses (equations, symbolic structures, etc.), obtaining mathematical
results, and reinterpreting the model.” Ärlebeck (2009) anser att Lingefjärds definition har något
större räckvidd än Ogborns definition.
I mitt arbete inriktar jag mig på GeoGebra1 som är programvara för dynamisk geometri.
GeoGebra tycks falla under båda definitioner.
Användning av modellerings- och dynamiska simuleringsprogram
Wikström (1997) lyfte upp vikten av att ge eleverna insikt över samspelet mellan de olika
variabler och fysikaliska storheter som förändras i ett system i den verkliga världen. Han menar
att det är viktigt att kunskapen inte ”serveras färdig och klar att sväljas” utan att eleverna
försätts i en situation där de själva kan upptäcka samband och relationer och därefter eventuellt
kan komma med förslag till lösningar som de sedan kan testa.
Wikström (1997) anser i sin doktorsavhandling att genom simulering ser eleverna vilka effekter
en förändring av ett systems struktur innebär för dess beteende.
En generisk matematisk process kan ses som en cyklisk process i fyra etapper ”Describing,
Manipulating, Predicting and Verifying” (Chan, 2010).

Figur 1: Modelleringsprocess: källa Chan (2010)

Chan (2010) har analyserat elevernas modellkonstruktioner i relation till deras konceptuella
representationer och matematiska relationer. Resultaten tyder på att de modeller som eleverna
hade utvecklat byggde på erkännandet av struktur mellan kvantiteter och variabler i förhållande
till sammanhanget. Modellförfarandet visade också studenternas matematiska och personliga
kännedom som användes för att underlätta deras lösning.
A modeling perspective to mathematical problem solving focuses on the students'
representational fluency through the flexible use of mathematical ideas where the students
have to make mathematical descriptions of the problem context and data. When students

1

GeoGebra. http://www.geogebra.org/cms/ (hämtad 2011-05-10)

6

paraphrase, explain, draw diagrams, categorize, find relationships, dimensionalize, quantify,
or make predictions, they are generally developing their conceptual systems or models
through the mathematizing. As they work with the rich contextual data, they would need to
surface and communicate their mathematical ideas to clarify their thoughts and weigh the
validity of their ideas. (Chan, 2010, s 42)

Användning av dynamisk programvara anses av Engström (2006) ha hjälpt eleverna ur ett
konstruktivistiskt perspektiv2 att förvärva ny kunskap genom att undersöka och finna samband
mellan variabler och begrepp i matematiken.
Matematisk modell - Problemlösning: historiskt perspektiv
Problemlösning har alltid funnits i människors liv i olika former. Intresset för mysterier, gåtor
och matematiska problem över alla tider antyder att det finns ett djupt nedärvt behov hos
människan att vilja lösa problem. Enligt Brandell och Pettersson (2011) skrevs det första
manuskriptet i problemlösning för åtminstone 4000 år sedan. Problem har haft en central plats i
skolans läroplan för matematik sedan antiken. Men det var första under 1900-talet som
problemlösning började få allt mer uppmärksamhet.
Skolverket betonar i Gy2011 kursplan i matematik att problemlösning ska ges utrymme som
både mål och medel och att problemlösning ska vara en del av ämnets innehåll. I
undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital
teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena
(Skolverket, 2010a).
Dator som modelleringsredskap
Wikström (1997) har i sin doktorsavhandling undersökt hur gymnasieelever använder
systemdynamik, simulering och systemdynamiska modeller3 som verktyg i sin inlärning.
Dynamiska modeller som konstruerats med datorprogram och kunde manövreras på olika sätt
visade sig väcka elevernas intresse för matematik och dess användning i verkligheten. Lpf94
klargör kravet att alla elever på gymnasieskolan skall få förståelse av samspel och samband
mellan den artificiella världen och verkligheten. Under mål att uppnå, står det att eleven ska
kunna observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett ekonomiskt och
ekologiskt perspektiv (Lpf94). Wikström klargör att de områden, som åsyftas att uppnås är till
övervägande del av sådan art att de inte låter sig behandlas med analytiska metoder. Wikström
anser att en förutsättning för att eleverna skall kunna arbeta med omvärldsuppfattning enligt
Lpf94 är att de utnyttjar de möjligheter som datorerna erbjuder. Lingefjärd (2006) föreslår att vi
borde inkludera matematisk modellering i kursplaner för att öka elevernas medvetenhet om
vikten av tillämpning av matematisk modellering i olika praktiska situationer. Han anser, att den
kunskapen kommer att väsentligt bidra till överlevnad, samhällsutveckling och ekonomisk
tillväxt (Lingefjärd, 2006). Matematisk analys, tillämpning, simulering och begränsningar (felmarginaler) anses av Lingefjärd (2006) som väsentliga delar i undervisning om matematiska
modeller.

2 Se kapitel John Dewey under Lärandeteorier, s.8
3 System som betonar förändring
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GeoGebra som modelleringredskap
GeoGebra är en open source program4 avsett för undervisning. GeoGebra är ett matematiskt
laboratorium som bjuder på många möjligheter, man kan t.ex. interagera grafer och
konstruktioner på ett intuitivt sätt. GeoGebra hanterar funktionsritning, beräkningsgeometri och
kopplar geometri med algebraiska och numeriska representationer. Glidarens funktionalitet i
GeoGebra gör det till ett utmärkt demonstrationsverktyg för lärare. Lingefjärd ger i en
artikelserie detaljerad beskrivning om hur GeoGebra i matematikundervisning passar för både
grundläggande och avancerade matematiska begrepp och konstruktioner (Lingefjärd, 2008),
(Lingefjärd, 2009a), (Lingefjärd, 2009b), (Lingefjärd, 2009c). De interaktiva visualiseringar och
simuleringar gör det enklare för elever att förstå komplexa matematiska begrepp.

Lärandeteorier
John Dewey
John Dewey (1859-1952) betraktas som en av de viktiga filosoferna inom lärandeteorier.
Deweys tankar kallas för konstruktivism eller progressivism (Kroksmark, 2003). Hans
huvudtanke är, att vi lär oss bäst genom att göra själva, genom att försöka lösa problem som är
meningsfulla för oss, med Deweys ord: learning by doing. Enligt Dewey ska läraren inte främst
undervisa eleverna utan skapa omgivningar och ta fram material som får eleverna i samspel med
andra elever att upptäcka samband och idéer. Dewey anser att skolan är alltför fokuserad på
läromedel och på läraren. Snarare borde det vara så att barnets förmågor utnyttjas så att barnets
inneboende aktiviteter får största möjliga utrymme. Det betyder att barnet skall ta sig an skolans
uppgifter via de egna förutsättningarna. Lärarens uppgift blir att leda verksamheten och att
uppmuntra aktiviteter som är till nytta för samhället och för barnets egen utveckling. Läraren
skall också hjälpa barnet att värdera lärandeaktiviteter så att det upptäcker de egna speciella
intressen som kan utnyttjas i framtiden (Kroksmark, 2003).
Dewey anser, att handling och tänkande går hand i hand. Han förespråkar en problemlösande
undervisningsmodell, som kan indelas i följande fem steg:
En genuin situation för erfarenhet måste skapas.
I denna situation måste ett engagerande problem utvecklas.
Eleverna måste ha sådan information som gör det möjligt att angripa problemet på ett fruktbart
sätt.
De lösningsförslag som eleverna föreslår/tänker ut, skall de pröva på ett ansvarfullt sätt.
De skall ges möjligheten att pröva hypotesen och själv undersöka om den håller.
(Kroksmark, 2003)

4

open source porgram, avser datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa,

modifiera och vidaredistribuera för den som vill.
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Lev Vygotskij
Lev Vygotskij (1896-1934) är mest känd för begreppet den närmaste utvecklingszonen5. Med
det menar han elevens beredskap att lära sig nytt i anknytning till det han redan vet. Läraren
eller den mer försigkomna kamraten kan lyfta eleven till nästa utvecklingsnivå. Detta kan inte
eleven enligt Vygotskijs teori göra själv utan bara med hjälp av den andre. Vygotskij anser att
växelverkan mellan lärare och elev är den väsentliga i elevens lärande. Vygotskij betonar vikten
av att läraren stödjer barns kunskapsutveckling på ett systematiskt sätt och skapar en
tankegemenskap som gör att barns spontana och oreflekterade begrepp transformeras till
vetenskapliga begrepp (Kroksmark, 2003).
I den här punkten kan man tolka in en skiljelinje mellan Deweys och Vygotskijs tankar och anse
att Vygotskij poängterar vikten av en lärare eller en mer försigkommen kamrat, medan Dewey
tycks poängtera mer den lärande interaktionen med laborativa material. Båda anser, att
samspelet med andra är viktigt.

Vad säger våra styrdokument och utredningar?
Lpf-94
I styrdokumenten finns intentioner att elever ska få möjlighet till olika arbetssätt och
kunskapsformer. Laborativt arbete är ett av flera arbetssätt som eleverna bör få tillgång till.
Under rubriken kunskapar och lärande står att läsa:
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta,
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.
Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen (Lpf 94, s 6).

Skolan ska sträva efter att varje elev ska utveckla nyfikenhet och lust att lära och att eleven även
ska få möjlighet att utveckla sitt eget sätt att lära. Eleven ska få kunskap i att utforska sitt
lärande genom att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Samtidigt ska eleven
utveckla tillit till sin egen förmåga. Det är också viktigt att varje elev lär sig diskutera och
argumentera för att kunna använda sina kunskaper till att pröva antaganden och lösa problem
samt att reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och
förhållanden (Lpf 94).
SOU 2004:97
I Statens Offentliga Utredningar SOU 2004:97 med syfte Att lyfta matematiken – intresse,
lärande, kompetens skrivs följande:
Kunnande i skolmatematik har av tradition beskrivits i termer av “kunskaper och färdigheter”.
Kunskap har inneburit förståelse och memorering av begrepp och teorier. Färdigheter har
inneburit träning och automatisering av beräkningar, algoritmer och formelhantering. (SOU
2004:97, s 67)
En delvis alternativ kunskapssyn har de senaste åren diskuterats bland matematikdidaktiker
och matematiker utgående från begreppet kompetens. Detta begrepp innehåller ingredienser

5

zone of proximal development, ZPD
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av såväl fakta, förståelse, färdighet som förtrogenhet och betonar det intima samspelet
mellan olika kunskapskategorier då man utövar matematik. (SOU 2004:97, 2004, s 68)

Statens Offentliga Utredningar SOU 2004:97 beskriver kompetensen som en knutpunkt vars
beståndsdelar även har samband med andra kompetenser. För att kunna fråga och svara i
matematik krävs tankegångskompetens, problembehandlingskompetens,
modelleringskompetens och argumentationskompetens. (SOU, 2004:97)
Skolverkets nya kursplan i matematik (Gy2011)
Matematikundervisning i gymnasieskolan får en ny läroplan hösten 2011. Under ämnets syfte i
den nya läroplanen för matematik står det att ”Undervisningen ska innehålla varierade
arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del” och ”I undervisningen
ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala
medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena” (Skolverket,
2010a).
Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena under ämnet matematik och
som ska gälla från höstterminen 2011 (Gy2011) framhåller att:
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att
1.

Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan
begreppen.

2.

Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.

3.

formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier,
metoder och resultat.

4.

Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och
utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

5.

Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.

6.

Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.

7.

Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. (Skolverket, 2010a, s 87-88)

I utbildningsdepartementet förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena
skrevs som kunskapskrav för betyget E att:
Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av enkel karaktär.
Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven
om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar
genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen
utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder (Skolverket,
2010a, s 92).

Här lyfts det fram att matematiska modeller ska ingå i matematikundervisningen. I min
undersökning söker jag svar på frågan hur användandet av modeller och dynamisk programvara
kan bidra till att utveckla elevers förmågor.
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I den nya kursplanen för matematik har Problemlösning, samband och förändring en central roll
i ämnesinnehåll.
Under kunskapskraven står det att eleven ska i arbetet kunna hantera några enkla procedurer och
lösa uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Jag har valt att använda Gy2011 som min utgångspunkt trots att jag gjorde min undersökning
under vårterminen 2011 och eleverna fortfarande undervisades enligt nuvarande kursplanen
(matematik 2000). Jag anser nämligen, att ändringarna inte är så stora och att förmågorna, som
lyfts fram, i praktiken är strävansmål i den nuvarande kursplanen.

Metod
Deltagande observation
Fangen (2005) beskriver deltagande observation som en skala som går från att endast observera
till att endast delta. ”Idealet är inte att uppnå ett fullständigt deltagande utan snarare att söka den
grad av deltagande som ger bästa möjliga data.” (Fangen, 2005, s 140).
Enligt Fangen (2005) hävdar Becker (1970) att forskning som är baserad på deltagande
observation ger bättre resultat än till exempel intervjuer. Fältarbetsdata är i sig ”rika” i den
meningen att man kan jämföra det människorna säger till det de gör och det man ser.
Observationens syfte är att skaffa förkunskap för att lättare kunna förstå och tolka
respondentens svar vid senare intervju. Genom deltagande observation ges en möjlighet att
fånga upp hur respondenterna utrycker sig öppet utan att vara bundna till specifika frågor.
Deltagande observation kan ge information som deltagarna inte vill prata om i en intervju. I
vissa fall kanske respondenterna inte ens kan formulera i ord det som de gjorde vid
observationstillfällen. När man intervjuar, får man del i intervjupersonernas förståelse av de
subjektiva upplevelser av det som har hänt. Det är i sig viktig information, men när man
observerar, kan man i viss mån röra sig utanför deltagarnas selektiva perspektiv, det vill säga
man ser det de inte ser (Fangen, 2005).
Cato Wadel (1991) kallar analysen för rundgång mellan teori, metod och data (Fangen, 2005).
Genom att få fram data med hjälp av deltagande observation kan man jämföra det med olika
teorier samt med tidigare vetenskapliga rön.

Kvalitativ intervjuundersökning
Enligt Kvale (1997) är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att förstå ämnen från den
intervjuades eget perspektiv. Tekniskt sätt är den kvalitativa forskningsintervjun
halvstrukturerad och koncentrerar sig till vissa teman. Den kan även innehålla frågor. Intervjun
bandas och skrivs ut för närmare granskning. Vid analysen ska den sociala situationen beaktas,
till exempel elevers underordning under läraren eller intervjuades relation till intervjuaren. Den
kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva specifika situationer ur den intervjuades värld.
Den ska vara fokuserad men inte styrande.
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Intervjuaren bör vara nyfiken och lyhörd och kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser
under intervjun. Det kan vara en fördel att intervjuaren har förkunskap om ämnet, men det kan
också hindra förutsättningslöst lyssnande.
En kvalitativ forskningsintervju kan vara en positiv upplevelse för den intervjuade, som i
intervjuaren möter en person som är intresserad av att lyssna och samtala om för de båda
intressanta teman (Kvale, 1997). En kvalitativ forskningsintervju var en planerad del av mitt
arbete.

Enkätundersökning
Genom enkätundersökning kan man få fram en tabell som säger något om informanternas
inställning och erfarenheter. Enkätsundersökning kan användas som komplement till andra
metoder såsom intervjuer och observationer (Johansson och Sveder, 2010).

Aktionsforskning
Aktionsforskning är ett begrepp som syftar till handling och forskning. Aktionsforskning kan
vara ett sätt att utveckla nya praktiska kunskaper genom att undersöka vad man faktiskt gör och
se vad som kan förbättras. Rönnerman (2004) beskriver handlingsdelen i aktionsforskning med
en cirkel där de olika stegen: planera – agera – observera – reflektera ingår. Det som skiljer
aktionsforskning från en strikt akademisk forskning är att aktionsforskningen startar från
praktikerns frågor och söker kunskap som har relevans till den egna praktiken. I
aktionsforskningen ingår det ofta två personer, en praktiker och en forskare (Rönnerman, 2004).
Johansson och Sveder beskriver undervisningsförsöket som närbesläktat med
aktionsforskningen. Det som skiljer dessa två är att den som genomför undervisningsförsöket är
samma person som både reviderar det som han prövar under försökets gång och som senare
deltar i analysen, med eller utan en utomstående forskare (Johansson och Sveder, 2010).

Etiska överväganden
Eleverna och läraren i undersökningen informerades initialt om att deltagandet var frivilligt.
Vidare fick samtliga information om studiens syfte. Deltagarna försäkrades att alla uppgifter
skulle hanteras konfidentiellt och ingen obehörig skulle kunna få ta del av resultatet. Uppgifter
insamlade om enskilda personer skulle endast användas för forskningsändamål i enighet med
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom eleverna som medverkade i undersökningen
inte var myndiga skickades ett brev till deras föräldrar för att få tillåtelse att intervjua eleverna
(bilaga 4).
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Utförandet
Förberedelse inför undersökning
Urval
En klass med 32 elever i årskurs 1 elprogrammet har medverkat i undersökningen. Eleverna har
tillgång till egen bärbar dator i klassrummet med programmet GeoGebra installerat. Jag valde
att genomföra mina lektioner i den klassen på grund av att klassens ordinarie matematiklärare
använde GeoGebra i sin undervisning. Läraren hade undervisat eleverna om lägesmått i
statisktik. Eleverna hade kunskap om linjära funktioner som beskrivs i läroböcker med formeln:
y = kx + m
Förhållningssätt och etik
Problemformuleringen som jag använder i denna uppsats och redovisar i bilaga 1 har jag fått av
min handledare Jöran Petersson, Institutionen för matematikämnets och
naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet. Jag har modifierat problemet för
att bättre passa i GeoGebra.
Lektioner samt deltagande observationer
Enligt Fangen (2005) är deltagande observation ett forskningssätt där man deltar, inte bara som
forskare utan också som människa. Metoden kan betraktas strida mot objektivism, då man inte
behandlar det som man ser som en utomstående utan man engagerad sig i det som andra säger
och gör. Att man som forskare och människa finns närvarande kan påverka eller förändra
situationen (Fangen, 2005). I mitt undervisningsförsök agerar jag i flera roller, som
medmänniska, som lärare och som forskare. Allt jag ser och observerar filtreras genom dessa tre
roller.
Jag valde att genomföra min studie under en lektionsserie som jag planerade och undervisade
själv. Det innebär att jag var starkt involverad i verksamheten. I en mening var jag samtidigt
både praktiker och forskare. I min studie planerade och genomförde jag, utifrån tidigare
forskning, en undervisning enligt modellen som baserade på matematisk modellering och
simulering. Det övergripande syftet med mitt undervisningsförsök var att forma min
undervisning så att eleverna skulle uppfatta matematiken mer användbar, meningsfull och
begriplig. Jag var ute efter att skapa en förändring i elevers synsätt om matematiken. Jag ville att
eleverna skulle inse den praktiska aspekten av matematiken. Mina tidigare erfarenheter talade
nämligen för hypotesen att många elever uppfattar matematiken som verklighetsfrämmande,
svårbegriplig och tråkig. Undervisningen innehöll inslag av öppenhet, utvärdering och
reflektion i handling, dels för mina elever men också för min egen del. Genom att jag hade läst
delar av den tidigare forskningen kunde jag relatera min undervisning till den och se om
forskningsresultat förstärktes eller om det kom upp nya rön. Eftersom jag inte hade använt
GeoGebra vid problemlösning, kunde inte en förändring ske i mitt sätt att arbeta jämfört med
tidigare.
Jag valde att samla material för analys genom att genomföra en deltagande observation och att
göra halvstrukturerade intervjuer med läraren och eleverna. Jag gjorde också en
enkätundersökning för att få ytterligare information.
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Lektioner
Den lektionsserien som ingick i mitt arbete är med som bilaga 6. Materialet till lektionerna
baserades på en uppgift6 i problemlösning som jag hade anpassat till GeoGebra. Problemet
handlade om mest lämplig placering av en brunn, dit alla hushåll i en by kunde gå för att hämta
vatten (bilaga 1).

Intervjuer
Jag har intervjuat klassens matematiklärare och fyra elever. Alla intervjuer var halvstrukturerade
intervjuer som syftade till att informanterna skulle berätta om sina erfarenheter av att använda
GeoGebra.
Elevintervjuerna blev korta. Jag var mest intresserad av att vad eleverna tyckte om att arbete
med GeoGebra och hur de uppfattade matematisk modellering och simulering.

Intervju med klassens matematiklärare
I de två halvstrukturerade intervjuerna med klassens matematiklärare vidrördes följande teman:
vardagsanknytning, användningsområden, vad användandet av simulerings- och
modelleringsverktygen kräver av undervisningen, matematik som modell och vilka mål eleverna
når. Klassens matematiklärare tog också upp vilka fördelar han fann i GeoGebra. Läraren
berättade att visa delar fungerade bra som hjälpmedel i undervisning. Han tyckte att glidaren var
användbar för att visa samband. Läraren ansåg att grafen och uträkning på en och samma
dataskärm ger eleven förståelse
Läraren berättade att för att skapa anknyttning till elevernas livsvärld och yrkesprogram brukade
han låta eleverna jämföra priser mellan olika mobilabonnemang eller mellan olika
elleverantörer. Sambandet mellan den fasta kostanden och rörliga delen och hur dessa påverkar
den totala kostnaden kunde lätt simuleras och visualiseras enligt läraren. Elevernas engagemang
kunde leda till att de även diskuterade dessa frågor med sina föräldrar.
Läraren berättade följande om användningsområden. I matematik A undervisade han linjära
funktioner i GeoGebra där k värdet och lutningen knöts ihop. I matematik C undervisade
läraren i GeoGebra tangents lutning i derivata. Där kunde han snabbt rita funktioner och visa i
vilka intervaller en funktion var växande och i vilka intervaller var funktionen avtagande. En del
av eleverna kunde använda GeoGebras kalkylblad, som kräver mer datakunskap i
beräkningsprogrammet Excel.
Läraren ansåg att användandet av simulerings- och modelleringsverktygen kräver mer
planering, förberedelser och i viss mån annan sorts undervisning. Nyckeln till att få eleverna
engagerade är enligt honom noga valda uppgifter. När man använder simulering och

6

Uppgift i original: Problem ”Brunnsborrning” Jöran Petersson, MND, SU
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modellering, krävs det mer av både läraren och eleven. Det blir en tredje part i interaktionen:
skärmen. Enligt läraren förstod eleverna oftast inte i början vad en matematisk modell var, de
använde det bara. Så småningom började de få en viss förståelse. Förståelsen blev starkare, om
eleverna fick skapa egna modeller. Läraren tyckte, att det dock ofta kunde vara svårt för elever
att skapa egna modeller. Han brukade hjälpa dem med det eller låta elever använda färdiga
modeller.
Jag fick inga tydliga svar om vilka mål läraren tyckte att eleverna nådde, men däremot berättade
läraren hur han använde GeoGebra i olika moment i undervisningen. Han beskrev att under
lektionerna i matematik B om linjära funktioner provade eleverna på olika k-värden och fann
relationen mellan dess värde och linjens lutning. I matematik C brukade läraren illustrera en
geometrisk tolkning av ändringskvot och tangentslutning. Funktioner i GeoGebra nämns ofta
under intervjun. I matematik B fick eleverna lära sig att arbeta med räta linjens ekvation samt
lösa linjära olikheter och ekvationssystem med grafiska metoder i (Skolverket, 2000b). I
matematik C lärde eleverna att använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i
olika tillämpade sammanhang (Skolverket, 2000c ).
Den andra intervjun med klassens matematiklärare ägde rum efter min sista lektion. Då frågade
jag honom vilka förmågor han hade upplevt utvecklas genom arbete med GeoGebra. Läraren
svarade inte på frågan, men han problematiserade hur förmågorna kan tolkas, om det är vad
läraren önskar eller vad som sker i verkligheten, samt på vilken nivå förmågorna är vid en viss
tidpunkt. Han svarade i likadant frågeformulär (bilaga 5) som eleverna hade svarat i angående
vilka förmågor som kan utvecklas med användandet av GeoGebra.

Intervju med elever
De fyra elever som jag intervjuade fick svara på sinsemellan olika frågor. Detta för att jag
intervjuade dem vid olika tidpunkter. Intervjun med elev 1 ägde rum efter den andra lektionen.
De andra elevintervjuerna med elev 2, 3 och 4 gjorde jag efter den fjärde lektionen.
Preliminärt hade jag planerat att intervjua alla elever, men efter den fjärde intervjun insåg jag att
intervjuerna gav för lite material för min undersökning och beslöt att genomföra en
enkätundersökning i stället.
Intervju med elev 1
Min huvudsakliga fråga handlade om vad eleven tyckte om att arbeta med GeoGebra. Eleven
tyckte, att det var ett bra verktyg då man kunde ändra allting i realtid. Han önskade att
läroböckerna skulle anpassas till GeoGebra för det skulle bli enklare. Han tyckte, att han hade
lärt sig nya arbetssätt som simulering, modellering och vad en matematisk modell är. Han hade
genom praktisk väg förstått innebörden och användning av matematiska modeller och
simulering. Han reflekterade också över skillnaden med att lösa brunnproblemet med GeoGebra
eller enbart med penna och papper.
Jag fick känslan av att han sade vad han trodde att jag ville höra. Han framförde t.ex. ingen
kritik mot GeoGebra.
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Intervju med elev 2,3 och 4
I intervjun med andra elever försökte jag få fram vad eleven hade lärt sig under mina lektioner,
men jag fick inga vettiga svar. Min intervjuteknik började likna förhör och jag avbröt intervjun
snabbt. Jag gjorde intervjuförsök med tre elever till, men fick bara korta svar där de intervjuade
tyckte att GeoGebra var ett bra verktyg.

Enkätundersökning
Jag genomförde en mindre enkätundersökning med eleverna och deras lärare i matematik. Mitt
syfte med undersökningen var dels att få en helhetssyn hur eleverna upplevde vilka förmågor
som kunde utvecklas genom simulering och dels att jämföra elevernas uppfattning med lärarens
uppfattning.
Enkäten besvarades av 20 elever och deras lärare.

Analys och resultat
Under den första lektionen visade det sig att problemlösningsuppgiften med att hitta en rätt
placering för brunnen hade utvecklats till att likna Deweys problemlösande modell (Kroksmark,
2003). En genuin situation för erfarenhet hade skapats och i denna situation hade ett
engagerande problem utvecklats. Eleverna hade fått sådan information som gjorde det möjligt
att angripa problemet på ett fruktbart sätt. De lösningsförslag som eleverna föreslog/tänkte ut,
prövade de ut på ett ansvarfullt sätt. Eleverna hade gett möjlighet att pröva hypotesen och själv
undersöka om den höll. Eleverna testade, om det var medelvärdet, typvärdet eller median skulle
ge det mest rättvisa placeringen för brunnen.
Under den andra lektionen insåg eleverna efter sina försök att de inte kunde använda linjär
funktion för att beskriva husens läge. Deras försök att ersätta tabellen med en linjär funktion
lyckades inte. Det genererade ett nytt genuint problem, som inte längre gick att lösa med de
kunskaper som eleverna hade eller själva kunde lära sig utav situationen. Nu gick det inte att
komma vidare genom ”doing”, för att ”learning” inte längre var möjlig. Eleverna hade nått till
Vygotskijs proximala utvecklingzon, och behövde hjälp av en lärare för att komma vidare.
Det som hände på lektion tre var, att jag undervisade på en för hög abstraktionsnivå och
lyckades inte i början konkretisera tillräckligt det jag ville lära eleverna. Det enda positiva som
jag kan säga om situationen som uppstod är att jag snart förstod att eleverna inte hängde med.
När jag lyckades bli mer konkret med hjälp av visualisering på GeoGebra, började eleverna
begripa vad jag var ute efter. Eleverna accepterade att jag undervisade dem och förde in nya
tankar i problemlösningsprocessen. Därefter ville de testa sina nya kunskaper i praktiken.
Lingefjärd och Meier (2010) skriver om läraren som förvaltare av kunskap i klassrummet som
hjälper elever att komma vidare. Detta sker genom att läraren försöker förstå vad eleverna
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arbetar med (metakognitiva intervention) och diskuterar problem eleverna har i uppgiften utan
att berätta för dem hur de ska lösa problemet. Detta kanske var en mellanfas mellan Deweys och
Vygotskijs pedagogik.
På lektion fyra hade vi kommit till den nivån som eleverna kunde nå genom learning by doing
and thinking och GeoGebra kunde inte hjälpa dem mer.
Lektion fem var den avslutande lektionen i min undervisningsserie. Eleverna hade svårt att se
samband mellan olika matematiska begrepp och att de hade svårt att sortera bort irrelevant
information. Jag ansåg att de skulle behöva utveckla dessa två förmågor i sitt lärande i
matematik för att nå en nivå av reflekterande abstraktion. Det skulle vi behövt arbeta vidare
med. Under denna lektion presenterade jag eleverna vad menas med matematiska förmågor
(Skolverket, 2010a) innan de svarade på enkätfrågorna.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag tidvis ställde lite för höga krav på eleverna och
gick för fort fram. Jag fick ibland gå tillbaka på tidigare faser. Eleverna blev stundvis förvirrade.
Men det visade sig också, att det hände något mellan lektionerna. Eleverna hade förstått det som
kändes svårt förra gången och var villiga att ta an nya utmaningar. Det bästa sättet för dessa
elever att lära sig såg ut att vara att laborera och testa. En del lyckades hänga med min mer
teoretiska undervisning, men först efter att de hade provat de nya kunskaperna i praktiken.
Några tog efter sina kamraters kunskaper när de såg vad de gjorde. GeoGebra förstärkte elevers
lärande och deras problemlösningsförmåga på olika sätt. Den hjälpte eleverna att knyta
matematiska begrepp till praktiken. De elever, som inte skulle orkat göra långa matematiska
beräkningar, fick svaren via simulering och kunde koncentrera sig till själva problemlösningen.

Forskningsresultat
Att använda modellering och simulering i problemlösning var en spännande utmaning för mig
och för de elever som deltog i mitt undervisningsförsök. En vardagsnära problemformulering
skapade möjligheter för eleverna att utveckla och visa sina matematiska förmågor.
I följande kommer jag redovisa mina resultat till mina forskningsfrågor:



Hur utvecklas de i gymnasieskolan 2011 (Gy 2011) definierade matematiska
förmågorna i problemlösningssituationer som är baserade på matematisk modellering
och simulering.



Hur kan de i Gy2011 definierade kursmålen i matematik realiseras i elevernas
interaktivitet med programvara för dynamisk geometri.

Jag börjar med att presentera resultaten i den första frågan.
Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att
1.

Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan
begreppen (Skolverket, 2010a, s 87-88).

Under mina första lektioner visade eleverna kunskaper om medelvärdet7 och median8. Däremot
hade de inte någon nämnvärd kunskap om användandet av begreppen variationsbredd9,
7 Medelvärde beräknas som summan av alla värden i en population dividerat med antalet
observationer i en population.
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beloppsvärde10 och minstakvadratmetoden11. Eleverna tycktes inte heller kunna se något
samband mellan dessa begrepp. I praktisk handling och i sina verbala beskrivningar kunde
eleverna dock visa begynnande och i viss mån förankrade kunskaper i några av dessa begrepp,
främst medelvärdet, median och typvärde. Även dessa begrepp var rätt så abstrakta för eleverna
och saknade en konkret anknytning till verkligheten. Efter att eleverna hade fått laborera med
medelvärdet, median och typvärdet i en konkret problemlösningssituation med hjälp av
GeoGebra, kom de på insikten att typvärdet inte var användbar i situationen. De verkade börja
se skillnaden mellan dessa tre begrepp. Det kunde jag avläsa bland annat på deras skriftliga
svar, som de lämnade till mig efter den första lektionen.
Värdetabell och koordinatsystem var kända begrepp för eleverna, men de var inte så vana vid att
knyta ihop dessa två. När vi analyserade och avgränsade vårt problem till att gälla bara några
hus, insåg eleverna att de inte kunde använda sina befintliga kunskaper om linjära funktioner för
att knyta ihop husen till en graf då husens avstånd från origo inte följde en linjär funktion. Nu
behövde eleverna få ny kunskap, kunskap om kurvanpassning, men det var för tidigt att gå in på
den. Däremot såg jag, att eleverna visade kunskaper om variationsbredd i sina
problemlösningar. Jag behövde bara benämna begreppet och knyta det till deras lösningar.
Minsta kvadratmetoden behövdes som ett alternativ för att placera brunnen rättvist. Den
visualiserades på min tredje lektion. Jag knöt an undervisningen på Pythagoras sats, som
eleverna kände till. Sambandet mellan minsta kvadraten och medelvärdet blev uppenbar för
eleverna när de laborerade med brunnsplaceringen. Samma sak gällde sambandet mellan minsta
beloppsvärdet och medianen.
Kurvanpassning hann jag aldrig gå in på en teoretisk nivå (den saknas också i elevernas
matematikböcker), men eleverna arbetade med den laborativt för att få lite försmak av
begreppet. Vi kunde avgöra den bästa linjära funktionen för att räkna medelfel. Detta visade jag
på lektion 4.
Beloppsvärdet och minsta kvadratmetoden fanns inte med i elevernas matematikböcker. Men
det visade sig, att de låg på elevernas närmaste utvecklingszon, då de förstod Pythagoras sats.
2.

Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg
(Skolverket, 2010a, s 87-88).

8 Median är observationen i mitten då värdena har sorterats från det minsta till det högsta värdet
eller tvärtom.
9 Variationsbredd beräknas som det högsta värdet i fördelningen minus det lägsta värdet i
fördelningen.
10 Beloppsvärde för ett tal är den absoluta värden t.ex. om talet är x är det absoluta värdet
betecknas som |x| och är fortfarande x. Om talet är –x är det absoluta värdet |-x| är x.
11 Minstakvardratmetoden är den metod som används för att skapa en regressionsekvation och en
regressionslinje för två variabler. Minsta kvadrat metoden innebär att en regressionsekvation
skapas genom att minimera summan av de vertikala avstånden i kvadrat mellan verkliga Y-värden
och prognostiserade Y-värden. Minstakvadratmetoden ger den bäst passande linjen mellan parvisa
observationer för den oberoende (X) och det beroende (Y) variabeln.

18

Problemet bjöd på rika möjligheter till olika matematiska lösningar och öppnade utrymme för
fruktbara diskussioner och argumentation. Problemet gick principiellt att lösa utan verktyg, men
användandet av verktyg (vilket också var mitt syfte) öppnade möjligheten att se samband mellan
olika matematiska begrepp.
3.

formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier,
metoder och resultat (Skolverket, 2010a, s 87-88).

Eftersom eleverna inte hade mött liknande problem innan, kunde jag inte förutsätta att de skulle
komma på en problemformulering själva. Eleverna kunde analysera och lösa problemet på olika
sätt, först med sina befintliga kunskaper och senare med sina inhämtade kunskaper. De lärde sig
att jämföra olika metoder och resultat. Dessa metoder kanske mognar till strategier i senare fas.
4.

Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och
utvärdera en modells egenskaper och begränsningar (Skolverket, 2010a, s 87-88) .

Eleverna fick undervisning och erfarenhet av att tolka en realistisk situation och se värdet av att
använda olika matematiska modeller. De fick erfarenhet av att en värdetabell inte alltid kan
ersättas med en linjär funktion.
5.

Följa, föra och bedöma matematiska resonemang (Skolverket, 2010a, s 87-88).

Eleverna fick rikligt med tillfällen att följa matematiska resonemang, både lärarens och
klasskamraternas. Vi hade till exempel en lång diskussion om brunnens mest lämpliga
placering. Eleverna intresserade sig om vilket matematiskt metod skulle ge den bästa lösningen.
Vad jag uppfattade, kom inte eleverna så långt att de skulle bedömt de förda matematiska
resonemang, även om de kunde inse att vissa metoder ledde till mer relevanta svar.
6.

Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling (Skolverket,
2010a, s 87-88).

Eleverna fick många tillfällen att kommunicera matematik i helklass och parvis. De lämnade
några skriftliga lösningar, men allra mest kommunicerade den matematiken i handling genom
att använda GeoGebra.
7.

relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang (Skolverket, 2010a, s 87-88).

En elev tyckte, att kurvanpassning kändes mycket användbar i elläran för att den beskriver
samlingsdata till en funktion t.ex. när man ska jämföra elpriser.
Enkätundersökningen som mätte klassens matematiklärares och elevernas uppfattning om vilka
förmågor utvecklas i användandet av GeoGebra i problemlösningssituation gav följande resultat
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Figur 2: Lärarens uppfattning om vilka förmågor kan utvecklas genom att använda matematiska
modeller och dynamiska simuleringsprogram (skala

1 = i liten utsträckning, skala 7 = i allra högsta

grad)
Resultat från enkätundersökning visar att läraren tyckte att modellering och simulering med
dynamisk programvara som GeoGebra är mest användbar när man ska tolka en realistisk
situation och utforma en matematisk modell samt när man ska använda och utvärdera en
modells egenskaper och begränsningar. Läraren tyckte att användandet utvecklar även andra
förmågor.

Figur 3: Elevernas uppfattning i genomsnitt om vilka förmågor kan utvecklas genom att använda
matematiska modeller och dynamiska simuleringsprogram (skala 1 = i liten utsträckning, skala 7 =
i allra högsta grad)

Resultat från enkätundersökning visar att eleverna tyckte att simulering och modellering med
dynamisk programvara som GeoGebra är mest användbar när man ska formulera, analysera och
lösa matematiska problem. För att kunna jämföra elevernas resultat från enkätundersökning med
lärarens svar, räknades elevernas resultat i genomsnitt. Elevernas svar visas i figur 3.
Min andra forskningsfråga gällde hur de i Gy2011 definierade kursmålen i matematik kan
realiseras i elevernas interaktivitet med programvara för dynamisk geometri.
I följande redovisar jag de delar av centrala innehåll som jag anser att jag hade behandlade
under de fem lektioner som jag hade med eleverna.
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Taluppfattning, aritmetik och algebra (skolverket, 2010a, s 89-90)

Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och
karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier
för att använda digitala verktyg.
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Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar,
tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder
för att lösa linjära ekvationer.

När eleverna arbetade med glidaren för att flytta på brunnen, uppfattade de linjen som husen låg
i som en tallinje. Brunnen bildade origo därifrån avståndet till de olika husen fick positiva eller
negativa värden beroende på om husen låg till vänster eller till höger om brunnen. Det
intressanta tycktes vara, att origo nu kunde flytta på sig vilket förändrade alla talen. Tallinjen
var inte längre statisk utan dynamisk. Eleverna satt länge och flyttade på brunnens plats. I
intervjun sa en elev, att det var intressant att se hur saker ändrade sig på realtid.
Geometri (skolverket, 2010a, s 89-90)
Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska
konstruktioner och koordinatsystem.
Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.
Samband och förändring (skolverket, 2010a, s 89-90)
Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och
konstruktioner.

Eleverna undersökte relationen mellan de olika matematiska begreppen, medelvärdet, median,
minsta kvadraten och avståndsbelopp. Simulering gav dem möjlighet att se förändring i olika
värden och knöt det till ett matematiskt sammanhang.
Problemlösning (skolverket, 2010a, s 89-90)
Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och
verktyg.
Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika
problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa
situationer.
Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra
ämnen.

När jag använde dynamiska program i problemlösning kunde jag täcka dessa områden. Det är
givetvis upp till den undervisande läraren att välja passande problemområden som täcker en
eller flera kursmål.

Sammanfattning och diskussion
Enligt Wikström (1997) gör systemdynamiska verktyg (typ GeoGebra) de matematiska
begreppen mer gripbara för ungdomar i skolundervisning. Utifrån mina observationer anser jag
att eleverna på elprogrammet visade intresse för problemlösning när en dynamisk programvara
snabbt visualiserade deras tankar och lösningsförslag. Eleverna behövde inte ägna sig åt
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tidskrävande och ibland komplicerade räkningar med miniräknare eller andra traditionella
metoder. När jag som lärare lyckades initiera arbete genom att formulera problem som gav
elever möjlighet att känna sig engagerade, kunde den dynamiska programvarans möjligheter
utmana elever till att ställa frågor till sig själva. I min roll som lärare fick jag formulera
utvecklande problem, men också ta hand om diskussionen efter laborationen. I diskussionen
ingick utvärdering, reflektion och ny kunskap, som även kunde innebära en bättre förståelse av
det som eleverna redan visste (Engström 2006). Fördelarna, som Ärlebeck (2009) lyfter upp i
sin forskning, visade sig på olika sätt. Elevernas allmänna förmågor såsom undersökande och
skapande problemlösningsförmåga samt deras självförtroende verkade öka, vilket visas även i
den första elevintervjun. Problemlösningsuppgiften knöt elevernas teoretiska kunskaper om
lägesmått till en praktisk situation. Med hjälp av en simulerings- och modelleringsverktyg
kunde de enkelt och snabbt tillämpa sina kunskaper. Det visade dem hur deras matematiska
kunskaper kan användas i samhället.
De hinder som Ärlebeck (2009) lyfter fram mot användning av modellering och simulering
handlar mest om lärarnas tid och fortbildning, överfulla kursplaner och det extra arbete som
användandet skulle medföra. Klassens matematiklärare vara fullt medveten om vilka hinder det
praktiska lärararbetet har: tidsbrist och den dåliga anknytningen till forskningen. Jag upptäckte
andra omständigheter som kan hindra lärare att börja använda GeoGebra. Eleverna behövde
mycket tid för att bekanta sig med verktyget. De var också beroende av färdiga modeller. Deras
bristande kunskap i att använda kalkylbladet gjorde att de blev onödigt mycket beroende av
lärarens hjälp. GeoGebra ersätter inte kunskaper att kunna räkna. GeoGebra är inte
självinstruerande utan kräver en aktiv lärarinsats.
Elevernas problemlösning med GeoGebra höll sig inom ramen av ämnets syfte och ämnets
centrala innehåll. Vad gäller utvecklandet av matematiska förmågor, verkade alla komma med
på ett eller annat sätt under arbetets gång. Eleverna visade, att de kunde använda och beskriva
innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Vi behandlade mest
lägesmått och kurvanpassning. De kunde hantera procedurer och lösa uppgifter av
standardkaraktär utan och med verktyg. I det här fallet var verktyget GeoGebra. Eleverna
klarade av att formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier,
metoder och resultat. Eleverna övade på att tolka en realistisk situation och utforma en
matematisk modell samt att använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
De visade också tecken på att de kunde följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
Eleverna fick kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. I en
diskussion om elpriser visade eleverna att de kunde relatera matematiken till dess betydelse och
användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt och samhälleligt sammanhang.
Av ämnesinnehållet (Skolverket, 2010a) behandlade vi under rubriken taluppfattning, aritmetik
och algebra metoder för beräkningar med reella tal inklusive överslagsräkning, huvudräkning
och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg. Eleverna använde metoder för
att lösa linjära ekvationer. När eleverna arbetade med glidaren för att flytta på brunnen,
uppfattade de linjen som husen låg i som en tallinje. Brunnen bildade origo därifrån avståndet
till de olika husen fick positiva eller negativa värden beroende på om husen låg till vänster eller
till höger om brunnen. Det intressanta tycktes vara, att origo nu kunde flytta på sig vilket
förändrade alla talen. Tallinjen var inte längre statisk utan dynamisk. Eleverna satt länge och
flyttade på brunnens plats. I intervjun sa en elev, att det var intressant att se hur saker ändrade
sig i realtid.
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Av det ämnesinnehållet som sorteras under geometrin behandlade vi egenskaper hos och
representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och
koordinatsystem. Vad gäller samband och förändring behandlades begreppet förhållande i
resonemang, beräkningar och mätningar. Eleverna undersökte relationer mellan de olika
matematiska begreppen medelvärdet, median, minsta kvadraten och avståndsbelopp. Simulering
gav dem möjlighet att se förändring i olika värden och att anknyta den till ett matematiskt
sammanhang. Problemlösning var det mest centrala ämnesinnehållet. Eleverna använde
strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
De fick erfara hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika
problemsituationer i karaktärsämnena samt inse matematikens möjligheter och begränsningar i
dessa situationer. Eleverna löste matematiska problem av betydelse för privatekonomi,
samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
Resultat från enkätundersökning visar att eleverna tyckte att simulering och modellering med
dynamisk programvara som GeoGebra var mest användbar när man ska formulera, analysera
och lösa matematiska problem.
Klassens ordinarie lärare tyckte att modellering och simulering med dynamisk programvara som
GeoGebra är mest användbar när man ska tolka en realistisk situation och utforma en
matematisk modell samt när man ska använda och utvärdera en modells egenskaper och
begränsningar. Läraren tyckte att användandet utvecklar även andra förmågor som använda och
beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Jämfört med
elevsvaren ansåg läraren att GeoGebra hade ett vidare användningsområde. Detta kan bero på
hans större erfarenhet av användandet av detta verktyg. Huruvida eleverna på elprogrammet
skulle kunnat använda GeoGebra som hjälpmedel för att förstå abstrakt matematik hann jag inte
testa.

Reliabilitet och validitet
Lektionerna är engångshändelser. Det är omöjligt att återskapa exakt likadana lektioner. Även
om lektionsplaneringen och undervisningsmaterialet skulle vara samma, är eleverna och deras
kunskaper inte det. Och om man som lärare lyckas vara det minsta lyhörd, agerar man inte
likadant själv heller. Min närvaro som människa och som forskare kan ha förändrat eller
påverkat situationen på olika sätt. Med tanke på att jag även agerade som lärare, blev situationen
inte helt enkel att tolka (Fangen, 2005).
Därmed är det inte sagt, att resultat som jag har fått genom deltagande observation, intervjuerna,
och enkätundersökning skulle vara utan värde. De arbetssätt, resultat och funderingar som jag
redogör för, kan av mig och andra användas som referens till (fortsatt) eget arbete. I viss mening
kan man säga att jag har gjort en förstudie.
Mina lektioner är upprepningsbara. De är så pass noggrant bokförda och dokumenterade att en
insatt lärare kan genomföra dem. Däremot står det helt öppet hur elevreaktionerna och
inlärningsresultaten blir. För att kunna dra några slutsatser av GeoGebras användbarhet, krävs
många upprepade försök. Det är först i ett större sammanhang som man kan avgöra om mina
resultat är giltiga.
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Deltagande observation syftar till att ge observerares subjektiva bild av det som händer.
Samtidigt som man försöker observera, är man också delaktig i det som händer. När man
fokuserar på en elev, hinner man inte se de andra. När man har den mer undervisande rollen, ser
man elever som en grupp, inte som enskilda elever. Fokus ligger då också mest på
undervisningens innehåll. En utomstående observatör skulle kanske se andra saker.
Intervjuer kan ge en annan synvinkel på det som har hänt under deltagande observation. Då
efterfrågas ju de andra deltagarnas upplevelser av situationen. Jag anser dock, att man här borde
använt en utomstående intervjuare. Det skulle kunnat eliminera risken, att eleverna ger sådana
svar som de tror mig vilja ha.
Resultatet från enkätundersökningen verkade ge en mer nyanserad bild av elevernas och
lärarens uppfattningar. Enkätfrågorna var fler och mer konkreta än intervjufrågorna. I elevernas
del var enkätundersökningen anonym.
Jag hoppas, att mitt arbete kan ge stöd, tankar och inspiration för andra lärare för att ta steget
mot att använda GeoGebra eller andra dynamiska programvaror i sin undervisning.

Vidare forskning
Många läromedelsförlag som riktar sig till utbildningsmarknaden uppdaterar
matematikläromedel till den nya kursplan Gy2011. Det vore intressant att undersöka hur de nya
utgåvorna behandlar begreppet matematisk modell och modellering. Vilka övningsuppgifter är
riktade till att utveckla färdigheter i matematiska modeller?
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Bilaga 1 (1/2)
Problem – brunnsborrning

(Forsmarks by från Google earth).

I en by ligger alla hus utmed bygatan. Byföreningen har bestämt sig för att någonstans utmed
gatan i byn bygga en gemensam brunn, dit alla hushåll kan gå och hämta vatten.

Adamsson

10

Gustafsson

110

Bertilsson

30

Haraldsson

120

Carlsson

50

Ivarsson

140

Davidsson

60

Jakobsson

140

Eriksson

90

Konradsson

170

Folkesson

100

Tabell 1: Husens läge (meter) längs bygatan mätt från nollan.

Byborna diskuterar nu:
Var ska brunnen ligga för att det ska vara ”så rättvist som möjligt”?
De försöker därför att komma överens om en regel som alla tycker ger en rättvis placering av
brunnen. Alla hushållen ser i stort sett likadana ut vad det gäller antal familjemedlemmar och
ålder.
1. Ett första försök kan vara att lägga brunnen vid något av lägesmåtten medelvärde, median
eller typvärde. Besvara frågorna nedan så gott du kan. Motivera alla dina svar!
 Var skulle brunnen hamna om byborna lägger den i ”medelvärdet” av avstånden?
 Vilket av de tre lägesmått ovan tror du Bertilsson föredrar?
 Vilka bybor tror du föredrar att placera brunnen vid typvärdet?
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Bilaga 1 (2/2)
Lägesmått kan utgå från avstånd, som medelvärde, eller antal, som typvärde, eller kombinera
dessa, som median.
2. Din uppgift är att föreslå någon eller några andra ”regler” för att bestämma brunnens
placering. Reglerna ska
 vara av matematisk natur och,
 upplevas någorlunda rättvisa
Föreslå en metod för att beräkna brunnens placering enligt dina regler. Du får gärna
genomföra beräkningarna för placeringen enligt dina regler, men behöver det inte om
beräkningarna blir omfattande.
Lämna in gruppens förslag på uppgift 1-2 till läraren.
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Bilaga 2
Sammanfattning av elevsvar
Brunnen bör ligga vid 95 ungefär. Då får hus170 och 10 lika långt
till brunnen och har inget att tjafsa om. Någon kommer alltid vara
närmast och någon kommer alltid ha längst. Det är så lika det kan
bli vid 95
Det man ska göra är att sätta brunnen vid medianen så blir allt bra
vid 90
längden mellan de två yttersta delat på två = mitten = brunnens
placering
blir rättvissast eftersom det är dom två som har längst och alla
andra får närmare än de längst ut.
Brunnen placeras vd hus90
(10-170)/2 = 80
80 + 10 (yttersta hus) = 90
närmast origo det ät lika långt för de som bor längst ifrån brunnen
Medel värdet, vi räknade medelvärdet av de och kom till att det var
mest rättvis t för om nya hus byggdes skulle de antagligen byggas
någonstans mellan första och sista vilket jämnar det hela
(Hus10 + Hus170)/2
om man börjar med att räkna ut vart brunnen skulle vara ifall den är
precis emellan de 2 husen som ligger längst bort, blir det precis på
Erikssons hus. Precis till vänster om Erikssons hus finns ett
relativt stort, obebott område för att göra det rättvist kan man
lägga brunnen i mitten av det området, möjligetvis lite till höger
x = yttersta huset till höger
y = yttersta huset till vänster
z = brunnen placering
(x + y) / 2 = z
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Bilaga 3 (1/2)
Exempel på elevsvar
Svar exempel från elev 1
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Bilaga 3 (2/2)
Svar exempel från elev 2
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Bilaga 4
Brev till elevernas föräldrar
Hej!

Den 31 mars kommer en lärarkandidat från Stockholms Universitet på besök i klassen. Han
heter Waseem Besada.
Han är hos oss för att han ska göra en liten undersökning . Han kommer att behöva intervjua alla
elever i klassen om hur de har löst ett matematiskt problem med ett verktyg som heter
Geogebra. På intervjun ska eleven berätta om sin lösning. Intervjun kommer att ta ungefär fem
minuter.
För att kunna bearbeta svaren behöver han spela in intervjuerna. Inga namn kommer att nämnas
varken på bandet eller senare i undersökningen. Skolans namn kommer inte heller att nämnas.
Alla inspelningar kommer att förstöras efter att arbetet är slutfört senast den 15 juni 2011.
Eftersom ert barn under 18 år är minderårigt behöver han en skriftlig tillåtelse för att göra
intervjun.

Vänligen svara på mailet så fort som möjligt och skicka det tillbaka till mig.

Med vänliga hälsningar,
xxxx xxxx
(Klasslärarens namn)
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Bilaga 5
Elev utvärdering
1 = i liten utsträckning

7 = i allra högsta grad

Att använda matematiska modeller och dynamiska simuleringsprogram (t.ex. GeoGebra) i
matematiklektioner hjälper mig att:
 Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan
begreppen.

 Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.

 Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier,
metoder och resultat.

 Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och
utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.

 Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.

 Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.

 Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.

Tack för din samverkan!
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Bilaga 6 (1/7)
Lektioner
I denna bilaga beskriver jag mer detaljerad den lektionsserien som ingick i mitt arbete.
Materialet till lektionerna baserades på en uppgift12 i problemlösning som jag hade anpassat till
GeoGebra. Problemet handlade om rättvis placering av en brunn, dit alla hushåll i en by kunde
gå för att hämta vatten (bilaga 1).

Lektion 1
Den första lektionen ägnades åt att presentera problemet och ett förslag på en matematisk
modell till problemet. Modellen simulerades i GeoGebra.som visas i Figur B6-1. Alla elever
hade GeoGebra installerad i sina datorer. Jag visade problemet även på projektorn. I modellen
kunde eleverna flytta på brunnen och se hur avståndet till brunnen från varje hus ändrades.
Eleverna undersökte först vilken av lägesmåtten medelvärd, medial, eller typvärde är lämplig till
rättviss placering av brunnen. Senare funderade eleverna om de kunde hitta andra regler för
rättvis placering av brunnen och i så fall hur de kunde utrycka sina förslag matematiskt. Jag bad
eleverna att fundera i par och lämna sina lösningsförslag till mig i slutet av lektionen. Under
resten av lektionen gick jag runt och iakttog elevernas aktivitet eller svarade på deras frågor.

Figur B6-1: modell till uppgiften i GeoGebra.

12

Uppgift i original: Problem ”Brunnsborrning” Jöran Petersson, MND, SU
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Följande diskussion var typisk under den första lektionen. Den visar vad eleverna tänkte på och
hur jag fungerade som lärare.
Elev: Får jag använda kalkylatorn?
Jag: Ja, jag gissar att du vill använda kalkylatorn för att räkna medelvärdet?
Elev: Ja
Jag: Visste du att det går snabbare om du använder kalkylbladet i GeoGebra?
Jag visade eleven all data som redan fanns inmatat i GeoGebras kalkylblad och presenterade för
eleven det inbyggda kommandot för medelvärde i GeoGebra.
Här skedde en ändring i elevernas arbetssätt. De lämnade kalkylatorn och började använda
GeoGebras kalkylblad.
Jag kunde observera, att alla elever kunde räkna median rätt. De placerade brunnen på ett hus
och de undrade, om brunnen verkligen kunde ligga där. Här gjorde sig verkligheten påmind
igen.
Jag insåg att uppgiften kunde varit konstruerat på sådant sätt att medianen skulle hamnat på en
tom plats. Till eleverna sa jag, att då vet man ungefär var brunnen kan ligga. Några elever
undrade, om det skulle byggas nya hus på den tomma tomten. Frågan visade, att de hade börjat
leva sig in i problemet, som därmed hade fått en tydlig anknytning till verkligheten.
Problemlösningsuppgiften hade tydligen utvecklats till att likna Deweys problemlösande
undervisningsmodell. En genuin situation för erfarenhet hade skapats. I denna situation hade ett
engagerande problem utvecklats. Eleverna hade fått sådan information som gjorde det möjligt
att angripa problemet på ett fruktbart sätt. De lösningsförslag som eleverna föreslog/tänkte ut,
prövade de ut på ett ansvarfullt sätt. Eleverna hade gets möjlighet att pröva hypotesen och själv
undersöka om den höll. Eleverna testade, om det var medelvärdet, typvärdet eller median skulle
ge det mest rättvisa placeringen för brunnen.

Lektion 2
Jag började lektionen med att redovisa de svar eleverna hade lämnat till mig (bilaga 2 och bilaga
3). Jag använde elevernas inlämnade svar för att diskutera vilka svar hade en matematisk form
och vilka svar var verbala. Jag påminde eleverna om att uppgiften var att hitta andra regler för
rättvis placering av brunnen. Jag ville att eleverna nu skulle försöka utrycka sina förslag
matematiskt. En del elever tyckte att brunnen bäst skulle ligga i mitten mellan Adamssons hus
och Erikssons hus och argumenterade för sitt förslag ur synpunkten att nya hus säkert skulle
byggas i framtiden. De påpekade att det fanns ett tomtområde mellan Davidssons och Erikssons
hus. Jag utvecklade problemet till att gå från värdetabell till koordinatsystem. Jag visade en ny
modell på projektorn som visas i figur B6-2. Eleverna skapade den snabbt i sina datorer med
hjälp av min handledning. Vi prickade in i ett koordinatsystem de punkter som svarade mot
värdetabellen. Vi begränsade oss till de första fem hus i uppgiften med fritt läge för brunnen
som visas i Figur B6-2. Med hjälp av de funktioner som är inbyggda i GeoGebra kunde vi
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snabbt räkna avståndet mellan husen och brunnens olika läge. Under denna lektion provade
eleverna på att flytta på brunnen och de såg hur avståndet mellan husen och brunnen ändrades.
Eleverna undersökte olika lägen för att hitta rättvis placering till brunnen. Jag förväntade mig att
de skulle inse att den mest rättvisa placeringen är där summan på avstånd till brunnen är som
minst.

Figur B6-2: från värdetabell till koordinatsystem.

Eleverna fick prova olika ställen till brunnen innan de blev övertygade att rättvis placering för
de flesta byborna var där summan på avståndet mellan husen och brunnen var som minst. I den
här uppgiften skulle brunnen ligga vid Carlssons hus och summan på avståndet var 110,17
Eftersom vi använde koordinatsystem ställde jag frågan om man kunde beskriva husläggen med
linjär funktion. Eleverna upptäckte att huslägen inte kunde sammanbindas till en graf. Eleverna
ville utnyttja sina kunskaper i linjära funktioner. Eleverna hade haft genomgång med sin
ordinarie lärare om linjära funktioner och kunde räkna ut k och m värden för en linjär funktion.
Här upptäckte de att de behövde ny kunskap. De behövde hitta ett nytt sätt att beskriva husens
läge. Jag vidhöll eleverna vid den tanken medan jag funderade på vad som skulle vara
nödigvändigt att ta upp under nästa lektion.
Enligt Deweys problemlösande modell skall de lösningsförslag som eleverna föreslår/tänker ut,
prövas på ett ansvarsfullt sätt och de skall ges möjligheten att pröva hypotesen och själv
undersöka om den håller. Eleverna insåg efter sina försök att de inte kunde använda linjär
funktion för att beskriva husens läge.
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Lektion 3
Nu hade jag kommit till den punkten i problemlösning att jag behövde introducera eleverna
kvadreringsmetoden som mått för rätt placering av brunnen. I förra lektionen använde eleverna
GeoGebras inbyggda funktioner för att räkna avståndet mellan hus och brunn, men nu skulle vi
hitta en matematisk regel att räkna ut det. Det var ett utmärkt läge att visa eleverna användning
av Pythagoras sats för att räkna ut avståndet mellan husen och brunnen.
Jag påminde eleverna om att vi var i färd att göra nya matematiska upptäcker. Vi sökte andra
matematiska regler för att bestämma brunnens placering. Jag påminde eleverna också om att vi
hade avgränsat problemet att enbart gälla de första fem husen. Vi fick börja med att förenkla
problemet, vi skulle börja med att ha ett konkret fall. Jag gav en kort genomgång om trianglar
och egenskaper hos en rätvinklig triangel på tavlan. Min fråga till eleverna var om de såg en
relation mellan det första huset (Adamssons hus) och brunnen. Jag bad dem att tänka på den
rätvinkliga triangelns egenskaper. Eftersom eleverna inte reagerar på min fråga ställde jag
frågan på ett annat sätt. Jag frågade om de kunde föreställa sig en rätvinklig triangel där
avståndet mellan Anderssons hus och brunnen var en hypotenusa i den triangeln. Jag valde att
gå runt och vara i rollen som observatör medan eleverna försökte hitta svar på min fråga på
GeoGebran. Några elever kunde peka på skärmen och visa hur en rättvinklig triangel ska se ut
där avståndet mellan Adamssons hus och brunnen bildar hypotenusan. Jag bad eleverna att gå
till Algebrafönstret i GeoGebra och skriva ”visa=true”13 och då såg eleverna på skärmen
relationen mellan hypotenusan och avståndet som visas i Figur B6-3.

Figur B6-3: introduktionen till minsta kvadratmetoden.

13

”visa” är egen definierad variabel
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Nu var det bara att låta eleverna upptäcka den nya regeln, minsta kvadratmetoden som alternativ
för brunnens placering.
Det visade sig att eleverna inte behärskade verktyget än och att min övergång till minsta
kvadratmetoden skedde för hastigt för en del elever. De hängde med repetitionen av Pythagoras
sats, men hade svårt att knyta an den till en praktisk tillämpning.
Varför ska vi ta avståndet i kvadrat? undrade en elev. Jag tyckte att det var en bra fråga och
förklarade att vi behövde eliminera de negativa tecken på talen som finns i avståndet för de
husen som låg till vänster om brunnen som vi såg i lektion 1. Det kunde vi göra genom att vi tog
en kvadrat. Efter en tid verkade eleverna acceptera min förklaring. Jag fick en känsla av att de
hade börjat förstå, förtvivlan tycktes ersättas med lättnad. Eleverna började sätta in x- och ykoordinater samt räkna ut hypotenusan som avstånd i kvadrat.
Eleverna accepterade att jag undervisade dem och förde in nya tankar i
problemlösningsprocessen. Därefter ville de testa sina nya kunskaper i praktiken.

Lektion 4
Jag började lektionen med att gå tillbaka till lektion 2. Jag påminde eleverna om deras försök i
lektion 2 att använda en graf som skulle beskriva huslägen. Eftersom vi inte kunde placera
husen på en rät linje, skulle vi nu lära oss att rita en rät linje som kunde beskriva husens
placering på ett ungefär. Jag bad eleverna att rita en linje som skulle beskriva husplaceringen
som bäst. Jag sa, att det skulle kunna bli flera olika förslag. För att avgöra vilken lösning skulle
vara det mest noggrann skulle vi behöva komma på ett sätt att räkna ut medelfel. Eleverna
skulle fundera ut en matematisk regel för att beteckna medelfelet. Här kände jag att eleverna
inte riktigt var med mig. Eleverna började dock jobba i par för att i GeoGebra hitta bästa k- och
m-värde för en sådan rät linje. Jag gick runt och tittade på deras arbete (Figur B6-4) och
lyssnade på deras diskussioner:
Elev 1: rät linje mellan första och sista huset
Elev 2: rät linje mellan Bertilsson och Gustafsson … kolla värdena
Elev 1: vad blir k och m
Elev 2: kolla i algebra fönstret, han sa medelfel
Jag gick in i diskussionen och frågade eleverna om de kunde hitta på ett sätt som avgör vilken
rät linje som kan vara mer noggrann. Den som har minsta medelfel kan ses som en lösning med
högre noggrannhet. Jag började misstänka att eleverna inte förstod vad medelfelet var. De
verkade tappa koncentrationen. Många letade efter k- och m-värden fast det inte var uppgiften
den här gången. Jag kände att jag hade börjat ställa för höga kunskapskrav. Jag lämnade
eleverna med uppmuntran att komma ihåg och fundera på det vi har gått igenom förra lektionen.
Medelfel eller goodness of fit var ett nytt begrepp som eleverna fick ta med sig efter lektionen.
När jag betraktade min lektion i efterhand, såg jag att jag troligen hade gjort för stora hopp och
inte förklarat termerna tillräckligt. Jag borde ha pratat om avvikelser och verkliga värden och
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nyttan av att veta värdeskillnaden mellan dem. Det var ungefär hit eleverna kunde komma
genom learning by doing and thinking och GeoGebra kunde inte hjälpa dem mer. Vi hade
lämnat den yttersta gränsen av den som kan ses som närmaste utvecklingszonen. Nu gällde det
att vända tillbaks eller pröva andra nivåer i utvecklingszonen.

Figur B6-4: elev 1 respektive elev 2 försök att med rät linje beskriva husens avstånd till origo.

Missade jag något som kunde varit intressant? Ja, jag missad att ta upp det kortaste avståndet
mellan mätdata och linjära funktioner, men det är tveksamt om jag hade kunnat introducera mer
än ett nytt begrepp under en kort lektion.

Lektion 5
Lektionen började med en snabb genomgång om lektion 3 där vi kunde använda Pythagoras sats
för att räkna ut avståndet mellan husen och brunnen. Jag introducerade ett nytt begrepp:
absolutbelopp. Med det begreppet skulle vi inte behöva tänka på i vilket läge husen ligger
jämfört med brunnen. Efter att jag hade förklarat betydelsen av absolutbelopp i matematiken
började eleverna ladda ner ett nytt GeoGebra fil som innehöll dagens laboration, figur B6-5. Jag
förklarade för eleverna att dagens laboration skulle handla om att hitta en relation mellan de
matematiska begrepp som de redan kunde och de begrepp jag hade tagit upp under mina tidigare
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lektioner, nämligen medelvärde, median, minsta kvadratmetoden och beloppsavstånd (jag
förklarade att beloppsavstånd är synonymt med absolutbelopp).

Figur B6-5: att hitta relation mellan matematiska begrepp.

Jag hade förväntat mig att någon skulle svara på min fråga, att någon skulle hitta sambandet
mellan ovan nämnda begrepp. Eleverna satte och flyttade på brunnen men jag kunde inte avgöra
om de upplevde en förtjusning med att flytta på glidaren och få fram så många olika värden eller
om de upplevde en förvirring över en massa icke relevant information. Tio minuter gick och jag
fick fortfarande inte svar på min fråga. Då slutade jag observera och började hjälpa eleverna.
Jag tipsade eleverna, att om de tyckte att medelvärdet var en rättvis placering så skulle de ställa
brunnen på medelvärdet, och om de tyckte att median svarade för en rättvis placering så skulle
de ställa brunnen där. Därefter skulle de skriva ner värden på kvadratavstånd och
beloppsavstånd. Nästa steg skulle vara att flytta på brunnen lite grann och sedan notera nya
värden på avstånd i kvadrat och beloppsavstånd. Därefter skulle de jämföra dessa värden med
medelvärde och median och försöka dra en slutsats. Eleverna började ana att jag letade efter
samband och det dröjde inte länge innan de kunde konstatera att beloppsavstånd var samma
som median och minsta kvadrat metoden var samma som medelvärdet. Jag tolkade det jag såg,
som att eleverna hade svårt att se samband mellan olika matematiska begrepp och att de hade
svårt att sortera bort irrelevant information. Jag tyckte att de skulle behöva utveckla dessa två
förmågor i sitt lärande i matematik för att nå en nivå av reflekterande abstraktion.
Under denna lektion presenterade jag eleverna vad menas med matematiska förmågor
(Skolverket, 2010a) innan de svarade på enkätfrågorna.
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