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En separat kurs för datorstödda
matematikverktyg

Inge Söderkvist
Luleå tekniska universitet

Sammanfattning
Vid Luleå tekniska universitet ges sedan två år tillbaka en 2-poängskurs med
namnet Introduktion till Datorstödda Matematikverktyg. Kursen avser att
ge studenterna en överblick över existerande sådana verktyg samt erfarenhet
av praktiskt användande av verktygen Matlab och Maple. Vi ger en kort
presentation av kursen vad gäller bakgrund, innehåll och undervis-
ningsformer samt diskuterar erhållna erfarenheter. Mer information om
kursen kan man hitta på WWW-sidan ”http://www.sm.luth.se/~inge/
courses/MAM098/MAM098.html”.

Bakgrund och målsättning
I grundkursen i matematik på civilingenjörsprogrammen i Luleå övergick
man för fyra år sedan från att använda programmet Matlab till att använda
Maple som verktyg i undervisningen. Detta ledde till att teknikämnena i
högre årskurser fick studenter utan erfarenhet av Matlab, vilket man
upplevde som en betydande svårighet. Vi beslöt därför att erbjuda en kurs
där man kunde lära sig grunderna i Matlab men även fördjupa sitt
kunnande i användandet av andra matematikverktyg. Målsättningen var att
ge studenterna en översikt över olika verktyg och en kunskap om dess starka
och svaga sidor, samt att studenterna skulle erhålla en sådan färdighet i
praktiskt användande av Matlab och Maple att de själva kan nyttja dessa
verktyg när de känner behov av detta.

Kursinnehåll och undervisningsformer
Kursinnehållet fördelas enligt : orientering om olika verktyg 5 %, Matlab 65
%, Maple 25 % och Unix 5 %. Tonvikten på Matlab motiveras av
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teknikämnenas behov samt att vi vid matematikinstitutionen erbjuder andra
fördjupningskurser i Maple. Tanken var att studenterna i stor utsträckning
skulle arbeta självständigt (eller i grupp) och söka sig till ny kunskap och
erfarenhet på egen hand. Som stöd och komplement till dessa enskilda studier
erbjöd institutionen 4 st. föreläsningar, 4 st. lärarledda datorpass samt
individuell handledning vid behov. Föreläsningarnas syfte var att väcka
intresse för verktygen och att ge en överblick över när och hur verktygen bör
användas. Moment som erfarenhetsmässigt visat sig svåra att förstå för många
studenter förklarades, t.ex. hur man skickar funktioner som parametrar till
funktioner i Matlab, vad det är för skillnad på en funktion och ett uttryck i
Maple och hur de olika datastrukturerna fungerar i Maple. Små tips som är
bra vid det praktiska handhavandet gavs också, t.ex. hur man avbryter en
pågående exekvering, hur man enklast ”debuggar” sina program, hur man
hittar lämpliga kommandon, hur man tolkar felmeddelanden, etc. Sådana
små viktiga detaljer är ofta svåra att hitta i manualer. Däremot ägnades nästan
ingen tid till att gå igenom syntax och kontrollstrukturer, vilket lämnades till
självstudier.

Examinationen bestod av 3 st. inlämningsuppgifter:
• en större uppgift i Matlab med en hel del programmering, se nedan,
• många små uppgifter i Maple varav någon kräver egendefinierade

procedurer,
• enklare övning i att använda Matlab och Maple under Unix (mycket

lätt för de flesta).

Kurslitteraturen bestod förutom av några egenkonstruerade inledande
övningsuppgifter i matlab även av Maplehandboken (Andersson och Nils-
son 1995), Matlab Primer (Sigmon 1993), utdrag ur Datorhanboken –
UNIX (Andersson 1995), samt sidor på www.

Exempel på inlämningsuppgift
Vid design av den lite större inlämningsuppgiften i Matlab hade kurs-
ansvarig (undertecknad) följande designkrav:
• Icketrivial uppgift (svår att lösa utan verktyg)
• Problemställningen lätt att förstå
• Lätt att komma igång
• Kräver att man lär sig verktyget
• rolig och stimulerande
• Möjligt att förstå vad som händer (visualisering ?)
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De flesta av dessa krav realiserades av en uppgift där man med Newtons
metod i två dimensioner hittar skärning mellan en cirkel och en ellips samt
illustrerar detta grafiskt enligt exemplet nedan.
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Erfarenheter
Under två år har totalt ca 250 studenter genomgått kursen. Dessa är
övervägande mycket positiva och förväntar sig få stor behållning av de
erhållna kunskaperna. På grund av varierande förkunskaper (matematik-
kursen i åk 1 på civilingenjörsprogrammen eller motsvarande rekom-
menderas) har svårighetsgraden på kursen upplevts väldigt olika. Många
studenter upplevde Unix-avsnittet som onödigt (de som hade Unix-
kunskaper sedan tidigare) eller som mycket arbetsamt och besvärligt (de
som aldrig tidigare varit i kontakt med Unix). Detta har fått till följd att
Unix-delen utgår inför årets upplaga av kursen samt att en samling lättare
Matlab-uppgifter i stället ingår i examinationen. Dessa uppgifter har
tidigare år varit rekommenderade till studenterna innan de påbörjar arbetet
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med inlämningsuppgifterna. På grund av iver (och oförstånd?) struntade
dock många studenter i dessa uppgifter vilket fick till följd att inlämnings-
uppgifterna blev onödigt svåra. Flertalet studenter framförde åsikten att en
sådan här kurs borde vara obligatorisk för alla i åk 1.

Som lärare på kursen upplever man att studenterna är mycket motive-
rade och flitiga. Deras prestation ligger mycket över vad man upplever i t.ex.
grundkurser i matematik. Den största anledningen till detta är självklart att
denna kurs bara har valts av studenter som är intresserade av ämnet och som
tror sig behöva matematik och dess verktyg i sin fortsatta verksamhet. En
fråga är därför hur man ska nå ut till de studenter som är mindre intresserade
av matematik men som ändå troligen skulle ha stor behållning av en sådan
här kurs.

En fördel med en separat kurs för verktygen jämfört med kurser där
verktygen integreras med den vanlig undervisningen är att man tillåts att
fokusera på hur själva verktygen används. Detta ger möjlighet för studen-
terna att komma över den kritiska tröskel som gör att de upplever verktygen
som en bra hjälp och inte som något ytterligare besvärligt moment i en kurs.
Vid integrerade kurser är det oftast något annat som står i centrum och för
att kunna studera detta slutar t.ex. en laboration inte sällan med att läraren
talar om precis hur ett kommando ska skrivas och hur resultatet ska tolkas.
För att studenten ska få egen förtrogenhet med verktyget krävs en kritisk
mängd eget experimenterande samt att studenten får tid att göra och själv
reda ut en stor mängd misstag.

Då många institutioner idag upplever en ekonomisk åtstramning är det
i detta sammanhang intressant att påpeka att kursen i mycket hög grad
stimulerar till självverksamhet från studenternas sida. Detta innebär att
kostnaden för lärarledd undervisning kan hållas nere samtidigt som kvalitén
upprätthålls på en hög nivå.
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