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Abstract 
 
This thesis presents the first Swedish empirical evidence on how teachers 

employ a dynamic mathematical software when teaching mathematics at the 
upper secondary school level. The study examines: a) How do teachers 
formulate mathematical problems? b) How do the teachers use the pupils 
gained experiences? and c) How is the software’s potential used? These 
questions are examined based on classroom studies, which were followed-
up with discussions. The study covers three teachers and shows that they 
have very different mathematical experiences and teaching skills. A survey 
that was sent out prior to the visits to capture interesting background 
information, e.g. the teachers were asked to describe their teacher training, 
their view of mathematics and their view on how a dynamic software could 
contribute to their teaching.  

 
The results show that the teacher’s ability to formulate problems is the 

most important characteristics, since it significantly influences what the 
pupils learn. The mathematical formulation of a problem can together with 
a dynamic software limit the achievement, but also provide the opportunity 
to discover new mathematical relations. Based on these findings, the pupils 
can draw conclusions, generalize and form hypotheses. This can lead to a 
desire to formally prove a mathematical relation. In conclusion, successful 
teachers need a good mathematical background, good knowledge and 
understanding of the software’s potential, but also the skill to formulate 
open problems to be able to successfully work with a dynamic mathematical 
software 

Key words: Cabri Géomètre, dynamic geometry software, 
mathematics teaching, teachers problem posing 
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Förord 
Det är därför ett mål för 
undervisningen i och inlärningen av 
matematik på denna nivå [övre 
sekundär och lägre tertiär] att 
eleverna/studenterna blir i stånd att 
utöva ett representativt matematiskt 
tänkande och en matematisk 
kreativitet och att de engagerar sig i 
många olika matematiska aktiviteter 
och processer. Det är specifikt ett mål 
att eleverna i icke rutinartade och 
öppna situationer ska kunna klara av 
beskrivning, representation, 
hypotesuppställning, problemformu- 
lering, problemlösning, resonemang 
och bevisföring (Niss, 2001, sid 96). 

 
 
 

Att jag kommit att intressera mig för såväl lärarens som datorns1 roll i 
matematikundervisningen beror bland annat på att jag under studietiden har 
haft ett antal mycket stimulerande matematiklärare. De gav oss elever 
möjlighet att varsebli olika sätt att lära sig matematik och vi elever 
stimulerades att använda olika lösningsmetoder samtidigt som vi 
diskuterade och talade matematik. Vårt självförtroende stärktes sannolikt 
genom detta reflekterande och kommunikativa arbetssätt.  

 
Lärare, som arbetar med en reflekterande och kommunikativ 

undervisning, kan enligt min uppfattning få hjälp i sin undervisning genom 
att använda olika datorprogram. Denna insikt har jag burit med mig under 
många år, både som lärare på högstadiet och gymnasiet, samt senare som 
lärarutbildare på Lärarhögskolan i Stockholm.  

 
Jag har sedan slutet på 80-talet givit kurser om hur datorprogram kan 

användas som ett didaktiskt redskap för att utveckla undervisningen inom 
olika ämnen. Innehållet i denna undervisning har jag numera specialiserat 
till att enbart handla om matematikämnet. Viktiga egenskaper hos ett 
didaktiskt redskap, som används i matematikundervisningen, är för mig ett 

                                              
1 Ordet dator förutsätter i denna avhandling att ett datorprogram används och därför 
används dessa två begrepp, dator och datorprogram, synonymt. 
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redskap som kan utmana eleverna och skapa nyfikenhet hos dem. Därtill 
skall det dessutom kunna underlätta inlärning, åskådliggöra begrepp och 
öka förståelsen av olika samband inom matematikämnet. 

 
Datorprogram, som matematikdidaktiska redskap, har intresserat mig 

alltsedan jag fick min första datorutbildning 1984. Då var det 
kalkylprogram som utnyttjades som ett matematikdidaktiskt redskap för att 
lösa avancerade problem. Sättet att arbeta på i ett kalkylprogram är flexibelt 
och såväl kvantitativt som abstrakt. Grafiken är oftast överraskande enkel 
att använda och den dynamiska kopplingen mellan innehållet i olika celler 
stödjer därigenom ett undersökande arbetssätt. Moment som vanligen 
behandlades på gymnasiet kunde vid den här tiden också lösas med hjälp av 
kalkylprogram på dåvarande högstadiet till exempel diofantiska ekvationer. 
Vi konstruerade också så kallade expertsystem på gymnasiet. Ett sådant 
system kan beskrivas som en databas som konstruerats på ett visst sätt och 
till vilken man kunde ställa frågor och få svar. Jag använde också under 
tiden som lärare på gymnasiet multimedia- och desktop-program med vilkas 
hjälp eleverna kunde skaffa sig ämneskunskaper genom att de själva gjorde 
ett multimediaprogram eller en tidning, som behandlade ett givet moment i 
kursen. Den typ av programvara som förekommer i denna avhandling, så 
kallad dynamisk matematikprogramvara2, kom jag först i kontakt med vid 
South Bank University i London i mitten på 90-talet. 

 
I en tidigare studie, Teaching Based on a Constructive Perspectiv 

Supported by a Computer Program (Engström, 1999), undersöktes hur 
elever i åk 6 kan förstå geometriska begrepp genom att använda en 
dynamisk programvara och på vilket sätt denna programvara kan stödja 
undervisning ur ett konstruktivistiskt perspektiv. Denna studie beskrivs i 
min masteruppsats, South Bank University, London. Föreliggande 
avhandling är en naturlig fortsättning på min tidigare forskning. Fokus i 
denna avhandling har emellertid förflyttats från matematikundervisningen 
på grundskolan till densamma på gymnasiet och från eleven till läraren.  

 
Karl Greger, min matematiklärare på gymnasiet och som också blev min 

första lärare på universitetet, grundlade mitt matematiska tänkande och 
intresse för detta ämne. Mina handledare i min masterutbildning Stephen 
Lerman och Peter Winbourne introducerade mig i forskningsvärlden. Mina 
                                              
2 Dynamisk programvara har speciella egenskaper och dessa redogörs för i olika 
undervisningsexempel i bilaga 1. 
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handledare Thomas Lingefjärd och Per Olof Wickman har bistått mig med 
råd, uppmuntran och inspirerande samtal beträffande mitt arbete. Stödet 
från kollegor och de personer som deltagit i min undersökning har varit 
värdefullt liksom den forskargrupp jag har haft förmånen att tillhöra. Jag 
tackar alla er samt övriga som jag inte nämnt men haft kontakt med för att 
ni på olika sätt hjälpt mig att slutföra denna avhandling. Utan stödet från 
mina närmaste hade denna avhandling inte kunnat fullföljas, därför tillägnar 
jag denna skrift till min familj. 
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Inledning 
To fail at mathematics is to be 
excluded from the mathematical 
community and consequently from 
its culture, its language, its 
artefacts, its styles of thinking 
(Burton, 1996, sid 4). 

 
Denna avhandling utgör resultatet av en studie av tre olika lärares 
undervisningsstrategier, en schweizisk och två svenska. Varje lärare i denna 
studie använder en speciell typ av programvara, så kallad dynamisk 
programvara, i delar av sin matematikundervisning. Denna programvara 
stödjer och efterfrågar ett undersökande arbetssätt. Alexandersson och 
Limberg (2004) menar att skolan inte har någon lång tradition av att arbeta 
med undersökande arbetssätt och att lärarna ofta träder tillbaka för mycket 
och lämnar eleverna själva i denna nya miljö. När nya verktyg introduceras 
ändras naturligtvis betingelserna för bland annat hur undervisningen kan 
gestalta sig. Förändringar i undervisningsmiljön som beror på användandet 
av elektroniska hjälpmedel är relativt nya. Det är naturligt att ett nyfiket 
intresse väcks beträffande i vilken grad elektroniska hjälpmedel kan 
förbättra matematikundervisningen och då inte endast genom att förenkla 
matematiska beräkningar. Elever kan med hjälp av programmets 
möjligheter till visualisering upptäcka begrepp och olika samband mellan 
dessa och därmed utveckla sitt matematiska tänkande och därigenom också 
sitt matematiska kunnande. Med undervisningsmiljö menar jag såväl den 
fysiska som den mentala miljön hos elever och lärare. 

 
Ett förändrat undervisningssätt uppstår inte automatiskt genom att enbart 

använda ett speciellt datorprogram. Eleverna kan på olika sätt beroende på 
sin aktuella kunskapsnivå interagera med programmet. Möjligheten att lätt 
visualisera och att utföra exakta mätningar kan utnyttjas av eleverna. En 
biprodukt i min licentiatuppsats visar att det är troligt att desto mer 
välutbildad en matematiklärare är, desto mer flexibel är hon/han också i 
användandet av ett datorprogram. Lärarna i den studien uppvisar 
svårigheter att lämna sitt traditionella undervisningssätt (Engström, 1999). 
Att lärarens kompetens vad gäller utnyttjandet av datorer har en avgörande 
betydelse för elevernas inlärningsresultat styrks också av Gustafsson och 
Myrberg (2002).  
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Nedanstående figur beskriver mycket förenklat det komplicerade 
samspelet mellan lärare, elev och dator/datorprogram i den aktuella 
undervisningsmiljön. I föreliggande studie är det framför allt 
kommunikationen från lärare till elev och hur läraren utnyttjar datorn i den 
kommunikationen som uppmärksammas. Med ordet kommunikation menar 
jag ett sätt att förmedla information som består av både ord, text, bild och 
animeringar. Därför kan ordet kommunikation inte ersättas med samtal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
Figur 1 Interaktionen i klassrummet (Jämför Klafki, 1997, sid 201, Den 
didaktiska triangeln3)  

 
Figur 1 visar sambandet mellan lärare elev och datorprogram då de 
kommunicerar om samma innehåll. Tolkningen av bilden kan dels vara att 
innehållet är ett tredje hörn i denna konstellation dels att inehållet är 
centrum för lärare, elev och datorprogram. Lärare kommunicerar bland 
annat med elever i klassrummet genom att formulera uppgifter som skall 
lösas, genom att introducera olika problem, genom att på olika sätt besvara 
de frågor elever ställer under lektionen, och slutligen genom att ge feedback 
på elevens arbete. Lärares förhållande till datorprogram kan bland annat 
illustreras av på vilket sätt läraren utnyttjar datorprogrammets specifika 
egenskaper eller inneboende möjligheter vid såväl problemformulering som 
vid problemlösning. Datorprogrammet i denna undersökning av tre olika 
lärare i olika undervisningsmiljöer är följaktligen en del av interaktionen, 
en kommunikationspartner eller en agent för kommunikationen mellan 
lärare och elev. När läraren initierat en arbetsuppgift övertar datorn delvis 
lärarens roll som kommunikationspartner. Datorprogrammet är helt 
användarstyrt och tillåter exempelvis att användaren behandlar 
matematikområdena funktionslära, geometri och trigonometri. Inom dessa 

                                              
3 I fig. 2 är begreppet Innehåll i Klafkis triangel ersatt med Datorprogram. Programmet 
har i denna undersökning ett dolt innehåll som kan utnyttjas och åskådliggöras av eleven 
och läraren.  
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områden kan en användare konstruera egna eller använda andras 
konstruktioner för att åskådliggöra och bearbeta matematiska problem. 
Användaren kan ändra form på dessa figurer genom att till exempel dra i ett 
hörn. Alla geometriska konstruktioner bibehålls då men motsvarande 
mätvärden förändras4. Vid användning av ett dynamiskt datorprogram kan 
generaliseringar5 göras som ger upphov till formuleringar av hypoteser 
vilka kan verifieras och på detta sätt användas för att konstruera ny 
kunskap.  
 

Ett dynamiskt matematikprogram innehåller inbyggda matematiska 
samband i de kommandon som kan användas. Exempelvis så konstrueras en 
vinkelrät linje om man väljer kommandot <Vinkelrät linje>. Då konstrueras 
en linje som är vinkelrät mot den linje som är utvald. Detta är i sig en 
matematisk konstruktion som genom ett kommando finns tillgänglig i 
programmet. Saknas ett önskvärt kommando, kan en användare lätt 
konstruera nya snabbkommandon genom att kombinera de som redan finns. 
Det vanligaste sättet att lära sig att hantera programmet, torde vara att 
successivt fördjupa sin kännedom om inbyggda funktioner allteftersom 
behovet av dessa uppkommer. En lärare kan utnyttja programmet inom ett 
aktuellt undervisningsområde i exempelvis geometri, funktionslära eller 
trigonometri. Resultatet av att använda dynamisk programvara i en öppen 
undervisningsmiljö är naturligtvis inte helt förutsägbar. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa kommunikationen mellan lärare, elev 
och dynamisk programvara i tre olika undervisningsmiljöer, och med 
avseende på matematikområdet geometri. Den övergripande frågeställning 
jag använder för att belysa syftet med studien är: Hur använder olika lärare 
ett dynamiskt matematikprogram i sin matematikundervisning? Detta 
datorprogram grundar sig på ett undersökande arbetssätt och skapar därför 
en laborativ6 arbetsmiljö. Laborationer i matematik, där matematiska 
begrepp och samband kan upptäckas och hypoteser formuleras förekommer 
sällan på gymnasienivå eller angränsande skolår. Därför finns det ingen 

                                              
4 Exempel: Vinklarna i en triangel kan mätas och vinkelsumman beräknas. Vinklarnas 
mätvärde ändras i triangeln då formen på triangeln ändras. Hur liten eller stor 
användaren än gör triangeln förblir emellertid vinkelsumman 180 grader. 
5 Den kursiverade texten i fotnoten ovan är ett exempel på en sådan generalisering. 
6 Ordet laboration och experiment och deras böjningar användes synonymt 
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lång tradition vad gäller att laborera inom matematikundervisningen. och 
lärare har därför i allmänhet föga erfarenhet från en sådan 
undervisningsmiljö. 

 
Rapporter visar att undervisningen ofta är traditionell med stark 
styrning av läromedel och små variationer i arbetssätt (SOU 2004:97). 

 
Ett dynamiskt matematikprogram kan emellertid ge eleverna möjlighet att 
ur ett konstruktivistiskt perspektiv tillägna sig ny kunskap. Eleverna kan 
genom att ställa frågor som: Vad händer om...? Vad händer om inte...? göra 
nya undersökningar och därmed konstruera nya kunskaper.  

 
Ett antal mer detaljerade frågeställningar kan användas för att belysa 

lärarens användningssätt av datorprogrammet: a) Hur formulerar läraren 
sina matematikproblem/uppgifter? b) Hur använder läraren elevernas 
inhämtade erfarenheter? och c) Hur utnyttjas programvarans potential? Om 
läraren formulerar problem som utnyttjar programvarans potential medför 
detta en möjlighet för eleverna att få olika erfarenheter. Dessa erfarenheter 
kan förhoppningsvis generera nya frågeställningar både hos eleven och hos 
läraren.  

 
Fokus i min forskning ligger på lärarens undervisning där de observerade 

lärarnas användning av ett specifikt dynamiskt datorprogram, Cabri 
Géomètre, är centrala. För att besvara den övergripande frågan är de 
interaktioner som läraren iscensätter som möten mellan eleverna och 
datorprogrammet i klassrummet initialt av betydelse. Interaktion innebär i 
denna undersökning de förutsättningar läraren skapar för att eleven skall 
kunna kommunicera med datorn. Datorn kommunicerar med eleven genom 
att åskådliggöra det eleven kommenderar den att göra. För att förstå 
människors handlingar är det dock nödvändigt att förstå vilka syften 
människorna har, deras kunskaper och vilka övriga förutsättningar som 
finns (Wickman, 2002, Lager-Nyqvist, 2003). Lärarnas utbildning i och 
erfarenhet av matematik och matematikdidaktik är därför också av stort 
intresse för denna studie.  

 
Matematikdidaktik är enkelt uttryckt ett kunskapsområde som omfattar 

varför, vad och hur man undervisar om, lär sig och studerar matematik på 
alla nivåer. Den historiska bakgrunden och kulturella utvecklingen samt de 
sociala drivkrafterna i den matematikutbildning som organiseras och 
genomförs i länder och samhällen runt om i världen är en stark orsak till att 
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kunskapsområdet fortlöpande förändras. En annan möjlighet till förändring 
i matematikundervisningens gestaltning, är det alltmer utvecklade bruket av 
elektroniska verktyg som redskap för undervisning hos lärare och redskap 
för lärandet hos elever. 
 

I föreliggande undersökning har Hur-frågorna behandlats utförligast. 
Vilket matematikinnehåll som tas upp, det vill säga Vad man utnyttjar 
datorprogrammet till, är avhängit av att Cabri Géomètre bland annat är 
dedicerat för funktionslära, geometri och trigonometri. Vad- frågan kan 
även innehålla elevernas inställning till matematik och lärarnas inställning 
till och kunskaper både i matematik och om dynamisk programvara. Även 
den fysiska miljön påverkar vad läraren undervisar om. Varför- frågorna 
avspeglas i lärarnas frågeställningar i ett inledningsskede och i lärarens 
agerande. Lärarna ger också en beskrivning av varför de vill använda just 
denna programvara. 

 
Kunskaper om kommunikationen mellan lärare, elev och programvara är 

av betydelse för att förstå hur dynamisk programvara kan implementeras på 
ett sätt, som befrämjar undervisningen. Intressant är också på vilket sätt en 
dynamisk programvara kan förändra undervisningsmiljön från en så kallad 
styrd, mer traditionell miljö, till en öppen, laborativ miljö och eventuellt öka 
lusten till lärandet i matematik.  

 
a) Hur formulerar läraren problemen/uppgifterna7? 
Problemformuleringar och lärarens frågeställningar är av grundläggande 
betydelse för att genomföra en lektion. Genom dem framkommer både syfte 
och mål med undervisningen. Eleverna kan genom frågeställningarna avläsa 
vad läraren avser med sin undervisning inom det aktuella området. De är 
också utgångspunkter för kommunikationen mellan lärare-elev och i denna 
undersökning även för kommunikationen mellan elev-dator. Är det problem 
som endast verifierar det som eleven redan vet? Är det problem där elev 
och lärare kan erfara en oförutsedd upptäckt? En problemformulering som 
ger flera olika möjligheter till svar skulle kunna utöka elevens lärande 
framför allt genom att elevens självförtroende stärks då hon/han finner egna 
svar som läraren finner intressanta. Denna typ av frågor kan ge eleverna 
erfarenhet som utvecklar deras tänkande och som hjälper dem att variera, 

                                              
7 Orden problem och uppgift används i denna avhandling synonymt även om jag i ordet 
problem ser möjlighet till inlärning ur ett  konstruktivistiskt perspektiv där nya problem 
kan formuleras. 
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tolka och experimentera. De kan också ge eleven en introduktion till ökad 
förståelse genom egna upptäckter. Allt detta ingår i en öppen 
undervisningsmiljö enligt Hannafin Land, & Hill (1997). 
 
Det är också viktigt att eleven ges möjlighet att dra felaktiga slutsatser, då 
hon/han laborerar och gör upptäckter. Eleven har möjligheter att själv 
korrigera dessa slutsatser och skaffar sig därmed ny kunskap genom dessa 
nya erfarenheter. Goldstein, Povey och Winbourne (1996) menar att 
förmågan att konstruktivt använda felaktigt dragna slutsatser måste 
återuppstå. De menar också att arbetet med dynamisk programvara 
uppmanar användaren till att spekulera, skapa, argumentera och verifiera. 

 
Dynamic geometry software can provide a free environment in which 
learners are encouraged to speculate, create images, argue and justify. 
Perhaps the most important freedom of all is to be able to be wrong. School 
children are not often free to make mistakes, especially not in mathematics, 
and so the environment provided by dynamic geometry software is 
particularly valuable. Errors can provide powerful motivation for some 
adults and for most very young children, but the ability to use errors 
constructively needs to be reawakened in most school children. (Goldstein, 
Povey och Winbourne, 1996, sid 17) 
 

Det framgår av Goldstein, Povey och Winbourne (1996) att ett dynamiskt 
matematikprogram underlättar ett undersökande arbetssätt där eleven kan 
upptäcka, utforska och generalisera. Det finns flera svarsmöjligheter 
och/eller olika sätt att lösa problem. Eleven kan göra misstag, som i sin tur 
ger möjlighet att generera ny kunskap. 

 
Asking which teaching technique is best is analogous to asking which tool 
is best a hammer, a screwdriver, a knife or pliers. In teaching as in 
carpentry, the selection of tools depends on the task at hand and the 
materials one is working with. Books and lectures can be wonderfully 
efficient modes of transmitting new information for learning…but one 
would choose other kinds of activities to elicit from students their 
preconceptions and level of understanding, or to help them see the power of 
using meta-cognitive strategies to monitor their learning. … There is no 
universal best teaching practise. (Bransford, Brown och Crocking, 1999, sid 
22) 

 
Författarna påvisar i ovanstående citat, hur väsentligt valet av 
undervisningsstrategi och verktyg är i förhållandet till uppgiften. De menar 
också att böcker och föredrag kan vara bra verktyg då avsikten är att 
överföra information för att bygga upp kunskap men att det även finns 
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redskap för andra metoder. I mina undersökningar innebär det på vilket sätt 
problemformuleringen utnyttjar datorprogrammets potential. Om ett 
datorprogram skall kunna underlätta inlärning och förståelse är det önskvärt 
att läraren har såväl ämnesdidaktisk kunskap som ämneskunskaper och 
specifik kunskap om programmets potential (Morgan, 1994, Engström, 
1999, Gess-Newsome, 2001, Boström, 2003). Vid flera tillfällen används 
datorprogram idag som en belöning då eleven redan är färdig med sina 
förelagda uppgifter. Ofta saknas det då en genomtänkt problemformulering 
och ett aktivt val av lämpligt program.  
 
b) Hur använder läraren elevernas inhämtade erfarenheter? 
Ett antal frågor kan belysa hur läraren utnyttjar elevernas erfarenheter för 
att öka deras kunskaper: Är datoraktiviteten en del av en helhet? Utgår 
datoraktiviteten från en helhet för att eleverna skall förstå delarna? Är det 
möjligt att de nyvunna erfarenheterna från en datoraktivitet är av en sådan 
karaktär att de skapar ett behov av ytterligare erfarenheter? Hur kan dessa 
erfarenheter erhållas utan att använda den aktuella programvaran? Hur 
anpassar läraren uppgifterna till elevernas möjliga utvecklingsförmåga?  
 
c) Hur utnyttjas programvarans potential? 
Detta är en mycket komplicerad frågeställning att undersöka och analysera. 
Den måste sättas in i det sammanhang som lärare och elever befinner sig i. 
Programmet är konstruerat på ett sådant sätt att nya användningsområden 
och nya egenskaper hos exempelvis geometriska objekt och konstruktioner 
kan upptäckas via ett undersökande arbetssätt. Programmets potential kan 
sammanfattas i dess dynamiska effekter och förmågan att visualisera. Hur 
används dessa effekter inom det matematikområde som behandlas och hur 
utnyttjas programmets möjligheter med hänsyn till elevens och lärarens 
aktuella kunskap om programmet? Vilka kunskapsbegränsningar finns det 
hos lärare och elev, avseende användandet av datorprogrammet? Finns det 
unika problemställningar, som man inte lika gärna kan lösa med papper och 
penna?  
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Bakgrund 
Ett bra [dator]program möjliggör 
ett engagemang så att sociala 
barriärer korsas och eleverna på 
ett aktivt och konstruktivt sätt 
deltar i diskussionen vilket i sin tur 
bidrar till att elevens förståelse 
och kunnande växer (Wyndhamn, 
(2002), sid 117). 

 
 
 
 

Inledning  
Att studera hur datorn används som ett didaktiskt verktyg är inte någon ny 
företeelse. Kollerbaur (1985) skriver att hon och några kollegor började 
intressera sig för datorn som pedagogiskt hjälpmedel omkring 1970. 
Användningen av datorn har sedan dess fått en allt större utbredning i 
samhället. Men vad har hänt i skolan sedan 1970? Hur integrerad är 
användningen av datorprogram ur pedagogisk/didaktisk synvinkel i 
matematikundervisningen i dagens skola? Vi vet att datorn idag används på 
många olika sätt, bland annat som ordbehandlare, kalkylator, 
kommunikationsverktyg och faktabank (Riis, 2000) samt också som 
presentationsverktyg. Men hur är det därutöver?  

 
Kollerbaur (1985) skrev också att det fanns helt nya förutsättningar för 

att skapa en ny typ av skola, om vi fann detta önskvärt. För cirka tjugo år 
sedan anade man möjligheterna till en förändring av undervisningen i 
skolan tack vare datorns egenskaper. Cirka femton år senare konstaterade 
emellertid Säljö (2000), att utbildningssystemet visserligen omprövar sitt 
sätt att arbeta men att det ofta går motvilligt och långsamt. Han menar 
också att lärarens monolog-undervisning inte längre behöver vara lika 
dominerande nu när vi befinner oss i det så kallade mediesamhället.  

 
Sannolikt är det nödvändigt att använda en blandning av olika 

undervisningssätt. Läraren är dessutom den som oftast kan bedöma vilket 
undervisningssätt som är effektivast vid olika tillfällen. Läraren bör ha 
förmågan att avläsa klassens kunskapsnivå och potentialen hos den miljö 
som undervisningen skall bedrivas i samt att därifrån initiera 
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undervisningen på lämpligt sätt. Tekniska undervisningssystem kan 
däremot inte avgöra hur det står till med eleven. Används sådana 
hjälpmedel är det viktigt att eleven har förmåga att styra dessa men också 
att eleven uppmanas till nyfikenhet och är ivrig att vilja lära sig. 

 
För att kunna utnyttja ett datorprogram som ett didaktiskt redskap behövs 

ett annat undervisningssätt än det traditionella, där läroboken har styrt de 
undervisningsstrategier som läraren tidigare använts sig av. Säljö (2000) 
menar att en text endast kan svara på de frågor författaren tror uppkommer 
hos läsaren och som författaren därför behandlar. Ett textbaserat 
datorprogram påminner om en lärobok men användaren kan ta sig igenom 
programmet/texten på olika sätt.  

 
Ett datorprogram kan också fungera som en kommunikativ partner, enligt 

Säljö (2000), en partner som stödjer elevens tänkande. Detta kan ge eleven 
tilltro till sitt eget tänkande - något som dessutom efterfrågas i svensk 
läroplan. Detta kan i sin tur leda till ett fördjupat matematiskt tänkande och 
matematikkunnande. Det finns således tydliga incitament för att använda 
datorprogram som ett didaktiskt redskap i undervisningen, men det finns 
också hinder för detta i form av undervisningssätt, som är präglade av lång 
tradition. 

 
En annan typ av program som används i undervisningen är färdiga så 

kallade multimedieprogram. Eftersom denna typ av program framhålls som 
pedagogiska program med sina vackra skärmbilder och fyllda med effekter 
vill jag endast kommentera dessa. Hos dessa program har konstruktören 
bestämt vilka fakta som skall vara tillgängliga. Det finns sedan olika vägar 
att ta sig igenom programmen men volymen av fakta är statisk. Ett 
dynamiskt program såsom Cabri Géomètre har omkring 60 kommandon, 
som kan kombineras på en mängd olika sätt, dels till undersökande 
verksamhet, dels för att konstruera nya egna kommandon. 

 
Ett datorprogram kan vara ännu mer utvecklat genom att till exempel 

vara dynamiskt. Det betyder bland annat att slutresultatet vid användningen 
av programmet inte alltid kan förutsägas och dels kan vara avhängigt 
lärarens problemformulering, dels elevens aktiva val och agerande. 
Dynamiska matematikprogram i undervisningen ger förutsättningar för ett 
aktivt deltagande från elevens sida samt skapar också möjligheter för 
användaren att påverka resultatet. Om uppgiften som skall lösas till 
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exempel är formulerad som ett öppet problem kan olika men ändå korrekta 
svar konstrueras. Ett problem kan också formuleras så att svaret blir 
detsamma under olika förutsättningar. Detta medför att eleverna kan 
formulera hypoteser.  
 

Förutsättningarna för att kunna använda ett dynamiskt 
matematikprogram i matematikundervisningen har funnits under lång tid, 
närmare bestämt sedan slutet på 80-talet. Hur de grundläggande 
förutsättningarna för datoranvändningen i skolan byggts upp skildras i nästa 
avsnitt. Därefter redovisas hur den tekniska utvecklingen lett fram till 
dynamiska matematikprogram och vilka möjligheter dessa kan ge i 
undervisningen i ämnet matematik. För att närmare förstå de grundläggande 
förutsättningarna belyses matematikämnet samt relevanta delar i läroplan 
respektive kursplan nedan. 

 

Datorsatsningen i den svenska skolan  
Med start 1984 satsade Sverige stora resurser på användningen av datorer i 
grundskolan. Detta berörde såväl anskaffningen av maskinvara som 
utbildning av lärare. I Stockholm hade gymnasiet under en tid använt 
ABC80- datorer8 till framför allt programmering. Varje grundskola skulle 
nu få tio datorer i ett nätverk med en server med 10Mb9 lagringsutrymme. 
Dessutom skulle en eller två lärare per grundskola inom dåvarande 
Stockholms skolförvaltning få en utbildning om 10 p i ”datakunskap”. De 
flesta lärare som utbildades, var lärare som undervisade i matematik. I 
Stockholms kommun utbildades därefter tio högstadielärare per grundskola 
i kommunen en vecka för att lära sig att hantera integrerad programvara. 
Denna bestod av ordbehandling, kalkylering och databas-program. Sverige 
satsade också på en skoldator, kallad Compis, med ett eget operativsystem 
kallat CPM. Detta operativsystem var skilt ifrån MS-DOS10, som IBM-
datorerna använde. Projektgruppen DPG11, tillsatt av Skolöverstyrelsen år 
1985, genomförde projekt, som utvecklade utbildningsinriktade 
datorprogram. Två år senare fortsatte Skolöverstyrelsen utvecklingen av 
                                              
8 Detta var namnet på datorn 
9 Detta motsvarar ungefär lagringsutrymmet på sju moderna disketter eller en 1/70 av en 
modern CD. 
10 DiskOperativeSystem. Ett operativsystem organiserar arbetet i dator. MS-DOS gjordes 
därefter enklare att hantera via skalprogrammet Windows som därefter kontinuerligt 
utvecklats. 
11 DataProgramGruppen 
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datorprogramvara inom den så kallade DOS-gruppen. Jag var själv delaktig 
i flera av dessa projekt såsom programdesign, undervisning i Prolog och 
konstruktion av expertsystem. Projektet i programdesign ledde till 
framtagandet av programmet Strålande verkningar som handlade om 
kärnkraft och dess följder. En studieplan i datalära för grundskolan 
utarbetades också 1984. 

 
Datakunskap var dessutom ett undervisningsämne på gymnasiet under 

åren 1980/81 – 1995. Lärare utbildades för detta ämne och lärare som 
skaffat sig kunskap om datorn på egen hand kunde eventuellt få 10p 
utbildning i Pascalprogrammering. Ämnet datakunskap avvecklades 
emellertid i och med det nya gymnasiets införande eftersom datorn skulle 
användas som pedagogiskt hjälpmedel i alla ämnen. Ämnet har sedan åter 
uppstått i dagens gymnasieskola dels i form av kurser som leder fram till ett 
så kallat datakörkort, dels i form av en mängd olika programmeringskurser.  

 
Lärarens undervisningsstrategi påverkas naturligtvis av tillgängligheten 

till datorer. Skolverkets rapport nr 208 (2001) visar att antalet elever per 
dator i gymnasieskolan har minskat från 11 elever 1993 till 4,2 elever 2001. 
Antalet datorer per elev har alltså mer än fördubblats. Många av datorerna i 
datasalarna har också flyttats till klassrummen. Antalet undervisnings- 
datorer i datasalar har procentuellt minskat under samma tid från 80 % till 
ungefär 50 %. Ändå kan det finnas en risk att antalet datorer i ett klassrum 
är för få för att möjliggöra laborationer med helklass i matematik. Detta kan 
jämföras med att laborera i kemi med endast ett par laborationsplatser i 
klassrummet. 

 
Riis (2000) redovisar att de satsningar som stat och kommun gjort på 

datorisering av undervisningen i skolorna inte explicit har efterfrågats av 
majoriteten av lärarna eller av skolan som system. Hon ser även 
kommunaliseringen som en möjlig orsak till att den pedagogiska delen av 
datoranvändningen inte fått tillräcklig genomslagskraft. Riis beskriver 
också den satsning på kompetensutveckling som KK-stiftelsen genomförde 
åren 1996-1999 genom bland annat ITiS12-satsningen. Datorn användes 
därvid företrädesvis som ordbehandlare och presentationsverktyg samt 
också för sökning av fakta på Internet. Däremot beaktades inte de 

                                              
12 IT i Skolan. Min erfarenhet av ITiS är att det var en kompetensutveckling i lagarbete 
inom vilka datorn kunde användas. Jag satt med som så kallad expert i detta projekt. 
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möjligheter som exempelvis dynamiska matematikprogram kan tillföra 
undervisningen. 

 

Från matematikmaskin till dynamiska 
matematikprogram  
Den engelske matematikern och professor i Cambridge (1828-39) Babbage 
(1792-1871) anses vara upphovsmannen till datorn. Han kombinerade de 
två idéerna med mekaniska beräkningar och program lagrade på hålkort. 
Hans konstruktion var emellertid mekanisk och det var Alan Turing (1912 -
1954) som var upphovsmannen till den elektroniska datamaskinen. Alan 
Turing är även känd för sin grundläggande teoretiska forskning kring 
datorer. Artikeln ”On Computable Numbers” (Turing, 1936), som 
innehåller den grundläggande matematiska teorin för datorer, är klassisk. 
Hans modell av en automatisk beräkningsmaskin, den så kallade 
Turingmaskinen, används fortfarande vid teoretiska betraktelser. 

 
Den framstående ungersk-amerikanske matematikern John von Neumann 

(1903-1957), som var konsult åt gruppen kring ENIAC13, införde ett helt 
nytt tankesätt, nämligen att både program och data kan lagras internt i 
datorns minne. Detta, ”det lagrade programmets princip”, är en avgörande 
förutsättning för de datorer som finns idag med begrepp som CPU och 
ALU14 samt lagringsminne. Ovanstående historiebeskrivning baserar jag på 
Erikson, Fahlgren, Lingefjärd (2000). 

 
Gemensamt för dessa personer bakom datorns tillkomst, är att de alla var 

matematiker. Datorn kallades också till en början för just matematikmaskin. 
Det engelska ordet computer kommer från latinets ord för ”räkna”. Idag kan 
datorn emellertid användas inom en mängd olika områden och inte endast 
som räknemaskin. Riis (2000) bekräftar att många avancerade datorer 
huvudsakligen används till skriv- och räknearbete samt som ett 
kommunikationsredskap med hjälp av Internet. Sådan användning kan till 
exempel fungera som en inspirationskälla och en informationskälla samt 
därutöver vara motivationshöjande. Insamlade fakta kan användas och 
bearbetas samt presenteras på ett intressant och vackert sätt, vilket även 
bekräftas av Alexandersson och Limberg (2004). I den första studieplanen 
                                              
13 Electronic Numeric Intergrator and Calculator, ENIAC vägde 30 ton, hade 18000 
elektronrör och upptog ett helt rum. 
14 CPU Central Processing Unit och ALU Arithmetic Logical Unit 
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för datalära, som utgavs i Sverige år 1984, framställs Problemlösning i 
matematik-kalkylering som ett eget kunskapsområde (Skolöverstyrelsen, 
Studieplan, 1984, sid 14). Där beskrivs datoranvändning i matematik som 
ett eget moment i ämnet datalära. Datalära och matematik var emellertid två 
olika undervisningsämnen i grundskolan. Idag finns inte ämnet datalära 
längre kvar. Man kan fråga sig om detta betyder att datorn som 
kalkylverktyg har eliminerats och om datorn i matematikundervisningen har 
försvunnit?  

 
I undervisningssammanhang introducerades i början på 1980-talet 

dynamiska matematikprogram i USA och Europa, något som blev möjligt 
bland annat tack vare datorteknikens snabba utveckling. De två 
huvudkonkurrenterna på marknaden heter The Geometer’s Sketchpad från 
USA och Cabri Géomètre från Frankrike. Programmen omfattar även 
elementär funktionslära och via denna väg kan man lätt utveckla 
applikationer för trigonometri. Därför kallar jag dessa program dynamiska 
matematikprogram för att undvika missförstånd beträffande en begränsning 
i användningsområdet. Det finns även andra program av samma typ, 
exempelvis programmet Cinderella från Tyskland. Denna typ av program är 
elevstyrda och praktiserar Piagets och Vygotskys teorier om lärande. 
Eleverna laborerar och drar sina slutsatser utifrån de erfarenheter de 
erhåller. På detta sätt konstruerar eleverna ny kunskap med hjälp av datorn 
och eventuellt också i samarbete med andra elever. Lärarens roll i denna 
dynamiska miljö kan vara att initiera en aktivitet och i slutändan utvärdera 
den process som ägt rum. Denna process behöver emellertid inte se likadan 
ut för alla elever. Lärandet kan innebära något annat än faktainhämtande 
och färdighetsträning såsom till exempel förståelse och upptäckande av 
samband. Dynamiska matematikprogram kan i sådana fall fungera som stöd 
för inlärningen. 

 
Även om det numera på många platser i världen är naturligt att använda 

dynamiska matematikprogram i matematikundervisningen, så har av någon 
anledning utvecklingen i Sverige nästan stått stilla. Det finns länder, där det 
idag är obligatoriskt att använda dynamiska geometriprogram, i till exempel 
delar av Tyskland. I Nederländerna ingår motsvarande datorprogram i 
läromedlen, vilket redovisades vid en TI-konferens15 (18 juni, 2003, 
Bryssel). I Danmark används dynamiska matematikprogram, såsom The 

                                              
15 TI betyder Texas Instrument 
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Geometer’s Sketchpad och det danska GeoMeter frekvent i gymnasiets 
matematikundervisning.  

 
Det aktuella datorprogrammet i min undersökning, Cabri Géomètre, är ett 
verktyg som genom sin förmåga till visualisering och sina dynamiska 
effekter medger ett interaktivt arbetssätt. Erfarenheterna av ett sådant 
arbetssätt kan resultera i att eleverna kan ställa hypoteser och definiera 
begrepp. Eleverna kan pröva alternativa lösningar och kan själva upptäcka 
nya samband. Genom att spara och sedan ”spela upp” vad de gjort sker en 
repetition av hur de tänkt och arbetat. Interaktiviteten är inte styrd av något 
förutbestämt utan det är eleven som styr den. Interaktivitet innebär för mig 
att elevens mentala process såväl påverkas av, som påverkar, samarbetet 
med datorn. Eleverna påverkas av det som de ser på skärmen och det 
medför att de formulerar nya frågor och genom dessa frågor ger de datorn 
nya kommandon som datorn reagerar på. Det är alltså inte datorn som 
ställer frågorna utan eleverna. 

 
Interaktivitet används ofta i en mer begränsad betydelse. Till exempel 

kan en fråga komma upp på skärmen, eleven svarar och programmet visar 
om svaret är rätt eller fel samt eventuellt också hur eleven skall fortsätta 
arbetet. Därför använder jag ordet dynamiskt i stället för interaktivt 
eftersom ordet interaktivt ofta används i denna mer begränsade mening. En 
dator, som innehåller ett dynamiskt matematikprogram är som tidigare sagts 
ett matematikdidaktiskt verktyg. Dynamisk programvara har naturligtvis 
också sina begränsningar.  

 

Cabri Géomètres begränsningar 
De hjälpmedel som kan användas i matematikundervisningen är exempelvis 
papper och penna, cuisinairestavar, klossar i olika former, prototyper av 
pengar, olika geometriska formobjekt, miniräknare samt, datorprogram. Det 
material som används för att förstärka taluppfattningen används 
företrädesvis på lägre stadier men inte på gymnasiet. För att åskådliggöra 
volymberäkningar kan prototyper där man häller i vatten och därefter mäter 
upp volymen samt klossar där man handgripligen kan åskådliggöra de olika 
formlerna vid volymberäkningar användas även på gymnasiet. Konkreta 
föremål används för att känslomässigt förnimma olika former, antal och så 
vidare. Cabri Géomètre kan inte användas hantverksmässigt eller 
förnimmelsemässigt utan kan endast åskådliggöra abstrakta fenomen genom 
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geometriska figurer, funktioner eller diagram, visualisera matematiska 
samband och låta eleverna upptäcka dessa olika samband och begrepp. 
Genom att eleverna kan nå förståelse och insikt via olika vägar kan 
dynamisk programvara generera en form av individualisering. Det är inte 
heller lämpligt att använda Cabri Géomètre då man vill att alla elever skall 
arbeta på samma sätt efter samma mall och upptäcka precis likadana 
samband eller samma begrepp. 

 
För att närmare förstå hur användningen av dynamiska 

matematikprogram kan passa in i matematikundervisningen redovisas några 
olika forskares syn på matematikundervisning i nästa avsnitt. Dessutom 
berörs hur undervisningens omfång i geometri utvecklats under ett antal år. 

 

Skolmatematik  
Samuelsson (2003) beskriver skolmatematiken som tyngdpunkten i ett möte 
mellan eleven och matematik. Han menar att det är av betydelse hur läraren 
arrangerar detta möte. Varför skall man lära sig matematik? Wyndhamn 
(1991) anger tre utmärkande drag för ämnet matematik: abstraktion, 
generalisering och formalisering. Med abstraktion menas en tankeakt där 
användaren identifierar kärnan i ett matematiskt sammanhang genom att 
välja bort det oväsentliga och därmed kan den överföras till andra 
sammanhang med samma kärna. Generalisering är en process där man 
övergår från förståelse av en struktur till förståelse av en annan, som 
innehåller den första strukturen. Formalisering sker via ord, siffror och 
symboler. Detta leder till ett språk med sina egna glosor, egen terminologi 
och en egen syntax som består av räknelagar och bevis. Abstrakt matematik 
beskrivs ofta som de teorier och lagar som bygger upp matematiken. När 
matematik används för praktiska ändamål kallas den ofta tillämpad 
matematik. Tillämpad matematik på vardagsnära problem benämnes ibland 
vardagsmatematik. Bruner (1985) menar att matematik också är ett 
universellt språk, som beskriver världen och inte endast är ett redskap för 
problemlösning av skiftande karaktär. Håstad (1978) finner att matematiken 
också är personlighetsutvecklande. Björklund, Pettersson och Tambour, 
(2002), anser att matematikstudier gör människan delaktig i den kulturvärld 
som matematiken representerar. Behovet av kvalitativt goda kunskaper i 
matematik har framgått av åtskilliga rapporter och utredningar. (Skolverket, 
1997, Skolverket, 2003) SOU, 2004). Nedanstående citat visar att 
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ämneskunskaperna i matematik samt matematikdidaktik är viktiga för 
elevers lärande. 

 
Dit hör att lärarna vid sidan av ämnesövergripande lärarlag behöver ges 
utrymme för ett ämnes-/ämnesområdesinriktat samarbete. Det bör också 
syfta till att utveckla undervisningen utifrån nationella mål på olika nivåer, 
kunskaper om lärande, olika elevers förutsättningar och behov, 
ämneskunskaper och innehåll samt ämnesdidaktik. (Skolverket, 2003 sid 
58) 

 
I lärarkompetens ingår bland annat ämneskunskaper och ämnesdidaktik. 
Lärarkompetensen har störst betydelse för elevernas resultat och då behövs 
förmodligen denna kompetens tillgodoses. 
 

Tillgången på utbildade lärare i matematik behöver öka såväl nu som i 
framtiden. Undersökningar visar att lärarkompetensen är den enskilda faktor 
som har störst betydelse för elevernas resultat. Föratt skapa den goda 
inlärningsmiljö som är nödvändig för attstimulera elevernas lärande, måste 
läraren både ha genuina kunskaper och stort intresse för ämnet. (SOU 
2004:97, sid 190) 

 

Geometri - vardagsnära matematik 
Ordet geometri betyder jordmätning och signalerar därmed att området 
behandlar något vardagsnära. Geometri är en del av matematiken och finns 
runt omkring oss i vårt dagliga liv och skulle till viss del kunna benämnas 
vardagsmatematik. Undervisningen i geometri i den svenska skolan 
minskade då mängdläran introducerades på 1960-talet. Därefter har 
geometriundervisningen inte ökat i omfång trots att mängdläran nästan 
försvunnit. På gymnasiet återkommer geometrin, i en breddningskurs. Vi 
omger oss dock fortfarande i vardagslivet med många olika geometriska 
former, som till exempel cirklar, kvadrater, rektanglar, cylindrar, rätblock 
och klot. Volym och area är vanliga begrepp. Trigonometriska kurvor är ett 
begrepp inom ellära och medicin.  

 
I den svenska läroplanen (SKOLFS, 1994) för gymnasieutbildningen 

nämns geometri på ett fåtal ställen, medan begreppet geometri i kursplanen 
för till exempel kantonen Valise, i Schweiz förekommer som moment inom 
alla fem årskurserna på gymnasiet.  

 
Matematik bestod tidigt av två grenar, den diskreta och den 

kontinuerliga. Dessa grenar utvecklades till fyra kunskapsarter, som bestod 
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av aritmetik, musik, geometri och astronomi. Geometrins betydelse för 
Platon kan åskådliggöras av inskriften över porten till hans föreläsningssal: 
Må ingen som är okunnig i geometri här inträda (Turnbull (1956), sid 43). 
Geometri har i Sverige historiskt sett intagit en central plats i 
undervisningen. Under slutet av 1800-talet introducerades i Sverige en 
uppdelning i två matematikämnen, nämligen geometri och aritmetik 
(Normalplanen 1878). Geometri var i många år reserverat för pojkarna 
(Björklund, Pettersson, Tambour, 2002). I början på 1900-talet fanns det två 
skolämnen vilka rubricerades som räkning och geometri och som i mitten 
av 1900-talet ersattes av ett ord/begrepp, nämligen matematik (Holmquist, 
2003).  

 

 Matematikens kunskapsbegrepp i olika skepnader 
Matematikundervisningen i skolan innefattar bland annat att förbereda 
eleverna för fortsatta studier inom områden där ämneskunskapen och det 
matematiska tänkandet kan vara användbart. Vad innebär det egentligen 
därutöver att kunna matematik? Vilka kunskaper krävs av någon som 
genomgått den svenska skolan av idag? En studie inom IMATEC16-
projektet, som startade 1996, redovisade att det inte i första hand var 
specifika kunskaper som industrin efterfrågade, utan en mer allmän 
utbildning som ger teknikern/ingenjören självförtroende att ta sig an de 
olika arbetsuppgifter, som hon/han kan ställas inför (Jernståhl Nordlund och 
Stenström, 1999). Denna undersökning kom fram till sju egenskaper som 
var önskvärda att teknikern/ingenjören skulle ha tillägnat sig efter avslutad 
utbildning. Dessa var a) att förstå och analysera problem, b) att kunna 
plocka ut relevanta fakta, c) att kunna tänka logiskt, d) att förstå 
formelhantering, e) att välja en genomförbar lösningsmetod, f) att inse 
vilken kunskap som behövs och vid behov inhämta den kunskapen samt g) 
att kunna värdera ett resultat. Denna kunskap kan vara en produkt av 
utbildning, erfarenhet och mognad. Ovanstående punkter är även en 
beskrivning av tillvägagångssättet hur man inom matematiken kan lösa 
olika problem. Det överensstämmer väl med Polyas klassiska schema för 
problemlösning, bland annat beskrivet i Billstein, Libeskind, Lott (2001). 

                                              
16 IMATEC var ett EU-projekt för att bland annat undersöka företags olika behov vad 
gäller matematisk kompetens hos tekniker/ingenjörer i Sverige, Storbritannien och 
Frankrike. Svarsfrekvensen var emellertid så låg att resultaten inte går att generalisera. 
En sammanställning av detta projekt redovisades endast genom refererad artikel i 
Sverige. 
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Arbetet med ett dynamiskt matematikprogram kan i stort följa samma 
mönster, med undantag av momentet att förstå formelhantering. Polya 
menar även att lösa ett problem är att göra en upptäckt. Och om ett problem 
väcker nyfikenhet och stimulerar en uppfinningsrikedom kan man få 
uppleva den spänning och den triumf som är följden av varje upptäckt. Att 
laborera i matematik kan stimulera till upptäckter och därmed göra 
matematiken mer levande. 

 
Polya argumenterar för att en stor del av det egna kunskapsbyggandet är 

ett resultat av de reflektioner man gör i samband med det egna lärandet, 
beskrivet i problemlösningsprocessen ovan. En stimulans till reflektion får 
man genom att till exempel ställa följande fråga: Hur har jag kommit fram 
till detta? Denna reflektion och självkännedom har stor betydelse för 
inlärningsprocessen. Denna process kan ses som en följd eller en 
förstärkning av den mentala process som äger rum i en inlärningssituation. 
Reflektion är betydelsefull vid all laborativ verksamhet för att kunna 
generalisera och dra slutsatser. 

 
Det går att beskriva kunskap som resultatet av en process. Peterson ger 

följande processbeskrivning: 
 

Med kognitiv kunskapsprocess avses den mentala process, som ger upphov 
till kunskaper och insikter. Den metakognitiva kunskapsprocessen däremot 
innebär kännedom om den egna inlärningsprocessen och förmågan att 
reflektera över sina egna processer och handlingar (Peterson, 1988, sid 25).  

 
Kunskap är inte enbart fakta, som skall återges i en form, som om den vore 
hämtad från en databas. Kunskap kan bland annat vara bearbetade fakta, 
som uppkommit genom viss reflektion. Exempelvis kan man fråga sig om 
vad som kan betraktas som kunskap då derivatan för en funktion ska 
bestämmas. Då förstaderivatan av en funktion är lika med 0, så ger den x-
koordinaten för antingen maximi-, minimi- eller terass-punkt för 
funktionen. Detta beror på att den samtidigt är riktningskoefficient för den 
linje som tangerar kurvan i den aktuella punkten. Om det är en 
maximipunkt, minimipunkt eller terasspunkt kan avgöras med teckenstudie 
eller andraderivatan. En elev kanske kan derivera, men vet inte hur hon/han 
skall gå vidare. Hon/han kanske kan bestämma den sökta punkten men inte 
avgöra vilken sorts punkt det är. Då är den rent tekniska kunskapen i att 
derivera inte tillräcklig. Å andra sidan kan vi tänka oss att en annan elev har 
en definierad funktion och ser en grafisk representation av denna funktion 
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och därigenom kan hon/han konstatera att det exempelvis finns en 
maximipunkt men inte alltid bestämma denna punkt exakt om hon/han inte 
kan derivera.  

 
Kunskap kan  bland annat beskrivas som att man förstår och ser 

sammanhanget mellan olika delar i en helhet. Man skulle här kunna 
beskriva kunskap som kännedom om relationer mellan fakta, som man 
upptäckt genom olika undersökningar. Detta kan betraktas som en process. 
Ur den upprepade addition 3 + 3 + 3 + 3 = 12 kan man dra slutsatsen att     
4 . 3 = 12 men däremot inte att 3 . 4 = 12. Den senare produkten kan tänkas 
uppstå genom en kognitiv process där man utgår från resultatet och delar in 
12 punkter i grupper om fyra. Det blir tre sådana grupper. Det fordras alltså 
olika sätt att tänka i ovanstående exempel för att till fullo förstå 
multiplikation och dessa olika sätt att reflektera kan följaktligen betraktas 
som olika former av kunskap. 

 
Det finns naturligtvis olika sätt att betrakta kunskap. Säljö (2000) menar 

att kunskaper inte är en utantill-läxa som kan återges, utan bearbetade fakta 
som också utvecklas till något användbart i vardagslivet. Kunskap som 
bearbetade fakta behöver inte endast anknytas till ett sociokulturellt 
perspektiv utan också till ett konstruktivistiskt perspektiv där läraren/eleven 
konstruerar ny kunskap genom att använda de fakta som konstruerats 
genom undersökande verksamhet. Resultatet, det vill säga kunskapen, är då 
en produkt av lagrad fakta och nya upptäckter. Denna produkt har 
emellertid uppkommit genom en process vilket åskådliggörs i figur 2. 

 
 
 
 

 
Figur 2 Processen vid undersökande verksamhet  

 
Grundläggande färdigheter i matematik finns på olika nivåer. Till exempel 
kan hantering av komplexa tal ses som en grundkunskap för de blivande 
ingenjörer som studerar ellära. Multiplikationstabellen kan ses som 
grundkunskap för elever i åk 7. Om eleven inte kan multiplikationstabellen 
men har förstått att multiplikationstabellen är upprepad addition, kan den 
kunskapen användas för att lösa detta problem.. Om eleven glömt 
multiplikationstabellen men har förstått att det är upprepad addition kan 
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denna kunskap användas för att lösa den aktuella multiplikationen. En 
kunskapsaspekt kan också vara att tre multiplicerat med fyra inte behöver 
ha samma betydelse som fyra multiplicerat med tre även om svaret är 
detsamma, som tidigare påpekades. Det är beroende av i vilken situation 
multiplikationen skall användas. Sammanfattningsvis kan man säga, att 
faktakunskap ibland  kan användas för att lösa problem och resulterar då i 
för eleven ny kunskap som eleven lär sig använda. 

 
Eleverna kan uppfattas konstruera kunskap ur det de redan har erfarit. 

Exempelvis skapas kunskap genom att lösa nya sorters problem, 
experimentera och upptäcka samband, ställa hypoteser och dra slutsatser. 
Detta sätt att arbeta kan vara genomförbart om läraren formulerar problem, 
som ger eleverna frihet att lösa dessa problem på olika sätt. Arbetet under 
en lektion kan då resultera i att eleven kommer fram till slutsatser, som 
läraren inte hade tänkt sig. Detta är emellertid också en form av lärande och 
något läraren bör vara införstådd med (Bransford, Brown, Crocking, 2000). 
 

Det vi kallar kunskap i matematik testas ofta i skolan genom prov som 
består dels av färdighetsuppgifter, dels av mer komplexa problem som kan 
vara mer eller mindre öppna. Färdighetsdelen kräver fakta för att kunna 
lösas, till exempel fakta lagrat i minnet. Dessa är enligt Säljö (2000) inte 
kunskap i sig. Det bör dock framhållas att faktakunskaper är viktiga för 
tänkande och problemlösning, men att kunskap är så mycket mer än enbart 
fakta som kan återges.  
 

Piaget menar att kunskap uppkommer när barnet genom eget 
manipulerande upptäcker olika relationer (Säljö, 2000). Kunskap kan alltså 
vara en produkt formad av tankar och handlingar som i sin tur också beror 
på barnets tidigare erfarenheter och kunskaper. Vygotsky lägger stor vikt 
vid den språkliga influensen på lärandet och särskilt på lärarens roll i 
undervisningsprocessen.  

 
For the young child to think means to recall; but for the adolescent, to 
recall means to think. Her memory is so “logicalized” that remembering is 
reduced to establishing and finding logical relations; recognizing consists in 
discovering that element which the task indicates has to be found. 
(Vygotsky, 1978, sid 51) 

 
Detta kan innebära att om eleverna tränade logiskt tänkande i matematik 
skulle de möjligen så småningom utveckla förmågan att förstå olika delar i 



24 
Bakgrund 

 

1Forord_Bakgrund_Inledning 060118 

 

matematik. Då skulle eleverna inte behöva lära sig utantill och komma ihåg, 
utan snarare kunna se och uppleva hur sambanden hänger ihop. Ordet 
uppleva innebär här resultatet av ett experimentellt arbete när eleven har 
tillfälle att finna samband, generalisera och dra slutsatser. Vygotsky (1978) 
skrev också: “In elementary form something is remembered; in the higher 
form humans remember something”. Den senare delen av citatet tolkar jag 
som att människan då är en aktiv varelse, som skapar denna form av ”kom i 
håg” utifrån de erfarenheterna/kunskaperna hon har.  

 
Vygotsky (1978) beskriver de olika utvecklingsnivåer ett barn kan 

befinna sig i. Skillnaden mellan den aktuella nivån och den potentiella 
nivån kallar han ZPD, Zone of Proximal Development Denna 
utvecklingszon ses som en zon där eleven är mottaglig för stöd och 
förklaringar från en mer kompetent person.  Vygotsky skiljer på spontana 
begrepp som barnet utvecklar genom att interagera med andra människor 
och vetenskapliga begrepp som barnet lär sig i skolan. Detta kan innebära 
att definitionen av ett matematiskt begrepp kan vara utgångspunkt för en 
analys av dess logiska struktur.  
 

När en elev skall lösa ett problem som hon/han inte tidigare kommit i 
kontakt med fordras en strategi som kan skapa referenser till något hon/han 
redan känner till, exempelvis genom att förenkla problemet till något redan 
känt. Då kanske eleven upptäcker att något saknas för att kunna lösa 
problemet. Naturligtvis är även denna upptäckt en form av användbar 
kunskap, som kan utnyttjas för att inhämta ny kunskap så att problemet kan 
lösas. 

 
Kunskap uppfattas av naturliga skäl olika inom olika ämnesområden. 

Inom naturvetenskapen försöker man visa att en hypotes är riktig genom att 
påvisa så många varierande situationer som möjligt, som styrker hypotesen, 
så kallad induktiv slutledning. Laborationer har här en viss betydelse. Inom 
matematiken räcker inte induktiv slutledning. I matematiken accepteras ett 
påstående som sant om och endast om det logiskt kan härledas ur tidigare 
accepterade påståenden, så kallad deduktion eller deduktiv slutledning. Det 
går inte att dra logiska slutsatser om tidigare accepterade påståenden 
saknas. Man måste emellertid acceptera vissa grundläggande påståenden, så 
kallade axiom, som den logiska deduktiva diskussionen utgår ifrån. Denna 
typ av axiom och logik, som matematik består av, brukar i slutändan oftast 
leda till slutsatser som hjälper oss att beskriva verkligheten. Frågan är hur 
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laborationer med användning av ett dynamiskt geometriprogram kan 
underlätta arbetet för att kunna formulera slutsatser.  

 
Jung (2002) menar att kunskap i matematik ofta relateras till substantiell 

kunskap, det vill säga faktakunskap. Multiplikationstabellerna, 
additionstabellerna, tallinjen, kvadreringsreglerna och hur man bestämmer 
primitiva funktioner är exempel på substantiell kunskap. Denna kunskap 
kännetecknas oftast av rutiner och behöver inte härledas eller bevisas varje 
gång den används. Men det förekommer också enligt Jung en nödvändig så 
kallad begreppskunskap (conceptual knowledge). Denna kunskap byggs 
upp av samband mellan olika sorters information. Information menar Jung 
(2002) kan vara nyligen eller tidigare konstruerad kunskap.  

 
Innebörden av ord är ofta olika för olika människor. Detta förhållande 

har betydelse för inlärningsprocessen. Inom matematiken finns det en 
väldefinierad och exakt terminologi och följaktligen ett begränsat ordförråd 
och språk. Det man vinner i exakthet förloras i språklig rikedom. Denna 
terminologi är användbar i kommunikationen mellan till exempel lärare och 
elev samt mellan elev och dator/datorprogram.  

 

Läroplaner och kursplaner 
I denna avhandling ingår studier av hur två gymnasielärare undervisar i 
matematik (på B-kursen) på Samhällsprogrammet på ett svenskt gymnasium 
och hur en matematiklärare undervisar på ett gymnasium i Schweiz. En 
genomgång av skolornas läroplaner och kursplaner behövs dels för att 
förstå de förväntningar, som man kan lägga på lärarna, dels för att förstå 
hur resultaten av analysen kan sättas i relation till den undersökta skolans 
mål. Vad jag särskilt har extraherat är vad som sägs om datoranvändning 
och om det finns arbetssätt beskrivet där ett dynamiskt matematikprogram 
är lämpligt att använda. Kursplanen i kantonen Valise introducerar jag efter 
en kort beskrivning av dess skolsystem, eftersom det skiljer sig från vårt 
svenska skolsystem. 

 

Läroplanen för den frivilliga skolformen 94 
Under rubriken Karaktär och struktur står det att många rutinoperationer 
främst av numerisk och grafisk karaktär idag kan utföras med hjälp av 
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miniräknare och datorer. Under rubriken Mål17 står det att eleverna efter 
genomgången kurs i aritmetik skall ha erfarenhet av användning av 
datorprogram vid beräkningar. Detta tolkar jag som att datorn skall 
användas som en kalkylator. Eleverna skall också kunna utnyttja grafritande 
hjälpmedel inom funktionsläran (SKOLFS: 4, 1994). Under Syfte står det: 

 
Eleverna skall få förståelse för att matematiken har sitt historiska ursprung i 
många äldre kulturer och få inblick i hur matematiken utvecklats och 
fortfarande utvecklas samt lära sig att med förtrogenhet och omdöme 
använda sig av miniräknaren och datorer som matematiska verktyg. 
(SKOLFS: 4, 1994, sid 40) 

 
Ordet dator i läroplan/kursplan nämns företrädesvis tillsammans med ordet 
miniräknare eller kalkylator. Också detta indikerar att datorn huvudsakligen 
betraktas som ett räkneverktyg. Under Särskilda Programmål, 
Naturvetenskapsprogrammet står det: 

 
Skolan har ansvar för att eleverna efter fullföljd utbildning kan använda 
datorer som verktyg i studier och arbete (SKOLFS, 1994, sid 30) 

 
Det står emellertid inte angivet på vilket sätt datorer skall användas som 
verktyg. Det skulle kunna innebära användning i syfte att söka 
faktakunskaper, dokumentera och presentera fakta och underlätta förståelse.  

 
I den svenska läroplanen för de frivilliga skolformerna står bland annat 
följande: 

 
Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra.  

 
Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se 
samband.  

 
Eleverna skall få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa 
sina kunskaper.  

 
Skolan skall inte själv förmedla de kunskaper som eleverna kommer att 
behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna 
för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.  

 

                                              
17 Svensk läroplan behandlar endast mål som skall uppnås, ej sättet att uppnå dem. 
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Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar (SKOLFS, 1994, sid 26, min 
kursivering). 

 
Användningen av begreppen fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet 
samt samspelet mellan dessa illustrerar hur kunskapsbegreppet kommer till 
uttryck enligt SKOLFS, 1994. Om eleverna kan ges möjlighet att se olika 
matematiska samband skulle detta kunna öka deras förståelse och 
förtrogenhet med matematiken. Och kan eleverna ges möjlighet att 
reflektera över sina erfarenheter, skulle deras kunskapsutveckling sannolikt 
fördjupas. I kursplanen under Syfte i SKOLFS: 4, 1994 står det: 

 
Matematikundervisningen syftar till att ge eleverna tilltro till sitt eget 
tänkande samt till den egna förmågan att lära matematik och använda 
matematik i olika situationer. 

 
Undervisningen skall utveckla elevernas nyfikenhet, öppenhet, analytiska 
förmåga, kreativitet och ihärdighet vid matematisk problemlösning samt 
förmåga att generalisera, abstrahera och estetiskt fullända lösningar och 
resultat (SKOLFS: 4, 1994, sid 40). 

 
Ett undersökande arbetssätt kan resultera i att elevens tilltro till sig själv och 
sitt eget tänkande stärks och att nyfikenhet, öppenhet samt analytisk och 
kreativ förmåga utvecklas. Dessutom kan eleven genom att göra 
generaliseringar formulera och verifiera hypoteser. Under rubriken 
Karaktär och struktur står det: 

 
Matematik är ett sätt att undersöka och strukturera teoretiska och praktiska 
problem. Matematik är också ett sätt att tänka med inslag av både intuition 
och logik. Matematik handlar om att formulera hypoteser, undersöka dem 
och dra slutsatser samt kunna övertyga andra om giltigheten i ett 
resonemang (SKOLFS: 4, 1994, sid 40). 

 
 

Kursplanen i kantonen Valise i Schweiz 
Eleverna kan börja i en frivillig skolform då de är 4 år. Då de är 6-12 år går 
de i École première, från ca 12 års ålder går de i École secondaire och i 
åldern 14-19 år går de på Collège. Eleverna går fem år i gymnasiet (collège) 
och det ger behörighet till teoretiska studier på universitetet. Åk 1 på 
gymnasiet läser alla eleven samma kurs i matematik med fem lektioner i 
veckan. Åk 2 väljer de en matematikkurs med sex alternativt tre lektioner i 
veckan. De tre sista åren kan de välja matematikkurser om fyra, fem, 
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alternativt sex lektioner per vecka. De som väljer kursen med sex lektioner i 
veckan i åk 2 kan välja ytterligare en kurs med två lektioner i veckan 
”Application des Mathématiques” och i den kursen ingår ett dynamiskt 
matematikprogram som ett verktyg i matematikundervisningen. Ju svårare 
kurs desto fler lektioner per vecka disponerar kursen. De allmänna målen är 
likalydande för dessa kurser. De fyra styckena nedan är tagna från olika 
ställen i kursplanen. I kursmålen står det att läsa (min kursivering):18 

 
Undervisningen i matematik tillåter eleven att erövra ett intellektuellt 
redskap utan vilket han inte skulle utveckla vetenskaplig kunskap.19  

 
Detta redskap, som mängdernas, modellens och den deduktiva strukturens 
vetenskap är särskilt lämpat att behandla abstrakta begrepp av alla sorter 
som man finner i de exakta eller i de experimentella vetenskaperna och i 
vissa humanistiska och sociala vetenskaper20  

 
Undervisningen bör visa att matematik inte endast är ett hjälpspråk för att 
formulera och lösa en vetenskaplig fråga utan också ett centrum för oändlig 
mängd, metoder resonemang och strukturer där språket är exakt och 
strikt.21 

 
Matematikens värld, rik, abstrakt och strukturerad, är ett kunskapsfält som 
människan alltsedan antiken försöker vidga och komplettera. 
Undervisningen bör underlätta tillgängligheten till matematiken och ge 
eleven lust och smak att intressera sig för den.22  

 
Dessa fyra fragment beskriver i första hand ämnet matematik och 
undervisningens förhållande till detta ämne. Eftersom den schweiziska 
skolan tillhandahåller en specialkurs där ett dynamiskt matematikprogram 

                                              
18 Översättningar från franska till svenska är gjorda av författaren och granskade av 
Fredrik Méden, infödd fransman som är utbildad svensk matematiklärare. 
19 L’enseignement des mathématiques permet à l’élève d’acquérir un outil intellectuel 
sans lequel, malgré des dons d’intuition ou d’invention, il ne progresserait pas dans la 
connaissance scientifique au-delà de certains seuils. 
20 Cet outil, comme science de quantité, du modèle et de la structure déductive est 
particulièrement adapté pour traiter les concepts abstraits de toutes sortes que l’on trouve 
dans les sciences exactes ou expérimentales et dans certaines sciences humaines et 
sociales 
21 L’enseignement doit montrer que les mathématiques ne sont pas qu’un langage à l’aide 
duquel une question scientifique peut être posée et résolue, mais un vaste corps de 
méthodes, de raisonnements et de structures dont le langage est précis et rigoureux. 
22 Le monde de mathématiques, riche, abstrait et structuré est un champ de connaissances 
quel homme, depuis l’Antiquité, cherche à élargir et compléter par une recherche et une 
remise en cause continues. L’enseignement doit faciliter l’approche des mathématiques 
et donner à l’élève l’envie et le goût de s’y intéresser (s 15) 
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är utgångspunkt för matematikstudierna har man därmed i kantonen Valise 
troligtvis dragit slutsatsen att användandet av dynamiska matematikprogram 
passar in i ovanstående målformuleringar. 
 

Matematikämnet delas in under de två första åren i tre moment: 
aritmetik, algebra och geometri. De följande tre åren delas matematikämnet 
in i geometri, analys och sannolikhetslära. Geometri finns som tidigare 
påpekats upptaget som moment i alla fem årskurserna. Varje kurs är också 
indelad i de olika moment eleven skall ha kunskap om. Därtill är de mål 
som varje elev skall uppnå preciserade. Begreppet datoranvändning finns 
däremot inte nämnt någonstans i kursplanen för matematik.  

 
Eleverna har fler vägar att välja för matematikstudier än i Sverige, där 

det endast finns en väg som kan avslutas vid olika tillfällen. De svenska 
eleverna har en grundkurs A och kan därefter successivt välja 
påbyggnadskurser upp till E - eller ibland F-nivå. 

 
Kommentarer: Nedan exemplifierar jag utifrån läroplan/kursplan där 

användandet av dynamisk programvara kan vara en tillgång, ge tilltro till 
eget tänkande, utveckla nyfikenhet och sin analytiska förmåga samt att 
generalisera. Ett exempel kan vara vad eleven kan finna då hon/han 
undersöker begreppet vinkelrät linje. Då kan följande egenskaper hittas: den 
vinkelräta linjen bildar 90 grader med en annan linje eller sträcka, den är 
underlag för att åskådliggöra en höjd i en triangel, en del av linjen bildar det 
kortaste avståndet mellan två sträckor/linjer, sträcka är en del av en linje. 
Skillnaden mellan linje och sträcka framkommer därigenom tydligt. Ett 
annat exempel på en laboration är troliggörandet av Pythagoras sats, som 
lämpar sig mycket väl för laborationer med ett dynamiskt geometriprogram. 
Denna sats återkommer jag till i kapitel 4 Teoretisk plattform. 

 
De citat ur läroplanerna, som jag givit exempel på skulle kunna 

förstärkas genom att eleverna inte endast kommunicerar med läraren och 
med varandra samt löser uppgifter i boken, utan också genom att de har en 
tredje part, datorn, att laborera med. Skolan kan därmed utnyttja en 
möjlighet bland flera för att förstärka elevens tänkande och 
kunskapsutveckling. 

 
Det sätt på vilket jag tolkar läroplanen ovan visar att datorn även kan 

vara ett användbart matematikdidaktiskt instrument vid ett svenskt 
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gymnasium. Följaktligen finns det stöd i den svenska läroplanen för att 
använda ett dynamiskt matematikprogram även om det inte är framskrivet 
explicit. 

 
Min tolkning av ett dynamiskt matematikprogram är att det genom sina 

dynamiska effekter, och därigenom förmågan till generaliserbarhet, samt 
visuella förmåga kan underlätta förståelsen av abstrakta begrepp och 
därmed öka tillgängligheten till djupare förståelse av matematik. 
Exaktheten i programmets kommandon kan skapa underlag för diskussioner 
och generaliseringar samt ett arbete på en vetenskaplig grund vilket 
betonades i kantonen Valise. 

 

Sammanfattning 
Geometri är ett vardagsnära område inom matematikämnet. Att lära sig 
geometri innebär bland annat att lära sig grundläggande begrepp, att förstå 
och analysera problem, att tänka logiskt, att välja en genomförbar 
lösningsmetod, att inse vilken kunskap som behövs och vid behov inhämta 
den kunskapen samt att generalisera och ställa hypoteser.  

 
Den svenska läroplanen uttrycker specifikt att datorn kan användas som 

ett verktyg vid beräkningar men läroplanen anger implicit även andra 
områden där ett dynamiskt matematikprogram kan vara användbart. 
Läroplanen i kantonen Valise däremot nämner inte alls datorn. Ämnet 
matematik beskrivs på olika sätt i kantonen Valise och i Sverige. Momentet 
geometri har också en starkare ställning i kantonen Valise än i Sverige.  

 
Denna avhandling fokuserar på hur tre lärare har använt dynamisk 

programvara, Cabri Géomètre i sin matematikundervisning. Eftersom det 
implicit finns stöd i den svenska läroplanen för att använda dynamiska 
matematikprogram är det av intresse att studera hur olika lärare använder 
denna programvara. Användningen belyses även utifrån hur Cabri 
Géomètre används i en Schweizisk kanton, där det också finns ett implicit 
stöd i läroplanen för användning av ett dynamiskt matematikprogram. 
Kännetecknande för den schweiziska kantonen är också att den deduktiva, 
abstrakta matematiken står i centrum och där matematiken är ett 
intellektuellt ämne som behövs för att utveckla vetenskaplig kunskap. Det 
är av olika skäl intressant att studera på vilket sätt lärarens roll gestaltar sig 
i dessa olika miljöer och på vilket sätt användningen av dynamiska 
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matematikprogram skulle kunna påverka undervisningen samt vilka 
faktorer som påverkar lärarens agerande. 

 

Disposition 
Kapitel 2 behandlar den tidigare forskning jag funnit aktuell för min studie 
Utöver svenska avhandlingar där datorstöd är inblandad, delas kapitlet in i 
undervisningsmiljö, lärare och dator, problemformulering. Kapitel 3 
behandlar teorier om lärande, undervisning och hur dynamisk 
matematikprogramvara kan kopplas till lärande och undervisning. Kapitel 4 
redovisar och analyserar varje lärare var för sig. I det sista kapitlet 
diskuteras resultatet med avseende på dynamisk matematikprogramvara ur 
ett didaktiskt perspektiv, matematikundervisningen i förändring och vad 
som kan vara ett framtidsperspektiv. 
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Tidigare forskning  
Frågandets konst är konsten att 
fråga vidare, vilket betyder att 
den är tänkandets konst. 
(Gadamer, 1997, sid 178) 

 
 
 
 

Denna avhandling undersöker och analyserar datorns roll i en 
undervisningsmiljö där läraren agerar i samspel med ett dynamiskt 
matematikprogram. Jag har valt att huvudsakligen fokusera på i denna 
kontext relevant forskning vilken är publicerad från och med 1990 och 
framåt. De tillbakablickar som görs mot tidigare år, ingår för att visa att de 
frågeställningar som då gällde är aktuella även i början på 2000-talet. I ett 
internationellt perspektiv finns det en mångfald studier av hur 
matematikundervisningen påverkats av elektroniska hjälpmedel. Några få 
av dessa redovisas nedan. Forskare i olika länder har undersökt diverse 
aspekter av hur användning av olika sorters miniräknare, av hur olika 
datorprogram inklusive dynamiska matematikprogram och 
modelleringsverktyg, påverkar matematikundervisningen. Även om alla 
dessa studier är olika, visar de på det stora intresse som finns för att 
undersöka hur elektroniska hjälpmedel påverkar olika aspekter av 
matematikundervisningen. Datorsatsningen i den svenska skolan har jag 
beskrivit i kapitlet Bakgrund och denna satsning är på sätt och vis en 
förutsättning för att svenska lärare skall kunna utnyttja datorns kapacitet i 
matematikundervisningen.  

 
Alltsedan datorn gjorde sin entré i utbildningsväsendet, har det funnits 

förväntningar och förhoppningar på datorns roll i undervisningen, något 
som återspeglas i läroplaner och officiell debatt. Inlärningsteorier, som kan 
knytas till datorn och dess potentiella möjligheter, har diskuterats länge. 
Olika programtyper har naturligtvis olika potential i detta avseende. 
Dessutom har studier över hur det faktiskt ser ut i skolans praktik 
genomförts. Strässer (2002) menar att av all forskning beträffande de 
potentiella möjligheterna hos olika programvaror för 
matematikundervisning, så är DGS1 (Dynamic Geometry Software) en av 

                                              
1 Dynamic Geometry Software på svenska skrives ofta DGP: Dynamisk 
GeometriProgramvara 
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de mest frekvent undersökta programvarorna i ”secondary school”. 
Dynamisk programvara i geometri är en sorts programvara som varit 
tillgänglig under cirka 20 år och det tycks som om de speciella möjligheter 
till ett undersökande arbetssätt som dessa program erbjuder, inbjuder till 
studier av hur undervisning och lärande påverkas. Jag har dock funnit få 
studier som speciellt tar upp hur DGS används sett ur lärarens perspektiv. 
Svensk forskning om datorn som ett lärande instrument i 
matematikundervisningen, är ännu relativt sparsam. Jag har valt att anknyta 
till Hedrén (1990), Wikström (1997), Dahlands (1998), Lingefjärds (2000) 
och Samuelssons (2003) doktorsavhandlingar. Syftet med de korta 
inledningarna under följande underrubriker är att förtydliga mina motiv för 
detta urval. 

 

Avhandlingar utifrån ett svenskt perspektiv 
Nedanstående avhandlingar visar genomgående att datorn kan skapa 
möjligheter för att undervisa på ett varierande sätt men att det inte alltid 
genomförs per automatik endast för att det finns datorer närvarande. Detta 
kan innebära att en del förutsättningar ändras och det för med sig en del 
konsekvenser. Skall möjligheten till att konstruera ny kunskap begränsas? 
Det fordrar, som Dahland påpekade, en ny lärarkompetens och ett nytt sätt 
att utvärdera. 

 

Det är fem år mellan Dahlands rapport 1993 och hans avhandling 1998 
och ytterligare fem år till Samuelssons avhandling. Datorns potential har 
under denna tid utvecklats betydligt mer än vad datoranvändningen i 
matematikundervisningen har gjort. Med tanke på den utveckling som 
påverkar tekniska hjälpmedel, så är det naturligtvis av intresse att undersöka 
på vilket sätt läraren använder ett specifikt tekniskt hjälpmedel i sin 
undervisning. 

 
Hedréns avhandling fokuserar på det dåvarande mellanstadiet och studerar 
matematikundervisning i samband med användningen av 
programmeringsspråket Logo. Barn i åldern 9-12 år visade sig kunna 
hantera detta språk. I korthet går Logo ut på att användaren kommenderar 
en “sköldpadda” på skärmen genom att skriva instruktioner i stil med: 
framåt 5, höger 90 framåt 2, höger 90 framåt 5, höger 90 framåt 2. Om 
dessa kommandona hade varit tolkningsbara för en Logo-tolk, så hade detta 
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exempel resulterat i en rektangel på skärmen. Det som var nytt med detta 
språk var att eleven inte blev styrd utan i stället styrde eleverna datorns 
grafiska möjligheter med kommandon och kunde rita vad de ville.  Hedrén 
konstaterade att: Logo erbjuder en miljö, där eleverna på egen hand kan 
undersöka och upptäcka matematiska samband De får omedelbart 
återkoppling genom den figur, som ritas på skärmen, eller genom annat 
resultat, som datorn skriver ut. Eleverna blir mindre rädda för att göra fel 
genom att de alltid får fram något slags resultat, även om det skrivna 
programmet inte alltid varit fullt korrekt. Dessutom arbetar eleverna oftast i 
mindre grupper när de använder Logo och får därigenom tillfälle att 
reflektera både över sina egna och sina kamraters funderingar. Själva 
miljön med det självständiga arbetet och datorns grafiska möjligheter har 
också verkat motiverande och stimulerande för eleverna (Hedrén, 1990).    

 
Dahlands avhandling behandlade datorn och miniräknarens användning. 

Dahland skriver (1998) att miniräknare under slutet av 1990-talet skaffat sig 
ett användarmässigt försprång före datorer och att detta berodde dels på 
ökade prestanda hos miniräknaren, dels på dess tillgänglighet. Datorn 
användes då för att underlätta beräkningar och för konstruktion av diagram, 
men inte fullt ut på det sätt som kan ske idag när vi har tillgång till annan 
typ av programvara. Dahland (1998) menar att det finns ett 
motsatsförhållande mellan gammal och ny metod att undervisa. Detta 
åskådliggör han med formuleringarna: ”Hur skall jag använda den nya 
tekniken utan att min traditionella framställning av det etablerade stoffet 
försvagas?” och ”Hur kan den nya teknikens egenskaper användas för att 
utveckla ämnet och det sätt på vilket detta framställs i 
undervisningen?”(ibid. sid 50). Den första formuleringen kan tyda på att det 
bästa sättet att undervisa redan är etablerat och därför inte skall ändras. Den 
sista formuleringen kan tyda på en mer öppen och flexibel inställning till 
sättet att undervisa. 

 
Wikström (1997) undersökte hur ett simuleringsprogram, SimTek, 

påverkade elevernas lärande. Den aktuella matematikinnehållet var 
differential- och integralkalkyl. Avsikten var att med hjälp av och via 
systemdynamiska modeller bygga en bro mellan matematik och verklighet. 
Undersökningen visade att simuleringsverktyg kunde öka elevens förmåga 
till bättre förståelse av matematikinnehållet och att läraren i denna 
arbetsform var mer av handledare och lärandet därigenom blev mer 
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elevcentrerat. SimTek tillåter dessutom ett dynamsik manipulerande av 
objekt på skärmen, som då får återkoppling till siffervärden i beräkningar.  

 
Lingefjärd genomförde tre konsekutiva studier av hur det didaktiska 

kontraktet mellan lärare och studenter påverkas och förändras när en tredje 
agent för lärandet, det vill säga datorn, blir en faktor i lärandet av 
matematik. Lingefjärd analyserar i sin doktorsavhandling bland annat hur 
lärarstuderande i Göteborg omformulerade och flyttade sin auktoritet från 
lärobok och lärare över till datorns leverans av beräkningar och 
matematiska modeller. 

 
Being required to explain, argue for, and reason about a solution or a 
modeling process that might yield a variety of possible solutions imposed 
higher standards for the students’ mathematical modeling performance and 
consequently for their responsibility for their own learning. Few students in 
the class or in the study group were ready to take on that responsibility, 
which is closely connected to those authorities the student identified with or 
trusted during the learning process. Many looked for authority from their 
peers in the classroom, from information sources on the Web, and most of 
all from their computer-generated results. Other sources of authority were 
textbooks from other courses and the lecturers in the course (Lingefjärd, 
2000, sid 149-150). 
 

Lingefjärd fann att användande av tekniska hjälpmedel i 
matematikundervisningen påverkar lärande, undervisning, utvärdering och 
begreppsmässig förståelse, samt att studenter lätt blir auktoritetsbundna till 
teknikens resultat. Studenterna i de tre undersökningarna var lärarstudenter 
i en årligen återkommande kurs om matematisk modellering där de också 
fick möjlighet att utveckla sin kunskap om hur digital teknik kan användas i 
skolans matematikundervisning. 

 
Two main ideas dominate the use of technology in the course. First, and 
most important, the students are given the opportunity to see how 
technology may affect the teaching, learning, and assessment of school 
mathematics. Second, it is assumed that the students can deepen their own 
understanding of geometry, mathematical modelling, and proof if they use 
technology when solving problems (Lingefjärd, 2000, sid 60). 

 
Samtidigt som de studerande blir medvetna om hur teknologin kan påverka 
både undervisning, lärande och utvärdering, så påverkar samma teknologi 
deras egen förståelse av geometri, matematisk modellering och bevisföring. 
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Mötet med teknologi innebär arbete med både datorprogram och grafritande 
räknare i Lingefjärds forskning.  

 
Samuelsson (2003) undersöker datorns möjlighet att förändra 

matematikundervisningen i år 7-9 och finner att undervisningen verkar vara 
så traditionsbunden att datorn inte förändrar den märkbart. Samuelsson 
skiljer i sin analys på verktygsprogram, simuleringsprogram och 
övningsprogram. Övningsprogram leder eleven fram efter modellen ”de 
små stegens princip” Lärarna uppfattar detta som positivt för lärandet. 
Datorn avlastar läraren en del arbete efter det att hon/han gått igenom de 
fakta som behövs. Samuelsson menar också att den undervisning som 
genomförs med hjälp av övningsprogram är den typ av undervisning som 
skolmatematiken är på väg från men att den är vanligt förekommande. 

 
Undervisningen i matematik tycks ha en så stark tradition att datorn som 
förändringsagent är relativt svag. Snarare verkar det vara så att datorn 
assimileras i de traditioner som finns vad gäller matematikundervisningens 
innehåll och form (Samuelsson, 2003, sid 219). 
 

Samuelsson finner emellertid även att visa typer av simuleringsprogram kan 
leda till nya metoder i matematikundervisningen. Han menar att datorn kan 
fungera som handledare och ger som exempel då eleven undersöker den 
räta linjens ekvation och på detta sätt skaffar sig en begreppslig förståelse 
för vad de olika parametrarna innebär. Samuelsson hävdar att det fanns 
lärare som menade att datorns snabbhet här gör att de introducerar räta 
linjens ekvation på ett annorlunda sätt. Med verktygsprogram, menar han 
program som används som verktyg för att genomföra matematiska 
operationer. Denna typ av program används för att lösa mer komplexa 
uppgifter än vad som är brukligt med papper och penna. Eleven lär sig i 
dessa fall först programmets syntax innan de behöver använda det för att 
lösa sina uppgifter 

 
I sin rapport från 1993 redogör Dahland för tre nya möjligheter att 

förmedla matematik: a) dynamisk framställning i stället för bruk av statiskt 
medium, b) interaktion i stället för arbete i ett opåverkat medium och c) 
proceduriella möjligheter i yttre media och inte enbart det mänskliga minnet 
eller tänkandet. Den sista möjligheten innebär att det man gör finns kvar 
och kan repeteras. Dahland anger som ett exempel dynamisk programvara, 
Cabri Géomètre, för att genomföra dessa nya möjligheter. Dahland fann 
även att det i första hand var organisatoriska svårigheter som avgjorde 
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huruvida läraren på en skola använde datorer eller ej. Lärarna i 
undersökningen, vilka alla arbetade på grundskolan, var generellt positiva 
till datorer. Men de tvekade att använda datorn om de inte behärskade 
programvaran. Dahland fann att en förändrad lärarkompetens krävs när 
datorn används i undervisningen och denna måste förberedas i 
grundutbildningen för lärare. Han fann också att lämpliga program utmanar 
elevernas kreativitet och att problembaserade miljöer kräver nya former av 
utvärdering. Denna förändring kan bland annat innebära att nya 
bedömningssvårigheter kan uppkomma då grafiska miniräknare används i 
hans undersökning. Dahland menade att det kan krävas goda insikter i 
tekniken samt kunskaper i matematik utanför gymnasieskolans 
ämnesområde för att läraren tillfredsställande skall kunna bedöma elevens 
kunskaper. Han fann också att svårigheten att avgöra värdet av nya 
lösningsmetoder ofta följs av en strängare bedömning. Med andra ord måste 
nya bedömningsgrunder utvecklas. Liknande situation kan uppstå vid 
användning av dynamisk programvara. 

 
För att besvara huvudfrågan: Hur använder olika lärare ett dynamiskt 

datorprogram i matematik? utgår jag från forskning beträffande: olika 
undervisningsmiljöer, olika typer av datorprogram, relationen lärare-dator 
samt lärarens sätt att formulera problem.  

 

Olika undervisningsmiljöer 
En undervisningsmiljö består, som tidigare sagts, dels av den fysiska miljön 
dels av den miljö som skapas av de människor som befinner sig i den. 
Faktorer som påverkar genomförandet av undervisningen kan belysas av 
den så kallade ramfaktorteorin som enligt Lundgren, (1999) bygger på att 
ramar ger ett visst utrymme för att en process kan äga rum och en styrning 
mot ett visst mål resulterar i vad som kommer ut av utbildningen.  

 
Lindblad, Linde & Naeslund, (1999) hävdar att styrkan hos studier 

beträffande ramfaktorteorier har varit att synliggöra hur samhälleliga och 
organisatoriska förhållanden inverkar på utbildning och undervisning och 
dess svaghet har varit att inte förstå undervisningens så kallade vardag utan 
ramfaktorteorin visade på förhållanden i undervisningen, som lärare och 
elever inte kunde påverka. Ramarna består bland annat av politiska och 
administrativa beslut som påverkar vilket resultat av undevisningen som 
möjliggörs, eller med andra ord, vilka begränsningar och möjligheter dessa 
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beslut genererar. De menar att en brist med ramfaktorteorin är att aktörerna 
och deras kultur inte står i centrum och aktörernas avsikter, uppfattningar 
och skicklighet inte uppmärksammas. Undervisningens innehåll och 
genomförande är också beroende av lärarens livshistoria, yrkeserfarenhet 
och hennes hans ”beläsenhet”. En lärares skicklighet kan exempelvis bero 
på hennes/hans förmåga att organisera undervisningen och hennes/hans 
ämneskunskaper vilket framgår av nedanstående citat: 

 
Vissa lärare är mer stabila i sin förmedlingsrepertoar än i sin stoffrepertoar. 
De behärskar styrningen av aktiviteter i klassrummet genom rutiniserade 
metoder såsom grupparbeten, diskussioner, frågeteknik, och de kan genom 
sitt sätt att kontrollera aktiviteten i klassrummet variera innehållet. Andra 
lärare är mer stabila i sin stoffrepertoar. De prövar olika förmedlingsformer 
och varierar dem mellan olika klasser och program men håller sig till ett väl 
behärskat stoff, vilket kan bytas ut långsamt och gradvis (Lindblad, Linde, 
Naeslund 1999, sid 103-104). 
 

Förmågan att använda en undervisningsmetod/uppgifter annorlunda för 
eleven och/eller läraren kan enligt ovan bero på lärarens ämneskunskaper. 
Undervisningen påverkas också av yttre faktorer såsom skolledning, 
föräldrar, läroplaner och kursplaner. Den fysiska miljön i min undersökning 
är bland annat beroende av tillgången till fungerande datorer med dynamisk 
programvara och tillgång till datorprojektor. Eleverna skapar förutsättningar 
för undervisningen genom sin attityd till skola och matematikämne samt 
sina förkunskaper. Läraren bidrar med sin inställning till eleverna och till 
matematikämnet samt sin ämnesdidaktiska och ämnesmässiga kunskap. 
Skolledningen kan på olika sätt stödja lärare och elever. Läraren och 
eleverna påverkas även av föräldrarnas förväntningar på lärare/elev. På 
vilket sätt stödjer läroplanen och kursplaner lärarens undervisning? 
Undervisning innebär både arbetssätt och innehåll. Hur lärare planerar och 
genomför sin undervisning beror bland annat på den undervisningsmiljö 
läraren befinner sig i och vill utveckla. Lärarnas mål med undervisningen 
på gymnasienivå är att eleverna skall tillägna sig och kunna använda olika 
former av kunskap. En möjlighet att förändra och utveckla undervisningen 
kan vara att ta tillvara den potential som ett utvalt datorprogram erbjuder. 
Denna potential består förutom själva programmet bland annat i datorns 
kapacitet och förmåga att visualisera olika matematiska samband. Man kan 
återskapa det man tidigare gjort på skärmen och man kan konstruera egna 
kommandon. Detta underlättar en experimentell arbetsmiljö inom 
matematikundervisningen. Denna miljö att utföra experiment där olika 
utfall är möjliga kan stimulera till ett individuellt engagerat arbetssätt där 
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läraren inte i detalj kan styra resultatet men har möjlighet att skapa 
förutsättningar för ett arbetssätt som stimulerar aktivt lärande. Nedan 
redovisas forskning beträffande några av de svårigheter som ingår i 
processen för att förändra undervisningen och olika undervisningsmiljöer. 

 
För att eleverna skall utveckla en förståelse av ett visst innehåll måste 

lärare anta en roll där deras främsta uppgift är att uppmuntra och stimulera 
eleverna till ett aktivt sökande av kunskap. Detta kan läraren göra genom att 
formulera problem som inte alltid har en en tydlig lösning (Wikström, 
1997). Men lärare har visat sig ha vissa svårigheter att bryta det traditionella 
undervisningssättet och att föra in användning av datorn (Schofield, 1995). 
Dessa svårigheter, menar Schofield, kan bero på att det inte finns lämplig 
programvara och på naturliga organisationsproblem, som till exempel a) för 
många studenter i förhållande till antalet datorer, b) bristfällig kunskap hos 
lärarna, c) studenter som använder datorer kan gå miste om andra studenters 
erfarenheter. Schofield anser dock att eleverna arbetar mer effektivt när de 
använder datorn. Eleverna kan emellertid också vara bundna av sin tidigare 
skolgång där arbetssättet bestått av att läraren talar och eleven lyssnar 
(Wikström, 1997). Han menar att ett sådant arbetssätt resulterar i att 
eleverna lätt ”stänger” av. Wikström (1997) menar att skolan måste 
utveckla nya arbetsformer där arbetet blir experimenterande och 
undersökande och där eleverna tar ett större ansvar för sin 
kunskapsutveckling. Eleverna får då möjlighet till ett aktivt lärande. 
Läraren blir då mera av en handledare. 

 
Lingefjärd (2000) konstaterade att det inte är självklart att alla 

universitetsstudenter vill ta ett större ansvar för sitt eget lärande. I de tre 
olika studentgrupper som Lingefjärd studerade, fann han en inte oväsentlig 
andel av studenter som tydligt motsatte sig ett aktivt lärande och hellre ville 
ha en traditionell kurs med mindre öppna problem och en klassisk 
tentamenssituation istället för öppna problem och hemtentamen. Allt för 
stort eget ansvar och fria tyglar sågs av dessa studenter som ett hot, inte 
som en möjlighet (Lingefjärd, 2000).  

 
Säljö (2000) menar att det delvis är ett problem för skolan och den 

institutionaliserade undervisningen att förhållningssättet till så stor del 
handlar om att lära ut, det vill säga förmedla kunskap till en mottagare, som 
sedan tillämpar den. Ett alternativt synsätt är att se på utbildning som att 
elever erbjuds olika möjliga vägar att söka fakta, det vill säga skaffa sig 
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kunskap. Från att aktivt skaffa sig kunskap kan eleverna konstruera sin 
kunskap till exempel genom upptäcka och utforska olika samband. 

 
Det är viktigt att framhålla att det länge funnits ett stort intresse att 

formulera nya inlärningsidéer, som skiljer sig från de traditionella då teknik 
alltmer kommit in i sammanhanget. Ett exempel är beskrivning av öppna 
miljöer (Open-Ended Learning Environments, OELE, se bilaga 1). 
Hannafin, Land & Hill (1997) föreslår att öppna undervisningsmiljöer skall 
ställas mot de traditionella, styrda miljöerna (Directed environments). 

 
En öppen undervisningsmiljö kännetecknas enligt Hannafin, Land & Hill 

(1997) av ett fritt experimenterande och tolkande. Likaså av att ett 
engagerat intresse för komplexa problem skapas samt att kunskapen i ett 
visst ämne eller inom ett visst område utvecklas allt eftersom förståelsen 
kontinuerligt modifieras, testas och revideras. Då ges också möjlighet att 
utvärdera tankeprocessen och inte endast kontrollera enstaka faktaresultat. 
Likaså menar Hannafin, Land & Hill att de studerande tar mer ansvar för 
sitt eget lärande i en öppen undervisningsmiljö jämfört med de traditionellt 
styrda undervisningsmiljöerna. En traditionellt styrd undervisningsmiljö, 
menar Hannafin, Land & Hill kännetecknas bland annat av: a) undervisning 
från det enkla till det sammansatta b) strukturerade beräkningar, som 
definierar en bestämd kunskap och styrd av externa faktorer c) 
problemlösningsstrategier enligt givna mönster d) definierad information 
lärs ut e) kunskap erövras genom att reducera eller utplåna felaktigheter.  

 
En annan vanlig undervisningsmiljö ger Lemke (1990) exempel på. Han 

diskuterar hur strukturen av en lektion i naturvetenskap kan präglas av hur 
och på vilka grunder läraren formulerar sina frågor samt på vilket sätt 
eleven svarar. Frågandet följer huvudsakligen det mönster som han kallar 
”Triadic Dialogue”: Läraren ställer frågan, eleven svarar och läraren 
utvärderar därefter svaret. Denna metodik kan utvidgas genom att läraren 
utvecklar svaret, gör ett så kallat ”meta statement” samt avslutas med en 
sammanfattning av fakta. Till bilden hör att läraren i den vanliga 
undervisningsmiljön ofta ställer frågor, frågor som hon/han normalt vet 
svaret på. Likaså bestämmer läraren vem som skall svara på frågan. Det är 
alltså läraren som styr i denna miljö. Ovanstående frågestruktur tillämpas 
naturligtvis även inom matematikundervisningen.  
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Wikström (1997) hävdar att undervisningssituationen 1997 inte skilde sig 
märkbart från 1988 utan lärare försöker i hög grad fortfarande överföra 
information till eleverna. Det innebär att det inte hänt så mycket på nio år. 
Min undersökning görs 2002, det vill säga ytterligare fem år senare och vad 
kan ha hänt under den tiden? Inom de naturvetenskapliga ämnena är 
laborationer vanligt förekommande, men så är det troligen inte inom 
matematikundervisningen på gymnasienivå. Detta kan bero på att 
naturvetenskapen är induktiv till sin natur medan matematiken är deduktiv 
och grundar sina sanningar på axiom och redan bevisade satser.  

 
The child is learning the written language not to speak better but to think 
better. The child does not have to have already developed better thinking to 
be able to express himself or herself in writing. (Sierpinska, 1998, sid 45) 
 

Sierpinska (1998) menar dessutom att ett barn osystematiskt lär sig det 
talade språket. Att lära sig skriva, som i sin tur utvecklar tankeförmågan, 
sker däremot genom systematisk träning. Dessutom finner hon att 
utvecklingen av skrivförmågan liksom utvecklingen av tankeförmågan 
ömsesidigt förstärker varandra. Att skriva laborationsredogörelser med egna 
ord är ett exempel på hur skrivandet kan utveckla tänkandet. Genom att 
skriva en redogörelse efter en genomförd matematiklaboration kan eleverna 
följaktligen utveckla sitt matematiska tänkande och kunnande. På liknande 
sätt fungerar utveckling av lärande och kunnande genom att skriva dagbok 
på formen: detta har jag lärt mig idag. 

 
Sierpinska (1998) finner att läraren introducerar ett nytt språk med nya 

termer, nya symboler och nya definitioner då hon/han påbörjar ett nytt 
område i matematiken. Sierpinska anser att kommunikation inom 
matematik är svår eftersom man måste vara väl förtrogen med dess 
terminologi. Detta skulle kunna tala emot att använda den matematiska 
terminologin och i stället använda vardagsspråk för att göra 
kommunikationen lättare. Men då skulle missförstånd lätt kunna uppstå. 
Linje och sträcka respektive liksidig och likbent triangel är inte synonyma 
begrepp. Det matematiska ordförrådet är väldefinierat och begränsat och 
förenklar troligen den matematiska förståelsen så snart eleverna byggt upp 
ett visst ordförråd. 

 
Sierpinska (1998) menar att det är helheten, som ger mening till delarna - 

inte tvärtom. Hon menar också att ett skrivet matematiskt språk är 
tvådimensionellt. Det exemplifierar hon genom att en formel till exempel 
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måste läsas från vänster till höger och från höger till vänster för att förstås 
som en helhet. Den slutsats hon drar av detta är att matematik inte kan läras 
ut enbart genom att läraren pratar, utan eleven måste vara aktiv på något 
sätt. Matematisk text, menar hon, läses inte linjärt utan man återkommer 
hela tiden till sökandet efter ”hidden clues”. Sierpinska (ibid) hävdar att 
denna kommunikation kan karakteriseras genom svaren på följande 
uppsättning frågor: Vem bestämmer formen för klassens aktivitet? Vem 
bestämmer uppgiftens tillämplighet? Vem tillhandahåller begreppen: 
läraren eller eleverna? Vad innehåller kommunikationen: beräkningar, 
begreppstolkningar, en formell struktur, modellering av en situation från 
verkliga livet, typexempel på en användbar lösningsstrategi? Det dominanta 
eller förutbestämda scenariot till kommunikationen: frågor, intervju, 
övningsräkning eller uppmaning till reflektion? Kommunikation inom det 
matematiska området, menar Sierpinska, är svår för de som deltar i den, 
eftersom matematikämnet i sig fodrar specifika stringenta krav på 
kommunikationen. Matematisk kommunikation fodrar speciella språkliga 
medel. Det är framförallt en person som kan iscensätta och bestämma 
innehållet i den matematiska aktiviteten som skall utmynna i ett 
matematiskt kunnande, nämligen läraren. 

 
Den forskning som beskrivits ovan berör olika undervisningsmiljöer. 
Doktorsavhandlingar, som berördes i inledningen och som behandlar den 
svenska skolan, har företrädesvis berört elevernas/studenternas lärande i 
grundskolan (exempelvis Hedrén, 1990, Samuelsson, 2003), på 
gymnasienivå (Wikström, 1997, Dahland, 1998) och på universitetsnivå 
(Lingefjärd, 2000). Genomgången visar därför på ett behov av att även 
studera hur lärare använder dynamiska matematikprogram på 
gymnasienivå. 

 

Datorprogram 
Datorn är ett hjälpmedel vid såväl egen inlärning som i undervisningen i 
matematik. Detta hjälpmedel benämns ibland datorstöd eller pedagogisk 
programvara. Många program har syftet att ge färdighetsträning och har då 
kallats drillprogram2. En del program har underlättat beräkningar och 

                                              
2 Drillprogram i matematik bygger också ofta på ett koncept där ”antalet rätt” som eleven 
har erhållit i sitt arbete bestämmer till vilken nivå eleven kan gå vidare. Ju fler rätta svar, 
desto högre nivå. Drillprogrammen i matematik har troligen utformats och använts därför 
att matematik i hög grad förknippas med beräkningar. Eleven kan också verifiera redan 
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eleverna har med hjälp av dessa exempelvis kunnat analysera 
funktioner/grafer och statistiska diagram. Drillprogram grundar sig på en 
mängd fakta som kan läsas på skärmen och programmen kan betraktas som 
en "förlängning" av en lärobok. Många datorprogram är och har varit av en 
sådan karaktär. Det finns som sagt också dynamiska matematikprogram3. 
Ordet undervisning kan beskrivas som en interaktion mellan lärare och elev 
och vice versa. Denna interaktion kan uppstå genom att läraren formulerar 
uppgifter, ställer frågor, eleven svarar och ställer andra frågor, läraren 
förklarar och bedömer. Läraren kan även hålla en föreläsning där eleverna 
lyssnar. I denna undersökning är även datorprogrammet en partner att 
interagera med, som efter det att läraren initierat en arbetsuppgift delvis 
övertar lärarens roll som interaktionspartner (Se figur 1 kap 1).  

 
Nedan beskriver och kommenterar olika forskare olika typer av program 

och deras framträdande egenskaper, visualisering och interaktivitet. 
 
Morgan (1994) menar att det finns ett samspel mellan de fyra 

kategorierna: lärare, elev, matematik och dator. Läraren kan bibehålla 
kontrollen av elevens lärande även vid användning av dator genom att 
formulera "closed questions" och guida eleverna genom en förutbestämd 
följd av erfarenheter. Morgan (ibid.) skriver dessutom att många av dessa 
“Drill and Practise”4 program med tonvikt på baskunskaper passar in på hur 
undervisningen traditionellt anses genomföras. Morgans (ibid.) 
forskningsresultat visar också att det finns datorprogram som initialt ger 
eleverna en idé, som de kan utveckla för att sedan gå sina egna vägar och 
genom olika frågeställningar (paths of enquiry) utöka sitt kunskapsfält. 
Resultaten visar emellertid också att lärarna finner det svårt att släppa 
kontrollen och låta eleverna välja den riktning lärandet kan ta. Det har helt 
enkelt inte passat in i deras existerande klassrumsmiljö. Drill- och 
övningsprogram fungerar som elektroniska arbetsböcker. Dessa 
arbetsböcker tillför undervisningen föga utmaning (Schofield, 1995).  

 

                                                                                                                            
formulerade fenomen/hypoteser med hjälp av denna typ av program. Svaren blir då 
antingen rätt eller fel. Räkning eller beräkningar är emellertid endast en del inom ämnet 
matematik. 
3 Dynamiska i den mening att de tillåter användaren styra förlopp och spela upp vad 
användaren gjort 
4 De program där frågor kommer upp på skärmen och som förväntar sig ett specifikt svar 
där användaren kan svara rätt eller fel är en vanlig beskrivning av många så kallade 
drillprogram 
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Rognhaug (1995) menar att datorprogram baseras på mekanistisk 
förståelse, eftersom de fungerar efter logiska regler. Hon jämför med 
Newtons lagar i mekanik. Det som sker i ett sådant program menar hon är 
förutsägbart i förhållande till den logik som programmet bygger på. 

 
Att använda datorprogram kan även fungera som en katalysator vid eget 

lärande och skapar då en utmaning att undersöka olika samband. Laborde 
(1998) menar att teknologin i sig inte är ett självändamål, men att ett 
program kan stödja, förbättra och förändra inlärningen genom att det är 
möjligt att mångfaldiga och samtidigt variera exemplen, som undersöks. 
Hon menar också att datorn kan vara en katalysator då den genererar frågor 
av typen ”Vad händer om…?”. Detta i sin tur kan skapa ett mer 
vetenskapligt arbetssätt och en annan typ av problem kan bearbetas.  

 
Allmänheten förväntar sig att de ökade möjligheterna att använda datorer 

i skolan utvecklar undervisningen (Schofield, 1995). Schofield menar också 
att flera studier visar att lärarledda aktiviteter har minskat i omfattning samt 
att lärarens roll har förändrats från föreläsare till att ge mer individualiserad 
”coaching”.  

 
Schofield (1995) undersökte tio klasser varav åtta klasser använde ett 

program kallat GPTutor (Geometry Proof Tutor) samt två klasser som inte 
använde något datorprogram. Ett par lärare arbetade såväl i miljön med 
dator som utan. Undersökningen ägde rum i Whitmore High School5, USA, 
under två år. Detta datorprogram består av ett expertsystem samt ett 
guidesystem (tutor). Kommunikationen med datorn sker via mus eller 
tangentbord. Erfarenheterna från denna undersökning är av intresse då detta 
system har egenskaper som liknar ett dynamiskt matematikprogram. 
Schofield finner att lärarens uppmärksamhet mot olika elever med olika 
kompetenser förändras när ett datorprogram används. Programmet är 
användarvänligt och instruktivt. När eleverna stöter på motstånd kan de 
hantera problemet genom att samarbeta med varandra och programmet. 
Resultaten visar också att eleverna kunde fortsätta att arbeta och blev inte 
hindrade i sitt arbete av att de mer svagpresterande eleverna fick mer tid av 
läraren. Vilka elever som fick lärarens uppmärksamhet noterades inte av de 
övriga eleverna, eftersom de var fullt sysselsatta med sina uppgifter. 

                                              
5 pseudonym 
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Läraren blev mer av en samarbetspartner i stället för en person som 
förmedlar olika former av fakta.  

 
Såväl innehållet i undervisningen som sättet att hjälpa eleverna var olika 

i de båda miljöerna i Schofields studie. Fick eleverna inte hjälp i miljön 
utan datorprogram, spårade de ofta ur och ägnade sig åt andra aktiviteter 
tills läraren hade tid att hjälpa dem. När eleverna arbetade med 
datorprogrammet fortsatte de att arbeta med sin uppgift då de fick vänta på 
hjälp. Vid betygssättningen av dessa elever tog lärarna större hänsyn till de 
ansträngningar eleverna gjorde än vad som var fallet i den andra gruppen 
som inte använde dator. Schofield (1995) fann även ett antal faktorer som 
förhöjde motivationen vid användningen av datorprogrammet. Här fanns en 
personlig utmaning, ett tävlingsmoment samt en större möjlighet att visa 
frustration - som var riktad mot datorn - inte läraren. Eleverna som använde 
datorprogrammet upplevde inte heller att det var genant att göra fel.  
 

Läraren och datorn 
Skolans undervisning syftar till att skapa goda förutsättningar för elevernas 
inlärning. Beroende på vilket sätt man lägger tyngdpunkten på olika 
moment vid inlärningen kan därmed val av lämplig programvara göras. Det 
är emellertid viktigt att notera att det är läraren, som har ansvar för 
planering och genomförande av undervisningen och den som tar initiativ till 
detta. Det är troligt att lärarens roll förändras och kommer att innehålla en 
ny typ av planering om datorprogrammets och elevernas potential skall 
tillvaratas. Lärarrollen gestaltar sig genom den planering läraren gör. 
Lärarens planering grundar sig dels på hennes/hans kunskap beträffande 
elevernas förmåga till lärande, dels på hennes/hans kunskap om 
programvaran och dess möjligheter samt hennes/hans kunskaper i 
matematik (Lindblad, Linde, Naeslund, 1999). 

 
Datorns och miniräknarens snabbhet vid beräkningar har medfört att tid 

har kunnat tas från träning av metoder och utförande av avancerade 
beräkningar med papper och penna för att i stället ge tid för reflektion. 
Forskning visar också att det tack vare tekniska hjälpmedel finns nya sätt att 
introducera matematik (Dahland, 1993; Bransford, Brown and Crocking, 
2000, 2001, 2002). 
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Olika forskare har framhållit vad som behövs för att ett datorprogram 
skall kunna generera andra möjligheter än tidsbesparing. Det fordras 
kunskap hos läraren på samma sätt som läraren behöver känna en kollega 
som hon/han skall samarbeta med, om programmet skall användas som ett 
redskap för att underlätta elevens lärande (Balacheff, 1993). Ett 
datorprogram kan även vara en hjälp för läraren att ge sina elever 
varierande förutsättningar att lära menar Kilpatrick och Davis (1993). 
Dörfler (1993) menar att på grund av datorns mångsidiga egenskaper kan 
användningen vara en hjälp att utveckla matematiskt tänkande. Datorn kan 
med andra ord både underlätta lärandet och utveckla tänkandet. Däremot 
kan ett datorprogram inte ersätta läraren. 

 
Laborde (1993) menar att datorn endast är ett redskap och att en kognitiv 

process inte växer fram utav sig själv utan att det är läraren som avgör om 
och hur datorn skall tillföra undervisningen något av intresse. Hon 
konstaterar vidare att läraren numera har kraftfulla verktyg att tillgå för att 
lösa uppgifter som hon/han formulerar.  

 
The amazing visual possibilities afforded by computers could lead to a 
belief that the students could easily understand and conceptualize complex 
objects, in particular the notion of geometrical figure. A cognitive process 
does not emerge spontaneously from observation of marvellous drawings 
moving on the screen of a computer. It must take place in an oriented and 
organized environment towards learning. It means that the task of the 
teacher remains as important as ever, the only difference being that the 
teacher now has a lot of powerful tools for organizing the learning 
environment. In one sense his/her task is more complex. (Laborde, (1993), 
sid 60) 

 
Datorstödd inlärning är ett mångfacetterat begrepp. För Farkell-Bååthe 
(2000) innebär detta begrepp framför allt att datorn utför beräkningar. 
Farkell-Bååthe genomförde sin studie på dåvarande mellan- och högstadiet. 
Hon menar att ett inlärningsprogram är ett program med ett specifikt 
ämnesinnehåll och beskriver också olika nivåer när det gäller att använda 
datorn som verktyg vid lärandet. Första nivån är att redovisa de resultat 
eleven erhållit. De övriga nivåerna är presentationsprogram och 
hypertextverktyg. Arbete på dessa olika nivåer leder enligt henne till en 
förståelse av ämnet. Farkell-Bååthes exempel på datorprogram kan vara 
exempel på lärande, om lärandet endast består i att tillämpa, återge och 
memorera, vilket också är en del av Marton och Booths (1997) beskrivning 
av lärande. Alexandersson och Limberg (2004) menar att när eleverna 
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arbetar med vad de kallar faktasökning med hjälp av datorn, tenderar 
intresset att snabbt bli klar med rapporten vara viktigare än själva innehållet 
i rapporten.  

 
Sfard beskriver två metaforer beträffande lärande The Acquisition 

Metaphor och The Participation Metaphor (Sfard, 1998, sid 4-13). Att 
endast inhämta fakta kan belysas av Sfards första metafor. Hon menar 
emellertid att denna första metafor inte räcker för att ett lärande skall äga 
rum, utan en process måste också äga rum. Sfards formulerar lärande som 
en interaktion som även påverkar annan social och praktisk verksamhet. 

 
Most of our learning is nothing else than a special kind of social interaction, 
aimed at modification of other social interactions and practices. (Sfard, A., 
(2001), sid 5) 

 
Sfard menar att lära sig matematik är att bli medlem i en matematisk 
diskurs. Detta kan innehålla interaktion mellan elever, mellan lärare och 
elev och skulle också kunna innebära interaktion mellan elev och 
datorprogram. Sfard menar att detta är likvärdigt med att lära sig tänka 
matematiskt. Detta förutsätter att läraren äger denna förmåga och har 
möjlighet att indirekt förmedla den struktur i det matematiska tänkandet 
som är nödvändigt. Den andra metaforen innebär lärande genom en process 
där deltagare är en del av en större helhet. Medlemmar i den matematiska 
gemenskapen kan kommunicera med varandra genom att använda det 
matematiska språket och på så sätt undvika missförstånd och utveckla det 
matematiska tänkandet. De två metaforerna kompletterar alltså varandra 
och båda behövs förmodligen för lärandet. Tre viktiga begrepp från Sfard, 
(2001), är vokabulären, mediatorer, vilket innebär hur kommunikationen 
visualiseras, och metadiskursiva regler det vill säga vad i kommunikationen 
är lämpligt att utveckla. Dessa begrepp är användbara då läraren gestaltar 
sin undervisning. Sfard avslutar sitt inlägg med: 

 
In the communicational language, this world would mean that children are 
creators of the discourses in which they are supposed to participate 
throughout their lives. And yet, discursive metarules are products of 
traditions rather than any extra-discursive need or of logical necessity. 
(Sfard, A., (2001), sid 18) 

 
Eleverna är alltså huvudpersonen i skapandet av sin framtid, men det finns 
regler skapade av tradition som är nödvändiga. Sfards två metaforer 
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beträffande lärande kan tänkas att i en begränsad omfattning vara 
tillämpade vid matematiklaborationer. 

 
Kunskap gällande läroplan/kursplan, tillgängliga hjälpmedel och 

uppgifter om vilken elevgrupp som berörs är nödvändigt då läraren planerar 
en termin, ett arbetsmoment eller en lektion. Hjälpmedel kan vara 
exempelvis läroboken och i den här undersökningen också datorn. Det finns 
forskning (Jones, 2002) som visar att det inte endast är att placera datorn i 
händerna på läraren och be denne använda datorn som didaktiskt redskap. 
Jones konstaterar vidare att om programmet integreras på ett intelligent sätt 
i läroplanen kan mätbara vinster i inlärningen göras. Jones menar också att 
det är viktigt på vilket sätt programvaran används. Programvaran kan 
användas så att bland annat begreppsbildningen främjas. Visualisering är ett 
klart stöd vid utforskandet av olika begrepp såväl som vid formell 
bevisföring. Uppfattningen att programvaran sköter sig själv kan medföra 
att resultatet bli kontraproduktivt. 

 
Både Jones (2002) samt Goldstein, Povey och Winbourne (1996) påvisar 

betydelsen av att läraren har en genomtänkt undervisningsstrategi när man 
utnyttjar ett datorprograms möjligheter. 

 
With dynamic geometry software, we found that we needed to have a clear 
strategy to help the school students in getting started. Trying to plunge 
straight in with the mathematics and assuming the software would take care 
of itself was often unsatisfactory. (Goldstein, Povey och Winbourne, 1996, 
sid 2) 

 
Lärarens undervisningsstrategi påverkas också av tillgängligheten till 
datorer, av datortätheten. I länder som Sverige är detta inte något avgörande 
problem, med tanke på att det år 2001 fanns 4,2 elever per dator på 
gymnasieskolan. Ett annat problem består av att lösa anpassningen mellan 
datoranvändning och kursplanering (Morgan, 1994). Morgan menar att det 
finns en utmaning i detta och det kan leda till individualisering. Morgan 
finner också att en del lärarstudenter, som i stället för att lämna ett 
strukturerat arbetsblad formulerar mer öppna problem, tillåter sina elever att 
välja egna strategier vid problemlösningen såväl med som utan dator.  
 

Den matematikdidaktiska processen berör det matematiska innehållet 
företrädesvis genom de olika möjligheter som finns att tillägna sig detta 
innehåll. Det är inte enbart strukturen och formen på undervisningen utan 



50 
Tidigare forskning 

 

2Tidigare_forskning 060118.doc 
 

 

även undervisningens innehåll, som läraren kan förändra när hon/han 
introducerar nya hjälpmedel. Detta bör man vara medveten om och också 
tydlig med när man vill använda datorn som ett inslag i 
matematikundervisningen (Dörfler, 1993, Gawlick, 2002). 

 
Bransford, Brown och Crocking (2000) framhåller att teknologin, 

däribland datorn, ger möjligheter för att skapa läromiljöer som är en 
”utvidgning” av redan befintliga miljöer. Dock måste undervisningsmiljön 
planeras så att datorn inte blir ett hinder i lärandet. Bransford Brown och 
Crocking förkastar inte ”gammal” teknologi, men pekar däremot på 
möjligheterna med ny interaktiv teknologi. De menar att det då är lättare att 
skapa miljöer där eleverna lär sig genom att agera, få feedback och 
kontinuerligt kan förfina sin förståelse samt konstruera ny kunskap.  

 
Chiappini och Bottini (1999) aktualiserar fyra didaktiska 

tillvägagångssätt som kan stödja undervisnings- och lärandeprocesser i 
matematik vid användning av visuella IT-system. Dessa har visat sig vara 
effektiva vid lärandet av matematik. De fyra sätten är: 1) att tillåta elever att 
utforska området, i syfte att konstruera ny kunskap (exploratory function) 2) 
att erbjuda sätt att gestalta elevernas kunskap (expressive function) 3) att 
erbjuda sätt att testa och bekräfta lösningsstrategin (validation function), 4) 
att tillåta elever att lagra lösningen för att stegvis kunna studera denna på 
nytt. Orden tillåta och erbjuda kan tyda på att eleverna ges en viss frihet att 
tillägna sig kunskap och denna kunskap är inte statisk utan kan vara olika 
för olika elever. 

 
Ett matematikdidaktiskt verktyg kan belysas genom citatet nedan där 

Lingefjärd och Holmquist menar att innehållet i geometri kan undervisas på 
ett nytt sätt där tillvägagångssättet kan förstås av andra än konstruktören 
själv och dessutom spar användaren en viss tid.  

 
Datorprogrammet i fråga ger möjlighet att kommunicera ett innehåll i 
geometri på ett kvalitativt nytt och annorlunda sätt. Man gör en tidsvinst 
jämfört med att arbeta med papper och penna. Dessutom kan 
tillvägagångssättet göras tydligt för andra än konstruktören själv. 
(Lingefjärd och Holmquist, 2001, sid 300)  

 
Den interaktionsprocess, den dynamiska process, som Klafki (1997) 

beskriver innebär inte endast en kommunikation från lärare till elev utan 
även mellan elever samt från elev till lärare.  
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Relationen mellan undervisning och inlärning betraktas inom den kritisk-
konstruktiva didaktiken som en interaktionsprocess. I denna 
interaktionsprocess skall eleverna med stöd från lärare tillägna sig ökade 
självständiga insikter och metoder till insikt, möjligheter att iaktta, gestalta, 
berömma, värdera och handla, för att kunna fungera som reflekterande och 
aktiva subjekt i sin historiskt-samhälleliga verklighet. Detta inkluderar att 
de i samband med denna process får förmågan att lära vidare, att de ”lär sig 
att lära”. (Klafki, 1997, sid 225) 

 
Ur ovanstående citat kan man utläsa att undervisningen skall skapa 
motivation och kunskap för att ett ytterligare självständigt lärande skall ske. 
Eftersom visualiseringen är en framträdande egenskap hos dynamiska 
matematikprogram får detta begrepp en egen rubrik. 

 
Balcheff och Kaput, (1996) undersökte vad interaktiv teknologi innebär 

och begränsningar beträffande Artificiell intelligens och andra 
microvärldar. De menar att datoranvändningen i matematik i ett tidigare 
skede präglades av att användaren var väl förtrogen med programmet och 
att själva hanteringen liknade programmering. Därefter utvecklades datorns 
gränssnitt till att mer likna det talade språket och då användaren vill 
åskådliggöra en triangel kan hon/han använda ett kommando i stället för att 
programmera. Datorns gränssnitt kan numera tillhandahålla omedelbar 
återgivning i form av olika representationer. Denna matematiska mikrovärld 
tillåter användaren att utforska tillgängliga matematiska objekt, deras 
samband och representationer. Balacheff och Kaput (1996) menar också att 
denna mikrovärld utvecklas i takt med att användarens kunskap växer. 
Traditionell simulering består av modeller där värdena på parametrarna 
läggs in av användaren, som kan observera effekterna. Den ursprungliga 
modellen ändras inte även om andra initiala värden läggs in. En utvärdering 
av en sådan simulering beror på hur väl modellen stämmer med 
verkligheten och kvalitén på den visuella återgivningen. Med dynamisk 
matematikprogramvara kan användaren, förstå samband, upptäcka 
samband, generalisera och ställa hypoteser genom att den ursprungliga 
konstruktionen förändras. Detta är en av skillnaderna mellan traditionella 
simuleringsprogram och vad jag kallar dynamiska matematikprogram. 
Balacheff och Kaput (1996) exemplifierar olikheterna med att ta exempel 
från Logo och Cabri Géomètre. 

 
In Logo drawings are static. You can draw and re-draw them or modified 
versions of them, but only by modifying the Logo code that produces them. 
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In Cabri-géomètre, you can directly manipulate the drawings in a drag mode 
using ‘free points’ at the surface of the screen. In Cabri-géomètre intrinsic 
drawings are everything that can be drawn with ruler and compass, wheras 
in Logo you can draw any ‘arbitrary’ set of points by enumerating them or 
by generating them with functions defined on number segments. So these 
two environments differ substantially, and these differences are significant 
at a cognitive level. (Balacheff och Kaput, 1996, sid 472) 

 
Laborde (1993) diskuterar visualiseringförmågans dubbla roller, dels en 
statisk bild, dels egenskapen att manipulera bilden. Hon tar som exempel en 
elev som skall kontrollera om en geometrisk figur bibehåller sina 
egenskaper då den manipuleras. Detta går inte att göra med penna och 
papper. Figuren är då statisk när den en gång är ritad.  

 
Computers offer facilities not only for drawing in a faster and more precise 
way than in a paper and pencil environment, but also for moving or 
modifying figures, thus often enabling the user to visualize geometrical 
properties easily. (Laborde, 1993, sid 48) 
 

I mer än 100 år, har matematiklärare varit intresserade av att visualisera 
matematiska idéer (Bishop, 1989). Bishop påpekar också att visuell 
presentation erbjuder en kraftfull introduktion till matematikens komplexa 
abstraktioner. Idag erbjuder den snabba tekniska utvecklingen helt nya 
möjligheter till visualisering. Zimmerman och Cunningham (1991) 
definierar visualisering som “the process of producing or using geometrical 
or graphical representations of mathematical concepts, principles, or 
problems, whether hand drawn or computergenerated”.  

 
Visualiseringens betydelse kan återspeglas i lärarens interaktion med 

datorn och elever samt hennes/hans problemformuleringar, frågor och 
påståenden. Visualiseringen har betydelse särskilt inom geometri och 
funktionslära. Chiappini och Bottini (1999) menar att dynamisk 
programvara har bidragit till utvecklingen av visualiseringens betydelse och 
att forskning har påvisat att den har betydelse för geometriskt kunnande 
både i form av geometriska konstruktioner och mentala bilder. 

 
Geometry is a knowledge domain in which visualisation within a 
microworld has brought to impressive progress with the development of the 
concept of “dynamic geometry” exemplified by systems such, for example, 
Cabri Géomètre. The researches worked out in relation to the use of this 
system put in evidence that its mediation can modify the way to enter into 
contact with geometrical knowledge. The changes brought into the 
didactical activity by the use of Cabri can be debated in terms of: 
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* New status assumed by the geometrical construction as mediated by the 
system; 
* New possibilities of development of a mental image of a geometrical 
construction, theorem and proof, as mediated by the system. (Chiappini och 
Bottini, 1999) 

 
Laborde skriver dessutom angående interaktionen mellan problemformu- 
lering, dator och visualisering: 

 
Tasks given to the students may require different strategies in a computer 
environment and thus call for different knowledge than in paper and pencil 
environment. Changing tools leads to changing the way tasks are performed 
and the facilities offered by computers may offer a strong interaction 
between visualization and knowledge in geometry. (Laborde, 1993, sid 48 - 
49) 
 

Laborde menar att om man byter redskap kan man ändra även typen av 
problem och undervisningsstrategier, vilket innebär att ett datorprogram kan 
möjliggöra annorlunda kunskapsinlärning om problemen formulerades på 
ett relevant sätt. Datorprogrammets egenskaper, tillför på detta sätt lärandet 
ytterligare en dimension. Inlärningen innebär en ny process vid användning 
av datorprogram där läraren är ansvarig för genomförandet. Observera att 
läraren är den som formar inlärningstillfället (Sierpinska, 1998). 
Datorprogram är endast ett nytt verktyg som kan användas i till exempel en 
öppen miljö. 

 
When the object of teaching reaches the classroom, it also becomes the 
object of a new process generated by the teacher in order to handle it in her 
own classroom. Because of her beliefs and conceptions about teaching and 
learning, the teacher is an essential agent of transforming of meaning. 
Computer-based devices introduce a new source of transformation of 
knowledge. (Balacheff, 1993, sid 147) 

 
Balacheff (1993) menar dessutom att det är viktigt att interaktionen 

mellan mjukvara och elev görs så meningsfull som möjligt och att detta 
medför att eleven får kunskap både om och hur programmet kan användas, 
samt också om lärarens syfte med programmet. Läraren kan initiera 
processer, som kan påverkas av eleven. Dessa tankar redovisade Kollerbaur 
redan för cirka 20 år sedan. 

 
Unikt för datorer är att också modeller av processer kan skapas och dessa 
kan ges sådan utformning att de kan påverkas i varje ögonblick. (Kollerbaur, 
1985, sid 337) 
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Schofield (1995) fann att en lärares förutsättning att utnyttja ett 
datorprograms potentiella möjligheter ökar om läraren får någon form av 
handledning. Det finns annars en risk för att tekniken används utan att 
uppnå några utbildningsmässiga resultat av värde. Denna risk accentueras 
om programmet också kan användas inom den traditionella undervisningen. 
Den potentiella möjligheten till ett nytt undervisningssätt kan då gå 
förlorad. Det är också möjligt att eleven finner något som läraren inte har 
förutsett. Strässer (2004) belyser detta liksom den illustrativa förmågan hos 
dynamiska program med följande exempel. Om eleverna sammanbinder 
sidornas mittpunkter i en godtycklig fyrhörning bildas en parallellogram. 
Med hjälp av programvara kan eleven upptäcka att detta gäller såväl 
konvexa som konkava fyrhörningar. Eleven kan också se "beviset", tack 
vare programmets förmåga att visualisera. 

 
Programmet underlättar även en individualiserad undervisning. Schofield 

(1995) menar att vid användning av dynamiska program hålls inte snabba 
och duktiga elever tillbaka utan de får utvecklas liksom övriga elever i 
klassen. Även de elever, som hade svårigheter inom ett visst område, kunde 
fördjupa sig i detta område och behövde inte ignorera det. 

 
Att använda datorn som didaktiskt verktyg behöver inte innebära att 
eleverna skall upptäcka allt på egen hand. En öppen problemformulering 
utmanar eleven att själv aktivt söka kunskap men läraren kan också 
upptäcka att hon/han behöver involvera sig i elevens arbete. Crawford 
(2001) menar också att varken idéerna om experimentellt lärande eller 
konstruktivism betyder att eleverna alltid själva skall upptäcka all kunskap. 
Läraren kan också berätta och på detta sätt förmedla fakta. Detta sätt att 
undervisa kallar han "contextual teaching". 

 
Läraren är huvudpersonen vid introduktion av arbetsuppgiften och 

överlämnande av ansvaret till eleven, som efterhand blir huvudpersonen i 
inlärningsprocessen. Balacheff (1993) diskuterar vad som brukar kallas det 
“didaktiska kontraktet”. Han menar att en introduktion av programvara i 
undervisningen medför förutom praktiska också didaktiska problem. 
Kontraktet innebär att läraren organiserar ett tillfälle där programmet är ett 
verktyg, att läraren bestämmer när och var detta möte skall äga rum och att 
eleven laborerar och konstruerar ny kunskap genom att befinna sig i denna 
datormiljö. Målet är att utmana eleven till att ta över ansvaret och på sikt 
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”bryta” det didaktiska kontraktet.  Balacheff menar att det är endast om 
läraren kan lämna över ansvaret till eleven och dennes interagerande med 
datorprogrammet, som man kan lyckas. Eleven kan betrakta datorn som en 
ny partner. Balacheffs slutsats är emellertid att läraren också är en 
nödvändig resurs för att nå framgång i en datorbaserad undervisningsmiljö.  
 

Teachers will not be fully able to insert the new technology into their daily 
practice if they are not well informed on all the aspects which could 
determine its place and its precise role in a didactical process. To some 
extent we can say that they must know the computer based system from a 
didactical point of view, as they would like to know a colleague with whom 
they might have to share the responsibility for their class (Balacheff, 1993, 
s. 158)  

 
Balacheff (1993) finner också, liksom Schofield (1995), att läraren behöver 
utbildning för att kunna använda ett datorprogram ur ett didaktiskt 
perspektiv. Även Dahland (1993) kommer fram till att läraren måste ha god 
kunskap om programvaran och pedagogisk insikt i hur den skall användas. 
Den pedagogiska insikten kan vara överordnad eftersom det är möjligt att 
lära sig ett program allteftersom det används.  

 
Tidigare forskning beträffande olika undervisningsmiljöer, olika typer av 

datorprogram och vilka faktorer som kan påverka lärarens agerande 
tillsammans med datorn har belysts ovan. Nästa avsnitt, 
problemformulering, utgör en del av lärarens planering. Eftersom jag anser 
att denna del är betydelsefull behandlar jag detta moment i följande separata 
avsnitt. Att problemformulering är viktigt framgår också av läroplanen. I 
SKOLFS (1994) anges, som tidigare sagts, att matematik är ett sätt att tänka 
samt att matematikundervisningens syfte är att ge eleverna tilltro till sitt 
eget tänkande. Problemformuleringen kan vara ett medel att ge eleven tilltro 
till sitt eget tänkande och möjlighet att ta ansvar för sitt lärande. 

 

Problemformulering 
Problemformuleringen kan ses som lärarens initiativ till att förbereda för 
elevens lärande, lärarens syfte och mål med undervisningen. Den innebär 
också på vilket sätt eleven förväntas arbeta. Är det endast ett svar som skall 
finnas och redovisas eller ger problemformuleringen möjlighet att finna 
olika svar? Skapar den nya frågor? Ger den möjlighet att lösa uppgiften på 
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olika sätt? Problemformuleringen kan med andra ord styra undervisningen 
och dess konsekvenser. 

 
Balacheff (1993) har funnit när eleverna kan lista ut lärarens 

förväntningar så fullföljer de uppgiften utan att lära sig så mycket. Därför är 
det av betydelse att läraren utnyttjar ett brett spektrum i 
problemformuleringen och också ger eleven möjlighet att skaffa sig för 
läraren icke förväntad kunskap. Bjuland (2002) diskuterar fyra olika 
problemlösningsstrategier utifrån sin forskning bland lärarstuderande för de 
tidigare åldrarna (primary and lower secondary school): 1) specialisering, 
generalisering och konstruktion av analogier 2) att ställa frågor 3) 
metakognition 4) visualisering. Vilken lösningsstrategi eller kombination av 
strategier, som är lämplig att använda beror på hur problemet formuleras. 

 
Enligt Emanuelsson (2001) kan en problemformulering karakteriseras av 

dess grad av öppenhet. En helt öppen fråga har på förhand inget visst givet 
svar menar han. Graden av öppenhet belyses av antalet rimliga svar. Många 
laborativa uppgifter i skolan utgår från en given fråga som förväntas ge ett 
givet svar. Detta innebär att trots att det är en laborativ uppgift så är den 
ändå sluten. Laborationer genomförs också många gånger efter en speciell 
metod som resulterar i ett av läraren förväntat svar, anser Emanuelsson. 

 
Varje kapitel/avsnitt i en lärobok brukar inledas med ett exempel och en 

presentation av en lösningsmetod. Därefter följer uppgifter, som går att lösa 
med den föreslagna metoden. Bremler (2003) visar att 83 procent av 
uppgifterna som behandlar deriveringsregeln f’(x) = n ⋅k ⋅xn-1  kan lösas 
med direkt kopiering eller kopiering med liten modifikation av de lösta så 
kallade typexemplen i läroboken. Endast 13 % av uppgifterna i läroböcker 
utgivna under perioden 1994-2002 fordrade mer ingående matematisk 
kunskap för sin lösning. 

 
Lärarens frågeformulering avslöjar, enligt det som redovisas nedan, 

lärarens mål med undervisningen, förväntat arbetssätt av eleverna, lärarens 
kunskaper i matematikämnet, programvarans utnyttjandegrad samt lärarens 
flexibilitet med avseende på undervisningens genomförande. Emanuelsson 
(2001) argumenterar utifrån Mason (2000) att lärarens formulering av 
frågor kan ha tre syften:  

 
•Fokusera elevernas uppmärksamhet.   
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•Testa elevernas kunnande.    
•Få svar på en genuint undersökande fråga där läraren ej vet svaret. 
(Emanuelsson, 2001, sid 21)   

 
Emanuelsson menar att dessa ”frågor” i stället bör ha en form som 
stimulerar elever att gradvis ta över ansvaret att ställa relevanta frågor till 
sig själva.  

 
Watson och Mason (1998) finner att lärarens problemformulering kan 

vara betydelsefull utifrån flera aspekter. De menar att frågor kan hjälpa till 
att utveckla det matematiska tänkandet. Watson och Mason menar att den 
typ av frågor läraren ställer speglar hennes/hans mål med undervisningen. 
Om eleven blir uppmanad att besvara en sluten fråga är det en viss 
faktakunskap läraren syftar till. Ger läraren en mer öppen fråga tillåter den 
en utveckling av ett vidare tänkande hos eleven. Följaktligen är det av värde 
om problemformuleringarna innehåller frågor med varierande grad av 
öppenhet. 

 
It follows that if students are embedded in a context in which a rich variety 
of question types are being used, they are likely to pick up a sense of the 
subject as a richly embroidered fabric. (Watson och Mason, 1998, sid 34) 

 
Ainley (1987) finner fyra huvudtyper av frågor a) pseudofrågor, som är 
perifera och kan uteslutas b) äkta frågor, som söker ett även för läraren 
okänt svar c) testfrågor (eleverna vet att läraren vet svaret) d) direkta frågor, 
för att utmana eleven till egen reflektion.  

 
Watson och Mason (1998) menar att om läraren endast förlitar sig på 

frågor från läroböcker eller lektionsförslag, utvecklar hon/han aldrig sin 
förmåga att ställa frågor. De menar att frågorna måste utvecklas som en del 
av lärarens syn på matematik och dennes syn på matematikinlärning. I linje 
med Balacheffs (1993) resultat finner Watson och Mason också att eleverna 
snabbt lär sig mönstret i lärarens frågearsenal om den inte varieras och då 
stimuleras inte heller elevernas eget tänkande. Läraren kan utveckla sin 
förmåga att formulera lämpliga frågor genom att intressera sig för eleverna, 
hur de tänker och inte endast för svaret eleverna ger. 

 
Becoming a good questioner is not a matter of using someone else’s list of 
questions but of developing questioning as a personal activity with 
mathematics. Asking oneself ”what can I ask of my students?” rather than 
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”How can I get them to say what I am seeing?” (Watson and Mason, 1998, 
sid 36) 
 

Genom att formulera frågor som eleverna diskuterar och som utvecklar 
deras förståelse, attityd och kunskap kan deras lärande underlättas. Watson 
och Mason menar att instrumentell förståelse, såsom memorering, 
rutinräknande och en samling inlärda fraser, är kortlivad om den inte 
repeteras och används fortlöpande. Det är däremot bättre att ha kännedom 
om användning av olika tekniker, olika sätt att tänka, olika sätt att angripa 
problem. Läraren kan alltså stödja eleven att utveckla sitt tänkande genom 
att ge frågor som stimulerar till reflektion kring matematiska 
lösningsmetoder.  

 
The teacher must therefore simulate in her class a scientific micro society if 
she wants the use of knowledge to be an economical way of asking good 
questions and settling disputes, and if she wants language to be a tool for 
mastering situations of formulation and mathematical proofs to be means of 
convincing classmates. (Brousseau, 1997, sid 22-23, min kursivering) 

 
Översatt till en laborativ miljö med datoranvändning i matematik kan citatet 
ovan tolkas som att läraren har möjlighet att genom sin problemformulering 
initiera diskussioner där läraren och eleverna utnyttjar programmet för att 
generalisera och med hjälp av språket formellt bevisa de samband de funnit.  

 
Lemke (1990) liknar kunskapen vid ett pussel och svaret på en fråga är 

pusselbiten. Läraren vet hur denna pusselbit skall passa in i pusslet. Den 
som ställer flest frågor under en lektion är normalt läraren. Nära koppling 
till problemformuleringen har också språket för att bland annat presentera 
problemformuleringar. Lemke (1990) ger exempel på hur förmågan att “tala 
naturvetenskap” är betydelsefull vid ett antal olika arbetsmoment inom till 
exempel laborativt arbete. Dessa moment är bland andra: observation, 
beskrivning, analys, diskussion, hypotesformulering, teoretisering, 
utmaning, frågeformulering, dragning av slutsatser generalisering, 
rapportering. Dessa moment kan även representera ett vetenskapligt 
arbetssätt. Att ställa hypoteser, teoretisera, dra slutsatser och generalisera är 
ett samspel mellan lärare och elev, men kan successivt lämnas över till 
eleverna allteftersom de får mer erfarenhet av att arbeta på ett vetenskapligt 
sätt. Eftersom övningar med ett datorprogram kan ses som laborationer i 
matematik kan en parallell här dras med att lära sig “tala matematik”. 
Lemke (1990) menar att om man skall lära sig att ”prata naturvetenskap”, så 
räcker det inte med en lista av tekniska termer eller definitioner, utan man 
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måste också kunna sätta in dessa i sitt sammanhang. Överfört till 
matematikens område krävs för att ”prata matematik” en viss kunskap om 
såväl korrekt terminologi som matematiska samband.  

 
Jones (2002) anser att det behövs utbildning i hur man utnyttjar 

dynamiska matematikprogram samt att man skall vara noga med hur 
problemen formuleras. Laborde (1993) hävdar att läraren måste få kunskap 
om hur problem kan formuleras för att ta tillvara programvarans potential. 
Gawlick (2002) poängterar också att det i ett längre perspektiv är lämpligt 
att förändra problemformuleringarna när ett nytt medium förs in i 
undervisningen.  

 

Kommentar 
Nya hjälpmedel i undervisningen anpassas företrädesvis till den 
traditionella6 undervisningen. Datorns snabbhet vid kalkyleringar, samt 
datorns förmåga att hantera stora datamängder brukar framhållas som 
positiva egenskaper. Dessa egenskaper är förhållandevis lätta att ta tillvara 
inom den traditionella matematikundervisningen. Detta kan då underlätta 
lärandet på så sätt att mer tid möjligtvis kan ägnas till att försöka förstå 
matematikinnehållet. Dynamisk programvara erbjuder ytterligare 
egenskaper. Det skapar förutsättningar för ett upptäckande, utforskande, 
generaliserande och testande arbetssätt. Detta kan i sin tur leda till 
formulering av hypoteser och genomförande av bevis. Att detta är viktigt 
framgår bland annat av att det i Lpf 94 står att undervisningen skall 
utveckla nyfikenhet, öppenhet, analytiska förmåga, kreativitet samt 
förmågan att generalisera.  

 
Lärarens syfte med undervisningen kan vara att utmana eleverna oberoende 
av lärarens förväntningar. Lärarens mål med undervisningen kan skapa 
motivation hos eleverna, så att eleverna blir medvetna om hur och varför de 
använder exempelvis dynamisk programvara. Problemet som skall 
undersökas eller lösas kan vara en utmaning för eleverna och de kan inse att 
programmet är en hjälp för dem att genomföra uppgiften. Vid användning 
av dynamisk programvara kan en elev gå framåt i sin undersökning genom 
att ställa sig frågor som ”Vad händer om…?”, ”Vad händer om inte…”. 
                                              
6 Ett traditionellt sätt kan bland annat innebära att undervisningen är styrd på ett sådant 
sätt att läraren formulerar problem med utgångspunkt från det svar läraren förväntar att 
eleven skall finna och representerar de fakta eleven skall lära sig.  
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Eleverna har dessutom möjlighet att komma fram till sinsemellan olika 
resultat. Undervisningen kan då betraktas som individualiserad. Innehållet i 
ämnesundervisningen är inte enbart ämnesrelaterat. Det finns ett innehåll 
som förmedlas i sättet att arbeta. För att kunna undervisa är det rimligt att 
anta att läraren behöver ämneskunskaper för att kunna vara öppen för 
oväntade resultat, kunna variera sin undervisning och formulera utmanande 
problem. Flexibilitet hos läraren kan visa sig i en oräddhet hos läraren att 
inte alltid själv veta svaret. Eleverna kan alltså vara huvudpersonen i 
skapandet av deras framtid men det finns regler skapade av tradition som 
kan vara hämmande. Sfards två metaforer beträffande lärande kan tänkas i 
en begränsad omfattning vara tillämpade vid experimentellt arbete.  

 
 

Sammanfattning  
Denna genomgång av tidigare forskning tolkar jag sammanfattningsvis så 
att det vid planeringen av undervisningen i matematik och med användning 
av dynamisk programvara är viktigt att: 

 
• Ge eleven möjlighet att också själv aktivt skaffa sig kunskap. 
• Ta tillvara den potential som en öppen undervisningsmiljö erbjuder. 
• Ta tillvara den potential som användningen av ett dynamiskt 

matematikprogram erbjuder. 
• Beakta att läraren har en god kunskap om programmets möjligheter. 
• Se till att det matematiska språket används så att en god 

kommunikation kan äga rum. 
 
Syftet med denna studie är att belysa interaktionen mellan lärare ,elev 

och arbete med dynamisk programvara. Denna kommunikation kan även 
betecknas undervisning och sker i olika miljöer. Undervisningen initieras av 
den problemformulering läraren delger eleven vid introduktion av aktuellt 
moment. Problemformuleringen är en del av den undervisningsmiljö som 
skapas samt påverkar även elevernas syn på vad matematik är. Med hjälp av 
tidigare forskning har jag valt att belysa två olika huvudtyper av 
undervisningsmiljöer: dels en styrd, mer traditionell miljö, dels en öppen 
(OELE) miljö. Det matematiska språkets betydelse har också noterats. Det 
framgår vidare av den citerade forskningen att det är viktigt att läraren har 
goda kunskaper i matematik, i matematikdidaktik och om 
datorprogrammets potential för att vid problemformuleringen kunna 
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utnyttja programmets möjligheter för att befrämja 
matematikundervisningen. Begränsningarna i programmets utnyttjande 
ligger i lärarens förmåga att formulera lämpliga problem och förmågan att 
tillåta eleverna att arbeta på ett icke styrt sätt och därmed ha möjlighet att 
även erhålla icke förväntad kunskap.  

 
Samspelet mellan, lärare, elev och datorprogram är väsentligt för att 

uppnå ett tillfredställande undervisningsresultat och utgångspunkten är 
lärarens problemformulering. Läraren kan tillvarata elevens erfarenheter 
och ge eleven frihet att fortsätta sitt utforskande och därmed öka sina 
erfarenheter.  

 
Den inlärningsteoretiska grunden för de flesta av ovan berörda studierna 

är konstruktivistisk. Därför redogör jag för denna inlärningsteori i följande 
kapitel. 

 
Min egen avhandling fokuserar på hur lärare med stor erfarenhet, liten 

erfarenhet och praktiskt tagen ingen erfarenhet av programmet använder 
Cabri Géomètre på gymnasienivå, där undervisningsmiljöerna dessutom 
skiljer sig åt. 
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Teoretisk plattform  
Om lusten att lära försvagas i 
stället för att förstärkas, sker 
något som är mycket värre än 
bara utebliven förberedelse. 
Eleven blir faktiskt berövad sin 
medfödda förmåga att lära, som 
annars skulle hjälpa honom att 
bemästra de förhållanden han 
kommer att möta under livets 
gång. (Dewey, 2004, (1938), sid 
188) 

 
 
 
 

Inledning 
Då vi människor ställs inför något vi inte känner igen försöker vi 
automatiskt återknyta det till något vi redan känner till. I vårt lärande utgår 
vi därför från och bygger på våra tidigare erfarenheter. Detta sker i 
allmänhet utan att vi behöver upplysas om att det är så vi bör göra. Grunden 
för att vårt kunnande växer och utvecklas är att vi ställs inför frågor eller 
uppgifter som kräver en kombination av gammalt och nytt. Detta ställer 
vissa krav på undervisningens utformning och på hur skolan skall 
organiseras, men utmanar också vissa föreställningar om hur vi lär och om 
vad kunskap är. 
 

Synen på kunskap och lärande har naturligtvis stor betydelse för hur 
undervisningen i skolan organiseras. Ur ett historiskt perspektiv har 
forskning om lärande och undervisning bidragit till en förändrad syn på vad 
inlärning, kunskap och undervisning är. Niss (2001) beskriver tre kategorier 
som kan ses som grundläggande för utvecklingen av 
matematikundervisningen: samhällets teknologiska och socioekonomiska 
utveckling, samhällets politiska, ideologiska och kulturella fortlevnad och 
utveckling samt de resurser individen behöver i sitt privatliv och arbetsliv. 
De nationella styrdokumenten i Sverige utgår från tre olika teorier om 
lärande: behaviorism, konstruktivism och sociokulturellt perspektiv (SOU 
92:94) 
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Nedan följer beskrivningar av vad som främst utmärker dessa teorier. 
Dessutom diskuteras även undervisning ur ett progressivt perspektiv. Både 
Vygotsky och Dewey berörs i var sitt avsnitt eftersom deras 
inlärningsteorier är signifikanta när man undersöker lärande under arbete 
med dynamisk matematikprogramvara. Därefter belyses teorier beträffande 
kunskap och undervisning. Kapitlet avslutas med att adressera frågan om på 
vilket sätt undervisning och lärande med hjälp av ett dynamiskt 
matematikprogram är förankrat i dessa teorier.  

 

Teorier om lärande 

Behaviorism 
Den behavioristiska inlärningsteorin utvecklades på 1950-60-talet av bland 
andra Frederic Skinner. Teorin är främst inriktad på yttre beteenden och 
inte inre mentala processer. Eleven är mottagare av kunskap, vilket innebär 
att någon överför sitt eget kunnande till andra efter en linjär modell, 
exempelvis: lärare – stoff – elev. Ser man skolans kunskapsuppgift som att 
förmedla relativt enkla och avgränsade kunskaper och färdigheter går det 
bra att förena det med den behavioristiska synen (Skolverket, 1999). 
Läraren blir här mycket betydelsefull som kunskapsförmedlare. Betoningen 
ligger på hur läraren strukturerar, presenterar stoffet med mera, samt på 
lärarens kompetens. Bara läraren kan sitt ämne och presenterar det på ett 
”smakfullt” sätt, så lär sig eleven (Lendahls & Runesson, 1995). 

 

Konstruktivism - Vygotsky 
Jean Piaget lade i slutet av 1920-talet grunden för konstruktivismen. Utifrån 
denna teori ses lärandet som ett resultat av elevens mognad, det vill säga 
elevens förmåga att tänka är knuten till dess egen utvecklingsnivå. Detta 
innebär i sin tur att barnet generellt sett alltmer närmar sig det vetenskapliga 
sättet att tänka och naturligt utvecklas mot en allt djupare förståelse av 
världen. Barnets utveckling sätter på samma sätt naturliga gränser för vad 
det kan lära. I denna teori betonar man också att det är den lärande som 
själv måste utveckla sina kunskaper. Därmed kommer också den lärandes 
egna aktiviteter att få stor betydelse för lärandet. Läraren får här en annan 
betydelse, eftersom den lärandes egen aktivitet är central. Lärarens uppgift 
blir framförallt att skapa situationer där eleven kan upptäcka och skaffa sig 
erfarenhet, framför allt i den fysiska världen (Lendahls & Runesson, 1995). 
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Det är emellertid inte lätt att undersöka hur någons tänkande utvecklas. 
Vygotskys huvudsakliga frågor är mer konkreta: Vad gör barnen? och Hur 
försöker barnen uppfylla uppgiftens krav? Dessa grundläggande 
frågeställningar är också relevanta då läraren skall använda sig av ett 
dynamiskt matematikprogram i sin undervisning och framför allt vid 
lärarens problemformulering. Konstruktivismen kännetecknas av att 
individen inte passivt tar emot information utan själv konstruerar sin 
förståelse av omvärlden. Lärande ur ett konstruktivistiskt perspektiv 
innehåller även lärande ur ett kommunikativt perspektiv. Denna 
kommunikation kan ske mellan olika deltagare, inklusive till exempel ett 
datorprogram, men kan även bestå av en inre kommunikation i den egna 
tankevärlden. 

 
Figur 3. Konstruktivistisk modell om lärande (Wyndhamn, Riesbeck, 
Schoultz, 2000, sid 88) 

 
I figuren ovan är det handling och erfarenhet som ger upphov till 
reflektioner och dessa resulterar i sin tur i lärande och kunskap. Wyndhamn, 
Riesbeck och Schoultz (2000) menar att termen konstruktivism 
representerar olika teoretiska positioner. De påpekar vidare att Vygotsky 
betonar interaktionen med den sociala omgivningen och den kognitiva 
utvecklingen, medan Piaget betonar förändringar som uppstår mellan 
individ och miljö. Inom konstruktivismen kan man vidare urskilja 
socialkonstruktivism. Beträffande socialkonstruktivism skriver Wyndhamn, 
Riesbeck och Schoultz: 

 
• Människan får inte idéer, hon förfärdigar dem  
• Människan konstruerar ny kunskap när hon är aktivt engagerad i något 
som är meningsfullt för henne själv eller för andra omkring henne 
(Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz, 2000, sid 94) 

 
Genom att eleven experimenterar i matematik har hon/han möjlighet att 
”få” idéer som hon/han kan utforska vidare. Detta arbetssätt ger 
erfarenheter ur vilka hon/han kan konstruera sin kunskap. Eleven skapar 
själv sina erfarenheter och finner troligen dessa intressanta och det kan leda 
till att eleven blir engagerad i det hon/han gör. Björkqvist (1998) hävdar att 
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betydelsen av en lärare som undervisar utifrån ett konstruktivistiskt 
perspektiv inte enbart innebär att hon/han underlättar lärandet. Han menar 
även att ett interaktionistiskt perspektiv till stor utsträckning är kompatibelt 
med konstruktivism. Björkqvist hävdar att en beskrivning av ett klassrum 
idag tar hänsyn till olika varianter av konstruktivism, som till exempel 
sociala faktorer. Detta verkar vara betydelsefullt för till exempel lärarna. 
Nakahara och Koyama (1998) beskriver en undersökning som visar på 
lektioner där barn aktivt konstruerar matematisk kunskap beträffande 
rationella tal. En lektion som de beskrev innehöll följande moment: att vara 
medveten (being conscious), vara aktiv (being operational), reflektera 
(being reflective) samt komma till en slutsats (making agreement). 
Nakahara och Koyama menar att deras studie visade på metoder för att 
kunna förändra lärarens behavioristiska syn på kunskaper i matematik som 
universella och absoluta och direkt överförbara till barn.  

 
This study will be able to review and to change the teacher’s belief that 
mathematical knowledge has universiality and absolutness and is possible to 
be transmitted to children (Nakahara, Koyama, 1998 sid 99)  
 

Nakahara och Koyama kom fram till att lektionsplaneringen kan baseras på 
att eleverna skall få lära genom upptäckter och problemlösning. Studien gav 
också tillfälle att utveckla barns autonomi och individualitet.  
 

Vygotsky (1978) menar att språket, ögonen och händerna i normalfallet 
är med då barn löser ett problem. Detta skulle innebära att ett datorprogram 
där den visuella egenskapen hos programmet är av stor betydelse samt de 
dynamiska effekterna som utnyttjas genom elevens aktiva handlande skulle 
ha betydelse för förmågan att lösa problem. Språket uppkommer genom den 
sociala kontakten med kamrater och kan på detta sätt vara ett stöd. 
Vygotsky menar även att ett barns frihet i sitt handlande, dess omedelbara 
oberoende av strukturen i den visuella bilden samt förmåga att prata ger 
barnet större möjlighet att agera. Han menar vidare att barnet kan ignorera 
den kortaste vägen för att nå målet. Det vill säga barnet kan utnyttja stimuli 
som inte ligger inom det omedelbara visuella fältet.  

 
Vygotsky hävdar att språket påverkar planeringen och genomförandet av 

problemlösandet. På likartat sätt påverkar visualiseringen samt de 
dynamiska möjligheterna i Cabri Géomètre sättet att lösa ett problem i 
denna miljö. Vygotsky menar att språket är som en bro mellan internt och 
externt tal (transitional form between external and internal speech,  
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Vygotsky 1978, sid 27). Denna bro är grundläggande för det interna språket 
menar Vygotsky. Han menar vidare att genom att komplicera uppgiften på 
ett sådant sätt att barnet inte direkt kan välja verktyg för att finna lösningen 
utvecklas det interna språket. Vygotsky finner bland annat att barnet 
anstränger sig för att finna en mer intelligent lösning, en mindre automatiskt 
funnen lösning. Då ett barn inte klarar en uppgift ber det vanligtvis en 
vuxen om hjälp. Finns inte någon vuxen tillgänglig, vänder barnet sig i sitt 
samtal till sig själv, menar Vygotsky. Schofield (1995) visade till exempel 
att eleverna kommunicerade med datorn och sina klasskamrater istället för 
att i första hand vända sig till den vuxne, läraren. Enligt Vygotsky har 
språket en avgörande betydelse för vårt sätt att tänka och lösa problem. 
Minnet består enligt Vygotsky av ett perceptuellt minne, som kallas natural 
memory samt ett minne skapat av ett konstgjort stimuli.  

 
For higher functions, the central feature is self-generated stimulation, that is, 
the creation and use of artificial stimuli which become the immediate causes 
of behaviour. (Vygotsky, 1978, sid 39) 

 
Vygotsky menar att det externa stimuli (external sign) som elever behöver 
för att minnas transformeras till ett internt stimuli (internal sign). Exempel 
på detta är Pavlos hund där en köttbit får hundens salivproduktion att öka 
redan vid åsynen av köttstycket. Pavlovs hund tas ofta upp för att beskriva 
behaviorismen men den går även att använda för att exemplifiera ett externt 
stimuli. Hunden har tidigare fått erfara ett köttstycke i munnen för att 
konsumeras. Åsynen av köttstycket fungerar som ett externt stimuli. Det 
interna stimuli är retning av hjärnan som i sin tur ger signal till ökad 
salivutsöndring. Exempel på hur läraren kan producera externa stimuli för 
att eleven bättre skall komma ihåg kan vara: läraren visar hur man löser en 
uppgift, läraren formulerar frågor för att lotsa eleven fram till hur man gör, 
läraren formulerar frågor för att eleven skall få möjlighet att ställa egna 
frågor till sig själv och på det sättet komma fram till en lösning. Läraren kan 
även formulera problem där datorn ger eleverna frihet att kommunicera på 
olika sätt med datorn och genom detta sätt finner eleverna olika svar som 
tillsammans kan vara en lösning på problemet. På vägen dit har eleven 
interagerat med sig själv, med sina kamrater och med datorprogrammet och 
erfarit olika samband som har utökat den egna matematiska kompetensen. 
Då en intern rekonstruktion av en extern operation föreligger kallar 
Vygotsky detta för internalisering. En sådan process består av en serie 
transformationer: 
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• An operation that initially represents an external activity is 
reconstructed and begins to occur internally. 

• An interpersonal process is transformed into an intrapersonal one 
• The transformation of an interpersonal process into an intrapersonal 

one is the result of a long series of developmental events (Vygotsky, 
1978, sid 56-57) 

 
Det finns enligt Vygotsky tre olika perspektiv beträffande sambandet 
mellan lärande och utveckling. 1) utveckling är oberoende av lärande, 2) 
lärande är utveckling eller 3) en kombination av lärande och utveckling 
föreligger. Då utveckling är oberoende av lärandet skulle en viss 
utvecklingsnivå vara utgångspunkt för ett visst lärande. Ett praktiskt 
exempel på detta är vårt behov att individualisera i klassrummet. Särskilt då 
individualiseringen innebär olika typ av uppgifter alternativt olika sätt att 
finna lösningar (däremot inte hastighetsindividualisering). Att lärande är 
utveckling kan exemplifieras med hur till exempel ett barn lär sig sitt 
modersmål eller lär sig att gå. Det tredje perspektivet innebär att lärandet är 
beroende av utvecklingen men även att utvecklingen är beroendet av 
lärandet, det vill säga lärande och utveckling växelverkar. Utvecklingen är 
bland annat en följd av de kunskaper en elev har skaffat sig precis som det 
framtida lärandet är beroende av de förkunskaper och erfarenheter en elev 
har. Därför är det viktigt att beakta en elevs ZPD1 (zone of proximal 
development) och inte sätta för snäva gränser vad eleven får lära sig i den 
aktuella situationen. Vygotsky menar att konkretisering är nödvändig i syfte 
att nå abstrakt tänkande. Han menar också att lärande kan vara ineffektivt, 
om det begränsas endast till den utvecklingsnivå eleven befinner sig i och 
att ”good learning” är det lärande som ligger framför utvecklingen. 
Vygotsky menar att ett viktigt fundament i lärandet utgörs av den 
utvecklingsbara zonen där olika former av internalisering äger rum. Denna 
internalisering kan endast äga rum då eleven interagerar med sin omgivning 
och samarbetar med sina kamrater. Det är dock viktigt att läraren noggrant 
organiserar förutsättningarna för detta lärande. 

 
...however, properly organized learning results in mental development and 
sets in motion a variety of developmental processes that would be 
impossible apart from learning. (Vygotsky, 1978, sid 90) 

 
För att studera processutvecklingen i lärandet konstruerade Vygotsky 

(1978) uppgifter med egenskaper som medförde att lösningar kunde 

                                              
1 Behandlat i föregående kapitel 
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observeras och inte enbart kontrolleras. Detta uppnådde han enligt genom 
att:  

a) introducera hinder och svårigheter i uppgiften som tillintetgjorde 
rutinmetoder vid problemlösning  

b) möjliggöra alternativa vägar till lösning genom att bifoga olika 
material (external aids)  

c) ge eleven en uppgift som översteg dennes förmåga för att upptäcka 
grunderna till nya förmågor. 
 
Vygotsky fokuserade alltså på processen och inte på uppträdandet i sig 
(performance). Hans huvudsakliga frågor var (som tidigare sagts): Vad gör 
barnen? och Hur försöker barnen uppfylla uppgiftens krav? Detta menar jag 
är även grundläggande tekniker och frågeställningar då läraren skall 
använda sig av ett dynamiskt matematikprogram i sin undervisning och 
framför allt vid lärarens problemformulering.  

 

Sociokulturellt perspektiv  
En tredje teori utvecklad på 1920-30-talet, är det sociokulturella 
perspektivet på lärande. Hit hör Lev Vygotskys antaganden att inlärning kan 
påverka utvecklingen av kunskaper oavsett stadier samt språkets stora 
betydelse. Vygotskys idé om ”utvecklingszoner” hos barnet innebär det 
barnet klarar av att göra med hjälp. Vygotsky arbetade även med idén om 
en meningsfull praktik där kunskap är ett redskap för att nå ett mål. Genom 
språket överförs de vuxnas kunskaper till barnen och utvecklingens 
drivkraft är interaktionen mellan vuxna och barn (Skolverket, 1999). 
Lärarens roll blir således att låta elevernas lärande ske i det sociala och 
språkliga samspelet i skolan. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan 
undersökas vad eleven lär sig med hjälp av det dynamiska 
matematikprogrammet. Nyfikenhet kan formuleras i frågor som eleven vill 
ha besvarade. I denna undersökning kan dynamisk programvara besvara en 
del frågeställningar. Datorprogrammet utgör i det fallet en del av en 
datorkultur som eleverna lär sig/har lärt sig använda. Därför har elevens 
förmåga att hantera programmet och att se dess struktur betydelse för vilka 
frågor eleven kan ställa och få svar på. Detta är med andra ord en 
växelverkan som kan vara gynnsam för lärandet. 
 

Lärandet kan äga rum både på individnivå och på kollektiv nivå och är 
dessutom kulturbetingat. Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är 
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kommunikation. Genom kommunikation skapas sociokulturella resurser, 
det vill säga dels kommunikation för att konstruera kunskap och dels 
kommunikation för att föra den vidare. Kommunikation är en viktig 
utgångspunkt för Säljö (2000), som använder begreppet appropriering i 
stället för ”kunskapsinhämtande”. Han menar att appropriering inte behöver 
betyda något avslut utan endast innebär att man tillägnar sig ett 
intellektuellt (språkligt) redskap eller lär sig använda ett fysiskt redskap så 
att man kan använda detta i ett speciellt syfte. 

 
Säljö (2000) hävdar att kunskap skall förstås som knuten till 

argumentation och handling i sociala sammanhang, enligt. Denna kunskap 
är ett resultat av individens försök att se, förstå och hantera världen. 
Motsatsen, menar Säljö, är en objektiv bild som endast avbildar och 
reflekterar. 

 

Progressivt perspektiv - Dewey 
John Deweys perspektiv för kunskaps- och lärandeprocessen var central på 
1900-talet, med början i USA. I likhet med Vygotskys teori menade Dewey 
att lärande är relationsbaserat. Dessutom betonar Dewey, utifrån ett 
progressivt perspektiv, att kunskap även skapas genom aktivitet i sociala 
sammanhang (Dewey 2004). Dewey förknippas ofta med uttrycket 
”learning by doing and reflecting” där tonvikten i skolarbetet läggs på ett 
undersökande och experimentellt arbetssätt. 

 
Dewey menar att ämnesinnehållet i den traditionella utbildningen består 

av informativt stoff och färdigheter, som skolan skall förmedla. Lärarna blir 
på detta sätt agenter och förbereder eleverna för kommande ansvar och 
framgång i livet genom att delge eleverna det som finns i läroboken. Dewey 
menar vidare bland annat att en progressiv utbildning kännetecknas av att 
utveckla individualiteten genom fria aktiviteter och inlärning genom 
erfarenhet. Förvärvandet av färdigheter är ett medel att uppnå relevanta mål 
i stället för att erhållas genom drillövningar. All auktoritet skall emellertid 
inte förkastas. Detta belyser han på följande sätt: 
 

Den kloka modern räknar med barnets behov, men inte på ett sätt som 
omintetgör hennes eget ansvar för att reglera de yttre förhållanden under 
vilka behoven skall tillfredsställas. Och om hon är en klok mor i detta 
avseende, stöder hon sig på både experternas tidigare erfarenheter och sina 
egna när det gäller vad som i allmänhet är mest gynnsamt för ett barns 
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normala utveckling. I stället för att låta dessa förhållanden underordnas 
barnets omedelbara inre tillstånd, ordnar hon dem så att en särskild sorts 
interaktion med dessa omedelbara inre tillstånd skapas (Dewey, 2004, sid 
183). 

 
En lärare kan jämföras med modern i citatet ovan. Detta innebär att 

läraren har ansvar för att organisera undervisningen på ett sådant sätt att 
elevernas lust att lära inte begränsas utan tillfredsställs. Det gäller att finna 
de styrfaktorer som finns i erfarenheten. Dewey, menar att lärarens uppgift 
är att arrangera sådana erfarenheter, som vädjar till elevernas aktivitet och 
som leder till nya erfarenheter i framtiden. Innebörden av ordet frihet menar 
Dewey ligger i kontinuiteten hos en erfarenhet som utvecklas. Friheten är 
med andra ord stor om uppgiften/problemet eleven skall lösa är konstruerad 
på ett sätt att det finns möjlighet att tillägna sig ytterligare erfarenheter 
under arbetets gång. Dewey påpekar att progressiv pedagogik inte är något, 
som skall improviseras fram. Det skall finnas en plan. Läraren är den 
person, som med sina kunskaper om elevens förmåga och sina kunskaper i 
det som skall undervisas om, kan organisera arbetet. Elevens förmåga 
grundar sig på dennes erfarenheter. Erfarenheter innehåller både 
livserfarenheter och tidigare kunskaper. Dewey menar att utveckling i en 
viss riktning leder till fortsatt växande och detta är ett kriterium för 
utbildning. Det är då lärarens uppgift att upptäcka i vilken riktning en 
erfarenhet är på väg och att även bedöma vad som främjar fortsatt växande. 
Läraren måste sätta eleven i centrum och försöka förstå vad som rör sig i 
dennes huvud. Hon/han måste även med sina kunskaper om världen, om 
ämnet och om individerna kunna ordna så att alla deltar i samma projekt 
och att det finns frihet till individuellt tänkande. Planeringen måste både 
vara flexibel men också visa riktningen. Dewey menar att integrationen och 
kommunikationen är kärnan i en gruppgemenskap och där har läraren ett 
särskilt ansvar som den mest mogne och är därmed ledaren. 
 

Ett första grundläggande ansvar för pedagogerna är att de inte bara skall 
vara medvetna om den allmänna principen om hur faktisk erfarenhet skapas 
av omgivningens förhållanden, utan också att de på ett konkret sätt förstår 
vilka omgivningar som är gynnsamma erfarenheter som leder till växande. 
(Dewey, 2004, sid 182, min kursivering) 

 
Sammanfattningsvis kan den syn på kunskap som beskrivs i dagens svenska 
läroplaner anses vara såväl socialkonstruktivistisk som sociokulturell Men 
kursplanerna har även drag av en behavioristisk kunskapssyn (SOU 
1992:94). Det förefaller rimligt att alla perspektiv sammanfaller eftersom 
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kunskap skapas i ett samspel mellan elev – lärare där kommunikation i 
språk och skrift interagerar med varandra. Det är lärarens uppgift dels att 
förmedla kunskaper, dels att skapa förutsättningar för elevernas 
inlärningsprocess. Eleverna bör dessutom vara delaktiga i och ta ansvar för 
sitt eget lärande. 

 
I undervisningen är det därigenom inte givet att en enda 

undervisningsstrategi är tillräcklig. En viss undervisningsstrategi kan 
resultera i olika utfall beroende på vilken situation läraren och eleven 
befinner sig i. Bransford, Brown och Crocking (2000) betonar också att det 
finns vissa bestämda situationer där läraren kan agera som 
kunskapsförmedlare. 

 

Teorier om undervisning  

Lärarens planering 
Organisationen av undervisningen baseras på hur läraren ser på 
undervisning/lärande. Detta varierar i olika kulturella miljöer (Säljö, 2000). 
Han exemplifierar detta genom att hävda att amerikanska barn ser sina 
studieresultat som ett utslag av deras begåvning men det gör däremot inte 
japanska barn. I Japan är grundantagandet att alla elever kan nå målet med 
undervisningen. Tidigare hade läraren ansvar för överföringen av kunskap 
och mottagaren hade ansvar för lärandet. Eleven skaffade sig ett 
kunskapsförråd, som de därefter tillämpade. Säljö menar dessutom att 
kunskap är knuten till argumentation, som tidigare sagts, och handling samt 
att resultatet är att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt (Säljö, 
2000). Bergkvist och Säljö (2004) har gjort en undersökning om vad som 
händer när eleverna planerar sina studier och dokumenterar dessa. De finner 
att man får olika resultat när eleven sitter still och väntar på att bli 
informerad jämfört med när eleven förväntas vara en oberoende lärjunge. 
Denne engagerar sig i sina egna projekt och mål och samarbetar med 
kamrater på ett målmedvetet sätt samt har ansvar för att resultatet uppfyller 
de ställda målen och lärarens förväntningar.  

 
Dörfler (1993) menar att det är viktigt att läraren gör en noggrann 

planering och använder datorprogrammet som en del i denna planering.  
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The powerful tool, on the one hand, needs a well planned usage and, on the 
other, supports this planning. (Dörfler, 1993, sid 162) 

 
Att en noggrann planering krävs gäller även en öppen undervisningsmiljö. 
Lärarens uppgift är att skapa möjligheter för eleven att lära sig på olika sätt. 
Hur läraren utnyttjar elevernas befintliga kunskaper och olika läromedel 
samt hur läraren stödjer eleven i att utveckla sin kunskap är också viktiga 
delar av en sådan strategi.  

 
Enligt Shulman (1987) måste läraren först förstå vad eleverna skall lära 

sig och hur undervisningen skall genomföras. Undervisningen genomförs 
med hjälp av vissa aktiviteter i enlighet med lärarens urval. Men Shulman 
påpekar också elevens ultimata ansvar - ”the learning itself ultimately 
remains the responsibility of the students” (ibid. sid 7). ”Pedagogical 
Content Knowledge” är enligt Shulman (1987) den kunskap som behövs för 
att läraren skall kunna transformera det ämnesinnehåll som eleverna 
förväntas lära sig. Ett synonymt begrepp för denna kunskap kallas ofta för 
ämnesdidaktiskt kunnande i Sverige. När det gäller undervisning i 
matematik, specificeras detta till matematikdidaktiskt kunnande. Ordet 
transformera innebär (ibid. sid 15) att förbereda, representera, välja ut och 
att anpassa stoffet till eleverna. En avgörande del av presentationen av 
uppgiften består av problemformuleringen, som i sin tur bör vara anpassad 
till elevernas kunskapsnivå. Är den dessutom anpassad till att utnyttja 
programmets potential, avgör eleven vad hon/han kan upptäcka med hjälp 
av programmet. Vid arbete med dynamisk programvara blir diskussionen 
efter laborationen betydelsefull. I denna diskussion ingår vad Shulman 
kallar utvärdering (resultat), reflektion och ny kunskap, som bland annat 
kan innebära en bättre förståelse. 

 

Lärarens roll, mål och kunskap 
En viktig roll för läraren i undervisningssituationen är att initiera arbetet 
genom att formulera problem som ger eleven möjlighet att engagera sig och 
som eleven tycker är meningsfyllda (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz, 
2000). I denna studie innebär det att problem som utnyttjar den dynamiska 
programvarans möjligheter till upptäckter, och som utmanar eleverna själva 
till nyfikenhet och laborativt arbetssätt så att de ställer en mängd frågor till 
sig själva som de önskar finna svar på. Läraren har det övergripande 
ansvaret att formulera problem där eleverna kan utvecklas och ställa frågor 
till sig själva. Wickman (2002) skriver att en lyhörd lärare spelar en roll 
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som laborationens regissör och bjuder in studenterna att delta utifrån deras 
förutsättningar. 

 
Lärarens mål är avhängigt vad hon/han förväntar att eleven kan lära sig. 

Lärandets problem kan enligt Säljö (2000) uppfattas som att läraren skapar 
metoder för att undanröja svårigheter beträffande lärandet hos den mer eller 
mindre motsträvige eleven. Det vill säga läraren skapar möjligheter för 
eleven att utforska upptäcka och generalisera och på detta sätt själv aktivt 
tillägna sig kunskap. Eller som Jung, (2002), uttrycker att undervisning 
måste utgå från att skapa förståelse, formulera samband mellan olika 
begrepp och inte enbart ägnas till repetitiv övning fritt från tänkande. 

 
Shulman (1986) skiljer mellan ämneskunskap, ämnesdidaktisk kunskap 

och läroplanskunskap (curriculum knowledge). Ämneskunskap omfattar 
förutom fakta- och begreppskunskap även förståelse för ämnesstrukturer, 
det vill säga, hur ämnet är uppbyggt. Ämnesdidaktisk kunskap omfattar 
kunskap om vad som påverkar lärandet i olika åldrar och vilka 
undervisningsmetoder som är lämpliga att använda. Läroplanskunskap 
innebär precis vad ordet säger, kunskap om läroplanen samt att 
undervisningen genomförs i enlighet med den. Lundgren (1989, sid 14) 
skriver: Läroplansteorins första fråga är: Hur kan vi organisera vårt 
vetande, så att vi kan lära ut det? Den svenska läroplanen/kursplanen har 
utvecklats till följd av samhällets utveckling. Tidigare innehöll den mer av 
detaljstyrning. Exakt vilka moment som skulle ingå i de olika kurserna 
angavs. Nu är den svenska kursplanen målstyrd och läraren har friheten att 
själv bestämma sättet att nå dessa mål.  
 

Lärares ämneskunskaper och deras syn på ämnet är väsentliga. Har 
läraren inte tillräckliga kunskaper i ämnet och dess struktur kan hon/han få 
svårt att dels identifiera vilken förförståelse eleven har, dels kunna variera 
sina förklaringsmodeller och dels ge olika infallsvinklar på olika begrepp. 
Är kunskapen hos läraren begränsad till det som står i läroboken, kan det 
finnas vissa svårigheter att åskådliggöra ytterligare dimensioner av ämne 
(Dahland 1998, Schofield 1995).  

 
En traditionellt styrd undervisningsmiljö, menar Hannafin, Land & Hill 

(1997) kännetecknas bland annat av: a) undervisning från det enkla till det 
sammansatta b) strukturerade beräkningar, som definierar en bestämd 
kunskap och styrd av externa faktorer c) problemlösningsstrategier enligt 
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givna mönster d) definierad information lärs ut e) kunskap erövras genom 
att reducera eller utplåna felaktigheter. Denna undervisningsmiljö kan 
representeras av övningsuppgifter som utförs för att befästa ett visst 
moment eller efter en viss mall. Eleven får inte heller gå vidare förrän ett 
visst antal korrekta svar har registrerats.  

 

Kunskapsformer  
Läraren på 1700- och 1800-talet var en person som medverkade att 
människor blev bildade. Kunskap var inte något fast och färdigt som skulle 
delges de studerandena (Skolverket 2003). I mitten på 40-talet utvecklades 
en mer objektivistisk kunskapssyn som skulle vara fri från värderingar. I 
dag på 2000-talet står värderingen beträffande det demokratiska samhället i 
centrum för utbildningen. I de svenska styrdokumenten framgår som 
tidigare nämnts vilka mål eleverna skall uppnå vid olika tillfällen.  
 

I styrdokumenten står det att eleven skall analysera, argumentera, dra 
slutsatser och reflektera. Morgondagens lärare kommer att undervisa så att 
möjlighet för eleverna att utveckla dessa ”redskap” möjliggörs. Det kan då 
vara viktigare att den huvudsakliga uppgiften för läraren är vilka 
erfarenheter eleverna drar och vad de gör med dessa (Carlgren och Marton 
2001). Läraren bestämmer vad eleven skall lära sig och hur undervisningen 
skall organiseras utifrån eleven i centrum. Detta kan innebära att olika 
lärare betonar olika moment inom undervisningens ram. Inom matematik 
skulle ämnets logik och struktur kunna vara den gemensamma nämnaren för 
vad som skall undervisas om, inte specifika teorem som alla måste lära sig 
vid exakt samma tillfälle. Lärarrollen innebär följaktligen förutom att 
kritiskt välja ut vad som skall undervisas om också att vara handledare och 
stödja eleven i sitt lärande bland annat genom att ta vara på elevens 
erfarenheter. Detta är förmågor läraren måste utveckla menar Carlgren och 
Marton (2001)  

Skolverket (2003) belyser kunskap ur tre aspekter. Kunskap är ett sätt att 
förstå världen och som i ett sammanhang blir begriplig. Kunskap kan också 
användas för att lösa problem. Skolverket menar också att kunskap är 
föränderlig beroende på vad eleven gör den till.  

 
I Skola för bildning (1999) ges det en beskrivning till vad de fyra 

kunskapsbegreppen, Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet står för. 
Faktakunskaper är kunskap som gäller information, regler och 
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konventioner. Det är genom fakta som vi vet något och att något förhåller 
sig på ett visst sätt. Vi kan formulera något i ord och vi kan komma ihåg 
eller glömma det. Förståelsekunskap är förenad med faktakunskaper, där 
fakta kan sägas vara förståelsens byggstenar. Det är med fakta som vi med 
förståelse försöker se en mening. Med förståelsekunskap kan samma 
händelse förstås på olika kvalitativa sätt. Förståelsekunskap kan vara mer 
eller mindre privat, beroende på till exempel den egna erfarenheten av 
något. Färdighetskunskap är den form av kunskap som kommer till uttryck i 
handlingar och beteendemönster. Vi vet hur något ska göras och vi kan 
utföra det. Om de tre kunskapsformerna Fakta, Förståelse och Färdighet kan 
ses som synliga kunskapsformer, är den fjärde, Förtrogenhetskunskap, mer 
osynlig. Det handlar här om att ha en ingående kännedom om något och att 
kunna ta fram den vid rätt tillfälle. Genom att delta i praktiska verksamheter 
lär vi oss reglerna i dessa verksamheter (Skolverket, 1998, 1999, 2003).  

 
Eftersom den allmänna synen inom utbildningsvetenskaplig forskning är 

att lärande sker på alla nivåer eller i alla former samtidigt, bör de fyra F-en 
ses som ett hjälpmedel för att organisera undervisningsprocessen och inte 
som modeller för att beskriva individens lärandeprocess. De fyra F-en 
samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar. 
Kunskapsformerna har delats upp för att begreppet kunskap inte ska 
generaliseras (Skolverket 2003). 

 
Carlgren och Marton (2002) menar sammanfattningsvis att skolans 

nuvarande kunskapsuppdrag har utvidgats. Från att tidigare varit begränsat 
till att lära eleverna att veta (fakta) och hur (färdigheter), har det efter hand 
utvidgats till att även omfatta utvecklingen att veta varför (förståelse) och 
vad (förtrogenhet). Författarna beskriver den tidigare uppfattningen av 
kunskapsbegreppet i en metafor av ett isberg, där det endast var isbergets 
synliga delar som förmedlades och som uppfattades som kunskap i skolan.   

 
På motsvarande svensk grundskolenivå ansågs förmågor och färdigheter 

viktiga såsom karaktärsdaning och utveckling av den intellektuella 
förmågan på 70 – talet. Karaktärsdaningen innebar koncentration, 
observationsförmåga, exakthet och ihärdighet. Den intellektuella förmågan 
omfattade: abstraktion, generalisering, specialisering, exakt språkbruk, 
logiskt tänkande, analytiskt och vetenskapligt synsätt samt 
bedömningsförmåga. Dessa mål för matematikundervisningen är idag 
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desamma. Det är bara specifikation och konkretisering som skiljer dem åt 
(Niss, 2001). 

 
Den kunskapssyn som präglar skolans nuvarande styrdokument utgår 

ifrån att kunskap är något som vi människor själva konstruerar. Det som är 
utmärkande för människan är förmågan att hantera stora mängder 
information och att reflektera över den egna förståelsen av det hon ser och 
hör. Utmärkande för människan är också att vi, när våra sinnen inte är 
tillräckliga, kan skapa verktyg och instrument som gör det möjligt för oss 
att motta även sådan information som vi inte direkt kan registrera med våra 
sinnen. Vi har därtill en unik förmåga att skapa verktyg för att påverka vår 
omgivning. Människan har även en alldeles speciell förmåga att ha ett 
talspråk och ett skriftspråk. Alla dessa förmågor kan knytas till olika men 
samverkande kunskapsformer (Skolverket, 2003).  

 
Den dominerande synen idag, när det gäller individens lärande och 

individens sätt att skapa kunskap är att detta sker i ett samspel mellan 
individen och omgivningen. I samverkan med och som en del av sin 
omgivning konstruerar individen sin kunskap, men också genom att förhålla 
sig till innehållet i det som lärs. Lärandet är situationsbundet och bygger på 
att hela individen ingår i ett socialt sammanhang där information förmedlas 
och bearbetas individuellt och kollektivt på ett sådant sätt att mening skapas 
och kunskap uppstår. Lärandet ses som en aktiv individuell och social 
process som involverar såväl individen som individens samspel med sin 
omgivning (Skolverket, 2003). Säljö (2000) uttrycker sig på följande sätt: 

 
Interaktion och kommunikation är således centrala för att förstå lärande och 
utveckling på såväl kollektiv som individuell nivå. Det är genom socialt 
samspel som vi kommer i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i det 
sätt att tänka och handla som är framträdande i vår kulturella omgivning. 
(Säljö, (2000), sid 232) 

 
Men, man talar även om kunskap som behövs för att utföra handlingar, 
exempelvis i praktiskt arbete, och om kunskap som behövs för att vi ska 
förstå varandra som människor (Skolverket 2003). Enligt Säljö (2000) kan 
man hävda att allt lärande sker genom handling.  

 
Målen för matematikundervisningen syns i läroplaner och läroböcker. 

Lärarnas mål med undervisningen framgår av hur de arrangerar och 
organiserar sin undervisning, stoffet de väljer ut, på vilket sätt de genomför 
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sin undervisning samt deras förhållningssätt till eleverna. Niss menar också 
att det viktigaste är att målen har ett starkt inflytande på elevernas attityder 
och inlärningsaktiviteter. Detta innebär att lärarnas mål för undervisningen 
syns i deras planering av sina lektioner (Niss, 2001) 

 

Problemformulering 
Begreppen undervisning, lärande samt problemformulering är beroende av 
varandra. Schofield (1995) menar att utmaningar och engagemang verkar 
öka inlärning. 

 
With regard to the link between motivation and learning it seems eminently 
reasonable to postulate that increased engagement in the form of greater 
interest, or persistence in the face of difficulty is likely to increase learning, 
and there are studies that support such contention. (Schofield, 1995, sid 
199). 

 
Undervisning och lärande är två centrala begrepp beträffande skolan och 
dess verksamhet. Läraren förmodas undervisa, det vill säga skapa 
förutsättningar för elevens inlärning och eleven lär sig som en följd av 
undervisningen. Eleven skaffar sig kunskap tack vare de möjligheter läraren 
presenterar. Elevens engagemang i sitt kunskapsinhämtande är beroende av 
frågor/uppgifter som läraren ställer/formulerar eftersom eleven uppfattar att 
dessa relaterar till viktig kunskap (Mason, 2000). Det är också viktigt att 
notera att elever naturligtvis lär sig utanför skolan och utanför lärarens 
kontroll. Min forskning fokuserar emellertid på läraren. 

 
Av problemformuleringen framgår vilket mål och syfte läraren har med 

sin undervisning inom det aktuella området och på vilket sätt läraren tillåter 
eleven att tillägna sig kunskap. Frågorna kan i varierande grad vara öppna 
eller slutna. Frågorna kan ge eleverna en utmaning, tillfälle till reflektion, 
underlag till argumentation, möjlighet att göra fel samt att utnyttja 
programmets potential.  

 
Läraren ställs inför en utmaning då hon/han har för avsikt att använda ett 

datorprogram för att utveckla och komplettera sin undervisning i syfte att 
underlätta elevens lärande. Problemformuleringen är viktig om 
programmets möjligheter skall utnyttjas. För detta fordras kunskaper i 
matematikämnet och kännedom om matematikprogrammet (Morgan, 1994). 
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Dynamisk programvara och berörda teorier 
Vid användningen av ett dynamiskt matematikprogram i matematik- 
undervisningen kan läraren förmedla kunskap enligt den behavioristiska 
synen. Härvid utnyttjas endast delvis programmets möjligheter, vilket 
framgår av följande exempel. Läraren kan konstruera nedanstående figur 
för att åskådliggöra Pytagoras sats. 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Pytagoras sats 

 
Då storleken på triangeln ändras, ändras automatiskt både storlek på 
kvadraterna och tillhörande mätvärden för deras areor. På detta sätt 
utnyttjas de dynamiska möjligheterna för att visa och förmedla innehållet i 
Pytagoras sats. Då kan eleverna induktivt dra slutsatsen att a2 + b2 = c2 gäller 
och ställa en hypotes. 

 
Vid användningen av ett dynamiskt program ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv kan eleven själv finna detta samband genom att inledningsvis 
undersöka en godtycklig triangel vars sidor bildar sidor i motsvarande 
kvadrater placerade på dessa triangelsidor. Eleven kan finna att den största 
kvadratens area är större än summan av de två mindre kvadraternas och 
ställa sig frågorna: Hur kommer detta sig? och Är det alltid så? Behovet att 
få ett svar kan generera till att eleven letar i litteraturen och finner 
cosinusteoremet. Då eleverna experimenterar med storleken på triangeln 
finner de att då triangeln är rätvinklig bildar summan av de mindre 
kvadraternas areor ett värde lika med arean av den större kvadraten. De kan 
även finna att alla tre kvadraternas areor är exakt lika stora vid en liksidig 
triangel. Vid en likbent triangel upptäcker de ytterligare andra egenskaper. 
Eleverna kan gå vidare och fråga sig vad gäller om det inte är kvadrater 
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utan halvcirklar eller liksidiga trianglar på triangelns sidor? Här kan ny och 
icke förväntad kunskap konstrueras och erövras.  

 
Genom möjligheterna att experimentera och utforska, arbetssätt som ett 

dynamiskt program erbjuder, ges eleven möjligheter att dels verifiera det 
eleven redan har funnit dels finna nya samband, som kan generera nya 
frågor och skapa förståelse. Detta är betydelsefullt ur ett progressivt 
perspektiv. Begränsningen är eleven själv och den omgivning hon/han 
befinner sig Elevens förmåga att ta egna initiativ samt elevens nyfikenhet 
att utforska det okända är här viktiga drivkrafter i elevens lärande. 

 
Omgivningen består bland annat av lärare och andra elever. Dessa är 

också kommunikationspartner vid sidan om datorprogrammet och eleven 
själv. Elevens möjligheter att nå framgång i sitt arbete beror även på 
lärarens förmåga att formulera problem, som är anpassade till elevens 
kunskapsmognad och som utmanar eleven till ett konstruktivt lärande.  

 
Problemformuleringen leder till olika inlärningsresultat beroende på 

bland annat i vilken arbetsmiljö den äger rum. Problemformuleringen kan 
verifiera och befästa redan befintlig kunskap. Den kan också utmana eleven 
till att pröva nya vägar och till att få nya erfarenheter, som i sin tur ger 
möjligheter till ny kunskap. Ett datorprograms potential bör kunna påverka 
lärarens problemformulering, men denna påverkan beror naturligtvis på hur 
läraren uppfattar denna potential. Figur 5 visar sambanden mellan denna 
potential, problemformuleringen (såväl sluten som öppen) och dess 
konsekvenser. 
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Figur 5 Problemformuleringen i sina sammanhang i olika arbetsmiljöer 

 
Programmets potential skapar olika möjligheter i såväl en sluten som en 
öppen arbetsmiljö. Dessa möjligheter utnyttjas på olika sätt för att utmana 
eleverna att skaffa sig ytterligare kunskap. Arbetsmiljön kännetecknas av de 
fakta eleven har möjlighet att erhålla vid arbete med programmet. En sluten 
miljö innehåller en begränsad mängd fakta. I den slutna miljön befästes 
kunskapen genom träning eller verifiering och resulterar i memorering av 
fakta. Den öppna problemformuleringen kan leda till nya 
problemformuleringar, som i sin tur direkt eller indirekt genom reflektion 
ger nya erfarenheter som genom ytterligare reflektion ger nya 
problemformuleringar. Därigenom är cirkeln sluten.  

 
När läraren startar en lektion utgår hon eller han från elevernas 

erfarenhet i form av allmänna förkunskaper, matematikkunskaper, 
kunskaper om programmet samt elevernas erfarenhet av det aktuella 
arbetssättet. Läraren har även tillfälle att på olika sätt ge eleven respons på 
vad hon/han gör. Konsekvenserna av den responsen kan bland annat bestå i 
ökat självförtroende, ny utmaning och ny kunskap. Elevernas frågor kan 
läraren besvara bland annat med ett kort eller långt svar, med ytterligare 
frågor eller med uppmaning till reflektion. Då läraren avslutar en lektion 
kan det bland annat göras genom att summera elevernas erfarenheter både 
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ämnesmässigt och kunskapsmässigt och möjligtvis också diskutera hur 
fortsättningen kan se ut. 

 
Planering och genomförande av en undervisningssekvens präglas av 

synen på lärandet. Det konstruktivistiska och det sociokulturella 
perspektivet är tillsammans med Vygotskys teorier om en utvecklingszon 
betydelsefulla vid användningen av dynamiska matematikprogram i 
matematikundervisningen. Till exempel kan ett problem formuleras i en 
framförvarande zon och representerar därigenom en utmaning. Om läraren 
inte begränsar elevens lärande genom att endast lära ut specifik 
förutbestämd fakta utan ger eleven möjlighet att själv utforska, upptäcka 
och generalisera så utvecklar eleven därigenom en större del av sin möjliga 
utvecklingszon. Om läraren formulerar problem som hos elever genererar 
nya frågeställningar, som de undersöker, har eleverna möjlighet att utöka 
sin kunskap. Vid sidan om samarbete med lärare, och kamrater ingår även 
erfarenhetsutbytet med datorprogrammet i den sociokulturella miljön. 
Datorprogrammet är alltså en ny partner. Det matematiska språket har 
betydelse vid val av kommandon men kan också utvecklas genom det språk 
programmet använder. Programmets sätt att ge ”feedback” har betydelse för 
elevernas lärande. Genom programmets potentiella egenskaper, 
visualisering och ”drag-mod”- funktion, kan eleverna dra egna slutsatser av 
sina experiment. Läraren är en viktig person som vid behov leder eleverna 
och kan sammanfatta och anknyta problemet till ett större sammanhang. 
Från den tidigare forskning jag har studerat har jag förstått att resultatet av 
undervisningssekvenserna kan vara avhängiga om det är en styrd eller 
öppen undervisningsmiljö. Det kan också vara en blandning av dessa två. 
Lärarens problemformulering representeras av olika typer av frågor som 
tidigare sagts, av pseudofrågor, äkta frågor, testfrågor och direkta frågor. 
De så kallade direkta frågorna består av frågor som är en utmaning och som 
ger upphov till reflektion (Ainley 1987). Då läraren använder en ny miljö är 
det betydelsefullt att hon/han formulerar relevanta uppgifter och använder 
nya redskap. Denna nya miljö skulle kunna ge upphov till ett annorlunda 
tänkande och förståelse. Problem i form av en utmaning och att eleven 
förstår syftet med programmet är också viktigt. Problemformuleringen kan 
också avslöja lärarens kunskapssyn och ämneskunskaper som dessutom är 
en viktig del i undervisningen. 
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Genomförande och metod  
But the classroom is a social world 
that is strange and mysterious, 
how can what is going on be 
understood, how can it be recorded 
and how can it be interpreted 
(Ball, 1982). 

 
 
 
 
Detta kapitel behandlar först kriterier för och beskrivning av hur urvalet 
av lärare gått till. Därefter redovisas insamlings- och analysmetoder 
samt forskningsetiska överväganden och kapitlet avslutas med en 
diskussion om undersökningens tillförlitlighet och dess 
generaliserbarhet. 
 

Urval  
Eftersom undersökningen behandlar Hur lärare använder dynamisk 
matematikprogramvara i undervisningen observerar jag lärare med 
olika erfarenheter av denna programvara.  
 

Då behöriga gymnasielärare i Sverige i allmänhet har minst tre 
terminers universitetsstudier i matematik ansåg jag denna formella 
kompetens som ett minimikriterium  för att deltaga i undersökningen. 
På samma sätt ansåg jag att det erfodrades en viss erfarenhet av 
matematikundervisning för att lärarna skulle ha något att referera till vid 
eventuell förändring av undervisningsstrategier. För att användningen 
av datorn i generella termer inte skulle ställa till problem skulle lärarna 
inte heller vara främmande för att använda ett datorprogram. Likaså 
skulle lärarna vara intresserade av att använda datorn i 
matematikundervisningen samt själva vilja använda dynamisk 
programvara. Urvalet är därmed inte slumpmässigt. Följande kriterier 
formulerades: 

 
• Lärarna skulle vara kunniga i matematik, (minst tre terminers 

godkända universitetsstudier). 
• Lärarna skulle ha erfarenhet av undervisning i matematik, (minst 

fyra terminer). 
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• Lärarna skulle vara förtrogna med datoranvändning i allmänhet. 
• Lärarna skulle vara intresserade av att använda dynamisk 

programvara i sin matematikundervisningen.  
 
Undersökningen omfattar tre lärare som i avhandlingen har fått namnen 
André, Kristina och Erika. André undervisar i Schweiz. Kristina och 
Erika undervisar i Sverige. Alla tre använder samma dynamiska 
programvara, Cabri Géomètre, i sin undervisning i matematik inom 
momentet geometri. Den empiriska undersökningen ägde rum 19 
augusti - 8 oktober 2002 i årskurs 2 i en svensk gymnasieskola och 17 
november till 24 november samma år i årskurs 1 och årskurs 2 i en 
gymnasieskola i Schweiz. Lärarna i denna studie har olika erfarenheter 
av dynamisk programvara, olika utbildning i matematik och undervisar i 
olika klassrumsmiljöer. Jag kom i kontakt med André genom en fransk 
seminariehållare, Jean-Mari Charrière, på CabriWorld II-konferensen i 
Montreal 2001. Han redovisade vid seminariet ett sätt att använda Cabri 
Géomètre i undervisningen, som jag tidigare aldrig erfarit (se bilaga 2). 
Charrière rekommenderade André för mina observationer, eftersom 
André hade lång erfarenhet av programmet. Innan jag bestämde mig för 
att ta med lärarna Kristina och Erika sökte jag på olika gymnasier i 
Stockholm med omnejd efter lärare, som använde Cabri Géomètre i sin 
matematikundervisning. Jag kontrollerade också med programmets 
återförsäljare i Sverige beträffande sålda skollicenser av programvaran. 
Kristina skrev sitt ”examensarbete” om Cabri Géomètre I, 1996, på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Hon hade använt Cabri Géomètre för att 
demonstrera matematiska samband i sin matematikundervisning men 
ämnade även att låta eleverna använda programmet. Då jag fick 
information om detta tog jag kontakt med Kristina och skolans ledning 
och berättade om min undersökning. Kristina engagerade berörda lärare, 
närmare tre stycken, som arbetade i samma arbetslag i matematik i 
årskurs 2, samhällsvetenskapliga programmet. I detta arbetslag ingick 
Erika. Erika valdes ut för att jag skulle få observera hur en lärare som är 
obekant med dynamisk programvara använde det i en liten grupp elever 
som ansåg sig ha svårt för matematik. Urvalet ger en bredd i min studie 
och representerar därigenom lärare som nybörjare, lärare med liten 
erfarenhet och lärare med stor erfarenhet av dynamisk programvara. 
Dessutom föreligger olika undervisningskulturer mellan Schweiz och 
Sverige och de skillnader i förutsättningar som detta medför. Lärarna i 
undersökningen uppfyllde alla de fyra kriterierna ovan men 
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erfarenheterna och matematikkunskaperna var som sagt varierande. 
Begränsningen i att undersökningen skulle äga rum i Stor-Stockholm 
gjordes av praktiska skäl, för att kunna besöka lärarna under tiden de 
undervisade i geometri med endast en datorlaboration i veckan. Besöket 
i Schweiz begränsades av praktiska skäl till en vecka och jag valde 
därför ut två årskurser för mina observationer, vilket jag återkommer 
till.  
 

I nedanstående tabell har jag sammanställt lärarnas ålder, erfarenhet 
av datoranvändning i matematik och vilka ämnen de undervisar i samt 
året för deras lärarexamen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1 Lärarnas ålder, examensår, erfarenhet och 
undervisningsämnen 

 

Lärarna 
Förutom den bakgrund som beskrivits ovan väljer jag också att redogöra 
för vad läraren anser vara syftet med datoranvändningen utifrån 
hennes/hans a) utbildning, b) inställning till matematik och c) 
inställning till vad datorn kan tillföra undervisningen. Analysen av varje 
lärare redovisas i separata avsnitt i kapitlet Resultat och analys. 
Beskrivningen av André är mera utförlig eftersom han kommer från en 
annan skolkultur än den vi känner till från Sverige. 

André 
André genomförde vid undersökningstillfället 23 lektioner à 45 minuter 
per vecka. Under årskurs 5, sista året i det schweiziska gymnasiet, väljer 
eleverna ett forskningsområde och skriver ett ca 20 sidor långt 
examensarbete. Det kan handla om matematik och dynamisk 
programvara i Andrés grupp. André var handledare för fem elevers 

Lärare 
Land 

Åld-
er 

Examens- 
år 

Datorn i 
matematiken 

Ämnen 

André  44 1982 Ca 10 år Ma 

Erika  34 1994 Ca 10 lekt Ma, 
datakunskap 

Kristina  50 1996 Ca 150 lekt Ma, 
datakunskap 
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examensarbeten. Gymnasiet är en klosterskola med ett speciellt urval 
elever. Eleverna söker dit och tas in efter betyg. De följer kantonens 
läroplan. Bokstäverna A, D, E, G, och L nedan betecknar endast klasser. 
Efter femte året är eleverna behöriga att studera på universitetet. 
 

André undervisade och använde Cabri Géomètre i: årskurs 1 L clmd, 
eleverna var cirka 14 år, cl står för ”classic” vilket innebär att de bland 
annat läser latin, md står för ”modern” vilket innebär att de även läser 
italienska och ekonomi; årskurs 2 G Econ, eleverna var 15-16 år, 
”Econ” står för ekonomi; årskurs 4 A+E, eleverna var 17-19 år, där de 
den aktuella veckan studerade, reella funktioner, kurvkonstruktioner, 
gränsvärden och assymptoter; årskurs 4 OC, O står för ”obligatoire” och 
C står för ”complementaire”, det vill säga ett obligatoriskt tillval. Det 
var alltså obligatoriskt att välja en tillvalskurs och dessa elever (åk 4 
OC) hade valt en kurs med och om Cabri Géomètre med två 
matematiktimmar extra per vecka. Eleverna genomförde ett projekt i 
Hur man använder Cabri Géomètre på en ”grafisk miniräknare”en så 
kallad TI-92. Uppgiften de skulle genomföra var att konstruera en 
kvadrat. Årskurs 5 D science, 18-20 år, där eleverna den aktuella 
veckan studerade parameter- och polära kurvor samt mer specifikt 
Bernouillis Lemniskata (en kurva i form av en liggande åtta) med hjälp 
av Cabri Géomètre. Matematikinnehållet i årskurs 1 och 2 återkommer 
jag till i beskrivningen av lektionerna. 
 
Utbildning och syn på matematik 
André uppger sig ha fem års universitetsstudier i 
matematikundervisningen och tio års erfarenhet av datorn i matematik 
och nästan lika lång tid av dynamisk programvara. Han beskrev på 
engelska sin syn på matematik och matematikundervisning på följande 
sätt:  
 

• Mathematics is an ART of “how to question” 
• Mathematic is necessary for the pupils to grow and become an 

adult 
• To go over the natural(s) intellectual(s) capacities to grow in 

competence 
• To show us how humanity has grown during all the centuries 

thanks to mathematics and how mathematics are bonded to 
history, philosophy, religion, politics…all the human culture 

• To give us good capacities in mental calculus, algebraic 
calculus and all techniques in mathematics in calculus, 
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demonstration… in order to prepare them for future studies 
• To show that everybody can do mathematics and also love it. It 

is not true that some are able and others not (enkätsvar, 2002) 
 
När André utvecklar vad han menar med att: ”Mathematics is an ART” 
svarar han:  

 
I do not want to give to my pupils the answer with the questions…I 
want to teach a language, some rules and after how to reflect (with 
their own mind) in order to solve problems. The most important is 
that pupils reflect by themselves... and the teacher is like a guide for 
them and not like somebody who gives them something to eat. I try to 
teach them how to fish and not give them money to buy fishes…!! So 
when teaching I speak a lot with the pupils and I try to teach using 
their reflections for explaining my courses. (E-post, 03 04 14) 

 
André menar att matematik är en nödvändighet för elevernas 
intellektuella utveckling. Matematik är även en ”konstart” i hur 
uppgifter formuleras. Eleverna växer i kompetens och sin intellektuella 
förmåga med hjälp av studier i matematik och blir på detta sätt vuxna 
påstår han. André menar att matematik också är en del av den mänskliga 
kulturen. Detta anknyter till de allmänna riktlinjerna i den schweiziska 
kursplanen (se kapitel 2).  
 
André hävdar att matematik är: ett språk, ett sätt att reflektera, olika 
regler och en process. Han menar att alla elever har förmåga att lära sig 
matematik. André anser att problemformuleringen i form av uppgifter 
till eleven och användandet av korrekt matematisk terminologi är av 
stor betydelse. Han menar att matematikundervisningen med korrekt 
terminologi blir klarare och tydligare och därmed lättare att förstå och 
lära. Vid ett kompletterande samtal, förklarar André att eleverna 
förvärvar matematikkunskaper i tre steg: lära, förstå och skapa. Han 
säger också: “You must not learn by heart you should use your head and 
heart”. En elev svarar han vid ett tillfälle.. ”... man lär sig inte bra om 
man lär sig matematik utantill. Men man lär sig om man använder ett 
om möjligt bättre språk.”1  
André förklarar att detta innebär i detta sammanhang ett språk byggt på 
korrekt terminologi, ett matematiskt språk. 

                                              
1 Peut-être pas par cœur parce qu’on ne fait bien qu’on apprend par cœur les maths. Mais avec 

une, une langue le meilleur possible ? ( måndag 18 /11 02) 
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Eleverna använder endast bläckpenna då de skriver i sina 

arbetsböcker. Anledningen är att eleverna inte skall kunna radera sina 
tankar och den process som har ägt rum då de löser ett problem. Tankar, 
menar André, är aldrig fel men kan modifieras. Matematik kan med 
detta synsätt tolkas som något annat än enbart kalkylering.  

 
Inställning till datoranvändning 
André menar att matematikundervisningen blir annorlunda när han 
använder datorn. Han vill ge matematiken ett ”liv” och åskådliggör 
detta med följande liknelse med den dynamiska effekten i programvaran 
genom att säga: ”Livet är som tanken, en rörelse”. Den dynamiska 
effekten, rörelsen, är en av huvudorsakerna till ett dynamiskt programs 
framgång i matematikundervisningen menar André. Eftersom ett av 
Andrés syften med matematikundervisningen är att ge eleverna 
möjlighet att skapa mentala bilder, så är datorprogrammet ett mycket 
viktigt redskap enligt honom. André påstår att datoranvändning i 
matematikundervisningen inte framgår av läroplan/kursplan, men 
skolledningen stödjer honom och uppmuntrar honom att använda datorn 
i sin undervisning. André hävdar att viktiga anledningar till att använda 
datorn i matematikundervisningen är: 
 

• Vara modern. Eleverna är födda med en dator - inte i en hydda 
• Lätt att åskådliggöra matematikens dynamik och abstraktion 
• Tack vare dynamiken lär man sig undersöka, ställa hypoteser 

och dra slutsatser (Enkätsvar, min översättning) 
 

Det är med andra ord programmets dynamiska effekter och 
visualiseringsmöjligheter, som André åberopar. Han anser dessutom att 
om man arbetar på detta sätt ger det möjlighet till samarbete mellan 
lärare och elev samt mellan elever. Lärare och elever har olika 
kompetenser och olika erfarenheter, som de kan delge varandra och visa 
hur man kan söka och skapa kunskap. På detta sätt kan kunskapen 
utökas. André sammanfattar sättet att arbeta, som en vetenskaplig 
metod: experiment, observation, test och slutsats, där slutsatsen kan 
vara en generalisering eller formulering av en hypotes, som kan testas 
på nytt med hjälp av programmet och ofta avslutar eleverna med ett 
formellt bevis. Test innebär också att eleverna under arbetets gång kan 
testa sina upptäckter och erfarenheter om de är generaliserbara eller 
inte. 
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André anser, som sagts, att det är lätt att åskådliggöra matematikens 
dynamik och abstraktion med ett dynamiskt datorprogram. Han anser 
också att det kan vara en möjlighet att erövra matematiken. Båda dessa 
påståenden anknyter till de allmänna villkoren i den schweiziska 
kursplanen (se kap 2). Där står det att undervisningen skall hjälpa 
eleven att erövra det intellektuella verktyget matematik samt att 
undervisningen skall underlätta för eleverna att närma sig matematiken. 
Där kan datorn vara ett instrument tack vare programmets dynamik, 
menar André. 

 
Laborationerna i datasalen har enligt André bland annat syftet att 

utmana, inspirera och väcka nyfikenhet. I klassrummet har läraren 
tillgång till en datorprojektor, som han vid behov kopplar till sin bärbara 
dator 

 

Kristina och Erika 
Kristina och Erika ingick i samma arbetslag och använde Cabri 
Géomètre i årskurs 2 på samhällsvetenskapliga programmet i en svensk 
gymnasieskola. Två elevgrupper deltog i undersökningen. Erikas lilla 
grupp på ca 10 elever ansåg sig ha svårt för matematikstudierna i en 
ordinarie klass, som tidigare påpekats. Kristinas grupp bestod av cirka 
20 elever. Två matematiklektioner per vecka var regel varav en i 
datorsalen. Kristina informerade mig om att matematik inte var ett 
prioriterat ämne på detta program. Båda lärarna hade utbildning i och 
undervisade också i datakunskap. 
 

I lärarlaget, som Kristina och Erika tillhörde, ingick ytterligare två 
lärare, utan tidigare erfarenhet av programmet. Deras lektioner var 
parallellagda med Kristinas respektive Erikas och kunde därför ej 
studeras. Lärarlaget planerade lektionerna tillsammans under Kristinas 
ledning. Erika använde vid ett par tillfällen en förenklad version av 
lagets gemensamma arbetsblad. Det var endast Kristina som använde 
datorn vid examinationstillfället. Erika och Kristina hade inte tillgång 
till bärbara datorer eller datorer med projektor utan endast till en 
datorsal. 

 



                            90 
Genomförande och metod 

 

4 Genomförande och metod ej mall kl 15.40 060118.doc060118 Lil Engström  

 

Kristina 
Utbildning och syn på matematik 
Kristina är som tidigare sagts initiativtagare på skolan till att införa 
dynamisk programvara i matematikundervisningen. Hon uppger sig ha 
sex års undervisningsvana av matematik och datakunskap, fem års 
universitetsstudier i matematik i ett europeiskt land samt ett års 
praktiskpedagogisk lärarutbildning i Sverige. Kristina har ca 150 
timmars erfarenhet av undervisning med dynamisk programvara, 
framförallt har hon visualiserat matematiska begrepp och deras 
egenskaper. Hon beskriver sin matematikundervisning och sin syn på 
matematik på följande sätt: 
 
Målet med undervisningen är att:  

• uppfylla Skolverkets krav i ämnet 
• visa eleverna att matematiken är något som man använder i 

vardagen 
• visa eleverna att matematik bland annat gör vårt liv lättare och 

lättare 
 
Kunskap i matematik är att kunna:  

• räkna  
• tänka logiskt 
• formler, lagar, satser, bevisa dem och kunna tillämpa dem  
• ställa upp och formulera problem när det gäller matematiska 

begrepp 
• beskriva verkligheten med hjälp av matematiska modeller, 

analyser och kunna ställa en prognos (Enkätsvar) 
 

Kristina menar att hennes undervisningssätt har utvecklats från 
katederundervisning till ett mer projektinriktat arbetssätt. Hon anser att 
genom att arbeta på detta sätt har hon blivit mer återhållsam och 
eleverna mer aktiva.  
 
Inställning till datoranvändning 
Kristina vill använda datorn för att göra sin undervisning mer 
stimulerande, mer effektiv och mer förståelseinriktad. Hon beskriver 
datorn som ett didaktiskt redskap, då den stödjer elevens 
begreppsförståelse och förmåga att finna samband mellan olika 
variabler. Genom att arbeta med dynamisk programvara kommer 
eleverna själva fram till de geometriska satser, som ingår i 
geometrikursen enligt Kristina. Hon menar också att arbete med 
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dynamisk programvara ökar elevernas inflytande. Elevernas inflytande 
kan öka på så sätt att de måste fatta egna beslut om vad som skall göras.  
 

Erika 
Utbildning och syn på matematik 
Erika har undervisat i nio år i matematik och datakunskap, men hon har 
endast använt datorn som ett verktyg i matematikundervisningen under 
cirka 10 lektioner (Excel och matematikprogram). Hon har aldrig 
tidigare använt dynamisk programvara i sin undervisning.  
 

Erika uppger sig ha 1,5 års universitetsstudier i matematik och 
lärarexamen. Hon anser att målet med matematikundervisningen är att 
få eleverna att förstå, ha roligt och trivas. Erika menar att matematik är 
logiskt tänkande, kalkylering och befästande av kunskap. ”Befästande 
av kunskap” är Erikas egna ord.  
 

Kunskaperna i matematik beskriver Erika som en ”förbättring av 
självförtroendet och det logiska tänkandet”. I geometri vill hon att 
eleverna skall kunna finna samband och inom aritmetik är 
grundläggande färdigheter väsentliga, enligt henne. Erika menar vidare 
att hennes undervisningssätt har blivit mer laborativt och varierande 
med åren. Ett lektionspass, som Erika kan anse sig vara riktigt nöjd 
med, skall enligt henne bestå av: 

 
• Intresseväckande problem från dagliga livet 
• Laboration/undersökningar 
• Beräkningar och befästande av kunskapen (Enkätsvar) 

Erika anser dessutom att sättet att genomföra och visa beräkningar samt 
att ”övning ger färdighet” är betydelsefulla moment i undervisningen. 
 
Inställning till datoranvändning 
Anledningen till att Erika vill använda datorn i matematikunder- 
visningen är att hon ville få möjlighet att visuellt illustrera matematiska 
förlopp och underlätta för eleverna att undersöka matematiska samband. 
Eleverna har dessutom möjlighet att laborera i matematik, då de 
använder datorn, menar hon. Ett angeläget arbetssätt för Erika är att få 
eleverna att laborera. Hon menar att ett didaktiskt redskap förtydligar 
begrepp och motiverar eleven till att vilja lära sig.  



                            92 
Genomförande och metod 

 

4 Genomförande och metod ej mall kl 15.40 060118.doc060118 Lil Engström  

 

 

Eleverna 
Efter valet av dessa tre gymnasielärare var valet beträffande elever 
begränsat. Kristina och Erika skulle endast använda Cabri Géomètre på 
samhällsvetenskapliga programmet årskurs 2. Hos André valde jag 
årskurs 1 och 2 bland hans klasser av tre skäl. Eleverna var mer eller 
mindre nybörjare vad beträffar hanteringen av programmet. Eftersom 
jag besökte André endast under en vecka ville jag observera så många 
lektioner som möjligt och att matematikinnehållet skulle vara så nära 
den svenska nivån som möjligt. I årskurs 1 hade André flest 
matematiklektioner. Matematikinnehållet i Andrés övriga klasser låg på 
en nivå som var långt över motsvarande svenska nivå i årskurs 2 hos de 
svenska eleverna eller också hade de schweizska eleverna använt Cabri 
Géomètre tidigare i sina matematikstudier. 
 

Datorprogrammet 
Dynamisk programvaras specifika egenskaper såsom: ”drag-mod” och 
visualisering har inverkat på mitt val av datorprogram. Dessa 
egenskaper beskriver Chiappini och Bottini (1999) i citatet nedan. 
Praktiska exempel på de egenskaper som Chiappini och Bottini 
beskriver finns i bilaga 2 och är tidigare beskrivet.  

 
Cabri makes available primitives deeply linked with the axioms of the 
Euclidean geometry but also a new visual direct manipulation 
opportunity: to drag the variable elements of the geometrical 
construction on the screen. In this way students can observe which 
properties are preserved when the construction is modified with the 
drag action. The movement produced by the drag action is a way to 
externalise the set of the relationships that define a figure (Chiappini 
och Bottini, 1999). 
 

Denna undersökning är, som tidigare sagts, en fortsättning på min 
Masteruppsats, där jag undersökte hur eleverna i årskurs 6 använde 
Cabri Géomètre. Jag har emellertid flyttat mitt fokus från elev till lärare 
och från grundskola till gymnasium. 

 

Innehållet 
Lärarna behandlade delvis olika innehåll inom geometriämnet i Sverige 
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och Schweiz. André tog upp Euklides axiom och triangelkonstruktion 
samt konsekvensen av en geometrisk konstruktion där eleven använder 
olika geometriska begrepp. Kristina och Erika behandlar begreppen 
likformighet, vinklar (yttervinkelsatsen, vinkelsumman i en triangel, 
randvinklar, medelpunktsvinkel) och området räta linjen med 
tillhörande begrepp.  
 

Metoder 
Alla forskningsresultat som uppnås inom naturvetenskap, samhälls- 
vetenskap och humanvetenskap är produkter av tolkning. Utifrån frågan 
om objektivitet är det följaktligen endast en gradskillnad och inte en 
artskillnad mellan olika vetenskapsgrenar. Eftersom matematikdidaktisk 
forskning är en huvudsakligen samhällsvetenskaplig disciplin, är det 
viktigt att notera att det inte existerar några helt objektiva mätmetoder 
eller tolkningar kopplade till klassrumsstudier. Insamlingen av empiri 
har skett genom enkäter, e-post kommunikation, via samtal och via 
observationer av lektioner. Klassrumsobservationerna bestod dels av 
bandinspelningar, dels av mina anteckningar. 
 

Forskningsmetoden består översiktligt sett av två delar, dels den 
praktiska insamlingsmetoden, dels analysmetoden. Undersökningen är 
kvalitativ med etnografiskt inslag, på så sätt att jag försöker förstå och 
ta tillvara lärarens erfarenheter genom deras sätt att uttrycka sig. Det är 
dock för kort tidsperiod för att kunna iakttaga om och hur deras 
handlingar förändras med tiden och om dessa handlingar är 
situationsbundna. Rapporteringen av resultaten sker genom beskrivning 
och analys. Detta är faktorer som kännetecknar en etnografisk 
undersökning enligt Kullberg (1996). Denna undersökning kan också 
beskrivas som en kvalitativ, ideografisk undersökning som är gjord med 
en god empirnärhet (Alvesson och Sköldberg, 1994), genom besöken 
och iakttagelserna i klassrummen. Med ideografisk forskning avser 
Alvesson och Sköldberg att enskilda fall snarare än mängder av fall 
studeras, samt att undersökningen är kvalitativ snarare än kvantitativ. 
Empirnärhet innebär att forskaren bör utgå induktivt från 
vardagsverklighetens symboliska interaktioner eller åtminstone inte 
avlägsna sig för långt därifrån. 
 

Syftet med studien är att beskriva lärarens matematikundervisning, 
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med fokus på läraren, i olika miljöer och inte främst att jämföra Sverige 
och Schweiz.  
 

Genomförande av lektionen kan bero på bland annat följande 
faktorer: klassens sammansättning, läroplanen, läraren, tidpunkten och 
läromedlet. Dessa faktorer medför att didaktiken, det vill säga 
undervisningen respektive lärandet är ytterst komplext. Lundgren 
(1972) menar att om vi skall förstå, studera, analysera eller förändra 
undervisningsprocessen måste vi ta hänsyn till de ramfaktorer som styr 
verksamheten. Han menar att det framförallt är innehållet i 
läroplan/kursplan, användbar tid och sammansättningen av klassen som 
är av betydelse.  

 
Den övergripande frågeställningen angrips framförallt genom 

analysen av klassrumsinspelningarna och av lärarna utdelat skriftligt 
material. 
 

Enkäter och intervjuer av lärare och elever 
Begreppet forskningsintervju är komplext. Kvale (1997) tar upp tolv 
punkter som gäller för genomförandet av en  forskningsintervju. 
Intervjuerna kallas samtal eftersom jag inte hade några strukturerade 
frågor. Följande tre punkter har utgjort underlag för de samtal jag haft 
med lärarna under och efter min undersökning.  
 

• Det kvalitativa. Målet är att erhålla nyanserade beskrivningar.  
• Förutsättningsmedvetande. Försök till att samla in så rika och 

förutsättningslösa beskrivningar som möjligt.  
• Målet är inte att komma fram till entydiga kvantifierbara 

uppfattningar. 
 
Frågorna i samtalen med och enkäterna till matematiklärarna behandlar 
bakgrunden till deras arbete med datorer, deras syn på matematik och 
datoranvändning, samt deras uppfattning om hur datorn kan användas 
didaktiskt i undervisningen. Även om dessa enkätfrågor inte är direkta 
svar på min övergripande forskningsfråga, belyser svaren en del av den 
ram inom vilken lärarnas arbete med datorprogramvaran sker. 
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Klassrumsstudier 
Eleverna var införstådda med att det var läraren som stod i centrum för 
min studie. Besöken var också sanktionerade av respektive skolledning. 
Lärarna i studien bar en liten bandspelare om halsen, så att det som de 
sade registrerades. Konsekvenserna av detta var att elevernas svar och 
kommentarer inte alltid kunde noteras på ett tillfredsställande sätt. 
Begränsningar i denna undersökning och analysen av densamma är dels 
kvalitén på bandupptagningarna, dels maskinvaruproblem på de svenska 
lektionerna. Min tolkning av det franska språket är ytterligare en 
begränsning frånsett de begränsningar som alltid finns i 
tolkningssituationer. Lyckligtvis har jag haft möjlighet till fortlöpande 
mailkontakt med André och vi kommunicerar då på engelska. Detta kan 
eventuellt till viss del minska begränsningen även om engelska är ett 
främmande språk för både André och mig. En del av Andrés lektioner 
filmades. Kameran var då placerad på ett stativ som kunde manövreras 
av mig. Anledningen till att filma var att jag såg en möjlighet att 
komplettera informationen eftersom det franska språket var en 
begränsning i undervisningen. Jag erfor emellertid att bandspelaren 
möjliggjorde en tydligare ljudupptagning av läraren. Filmerna 
analyserades därför inte, förutom ett avsnitt lektion 2 i årskurs 2. André 
översatte där elevernas svar till engelska angående deras erfarenheter av 
arbetet i datasalen. Mimik och gester noterades inte. Ingen filmning av 
de svenska lärarna och klasserna ägde rum, eftersom vissa elever och en 
av lärarna motsatte sig detta. 
 

I de olika arbetsblad som delades ut med uppgifter till olika 
arbetspass/laborationer har jag koncentrerat mig på 
problemformuleringen och hur anvisningarna beträffande det praktiska 
genomförandet av laborationen har tydliggjorts. Arbetsbladet kunde 
även informera om hur programmets möjligheter utnyttjas. Det 
praktiska genomförandet belyser hur läraren använder elevernas 
inhämtade erfarenheter och på vilket sätt programmets möjligheter 
delvis utnyttjas.  

 
Sverige 
I början av år 2002 tog jag kontakt med Kristina och Erika och deras 
skolledare, som tidigare sagts, inför denna forskningsstudie, som jag 
skulle genomföra under höstterminen samma år. Lärarna fick innan 



                            96 
Genomförande och metod 

 

4 Genomförande och metod ej mall kl 15.40 060118.doc060118 Lil Engström  

 

besöksperioden en enkät. Båda två informerades om syftet med enkäten, 
nämligen att få en bakgrund till lärarnas faktiska undervisningssituation 
i skolan. Frågorna behandlade ålder, kön, vilka datorprogram de använt 
i sin matematikundervisning samt frekvensen av användningen av 
desamma och vad lärarna undervisade om för tillfället. Lärarnas syn på 
matematik och datoranvändning efterfrågades. Lärarnas mål med sin 
undervisning ville jag också ha information om. En beskrivning av vad 
lärarna menade med kunskap i matematik var av intresse, eftersom jag 
ville undersöka om det kunde ha något samband med hur de försökte 
utnyttja datorn och om detta speglade deras egen undervisning. 
Intervjuerna med lärarna utformades som samtal i syfte att de skulle få 
tillfälle att komplettera de uppgifter som de önskade fördjupa sig i. Inga 
färdigskrivna frågor delgavs lärarna innan mötet. 
 

I Sverige besökte jag och presenterade mig på en lektion utan datorer 
innan lektionerna skulle bandas. Jag besökte Erika och Kristina fyra 
respektive sex gånger, då de använde dynamisk programvara i 
matematikundervisningen. Läraren bandades under dessa lektioner. 
Samtliga lektioner är transkriberade. Erika och Kristina använder 
dynamisk programvara i endast en årskurs. Eleverna hade genomgått 
utbildning i datakunskap A och använt datorn som ordbehandlare, 
genomfört faktasökningar på Internet och spelat dataspel. Detta innebar 
att eleverna kände till hur man loggar in, öppnar och spararar dokument 
och skriver ut. De flesta eleverna hade tillgång till dator i hemmet. Vid 
undersökningen arbetade eleverna två och två vid datorn.   
 
Schweiz 

I Schweiz var eleverna förberedda genom lärarens information om 
mitt besök. Andrés planering hade jag tagit del av via hans hemsida 
innan jag for till Schweiz. Läraren kommunicerade på engelska med 
mig utanför klassrumsverksamheten. Kompletterande samtal gjordes 
under veckan. Därefter har vi, som sagt, haft kontakt via e-mail vid 
behov.  
 

Det förekom lektioner såväl i datasalen som i ett klassrum med 
tillgång till dator och projektor. För att bli mer förtrogen med språket 
och klassrumskulturen deltog jag i lärarens alla lektioner. Jag valde ut 
två klasser att studera. årskurs 1, fem lektioner varav två i datorsalen, 
och årskurs 2, två lektioner varav en i datorsalen. Eleverna i årskurs 2 
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hade endast arbetat ett par lektioner med Cabri Géomètre innan mitt 
besök och betraktas i denna studie som nybörjare beträffande 
programmet. Lektionerna i klassrummet var en uppföljning av arbetet i 
datorsalen. Alla Andrés elever hade tillgång till dator i hemmet. 
 
Två lektioner i årskurs 1 har transkriberats av en lärare med franska som 
modersmål och förtrogen med undervisning i Genève, men verksam i 
Sverige (se fotnot 18). Vid beskrivningen av lektionerna har jag fritt 
översatt Andrés franska till svenska. Översättningen är granskad av en 
svensk matematiklärare med franska som modersmål. Samme lärare 
transkriberade ytterligare två lektioner. De övriga lektionerna har jag 
själv transkriberat. I fotnoten anges den ursprungliga franska 
ordalydelsen till citaten. Lektion 2 i årskurs 2 filmades. Den innehåller 
omkring 10 min av elevernas synpunkter på att använda datorn i 
matematiken första gången. André och jag tittade på filmen tillsammans 
och han översatte till engelska vad eleverna sade och jag antecknade 
detta. Vid jämförelse med det franska originalet är överensstämmelsen 
god men eleverna pratar ofta tyst och otydligt.  
 

Analysmetod  
En analys av hur lärarna använder Cabri Géomètre måste ta sin 
utgångspunkt från syftet med programmet. Varje verktyg har skapats för 
att lösa vissa problem och för att användas utifrån ett visst syfte. Av 
dessa skäl har alla verktyg vissa begränsningar och ger vissa 
möjligheter. Cabri Géomètre skapades för att eleverna skulle ha 
möjlighet att utforska matematiska begrepp, undersöka och upptäcka 
deras relationer, undersöka olika konstruktioner och därur generalisera 
och ställa hypoteser. Eleverna har själva möjlighet att påverka sitt 
lärande genom att också själv göra egna konstruktioner. Cabri Géomètre 
är därför avsett att användas i en matematikundervisning där olika 
undervisningsprocesser ges stor betydelse för lärandet. 
 
Cabri Géomètres förmåga är att visualisera geometriska konstruktioner 
(till exempel en triangel) på skärmen samtidigt som alla andra 
egenskaper i konstruktionen går att variera utan att konstruktionen som 
sådan går förlorad. Det väsenliga behöver alltså inte vara att eleverna 
ska komma fram till rätt svar eller att de ska öva in en algoritm för 
beräkning. Om inte läraren förstår de särskilda möjligheterna och 
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begränsningarna hos Cabri Géomètre, utan använder det med dessa 
förenklade syften, så finns risken att ett nytt undervisningsredskap som 
Cabri Géomètre inte blir det matematikdidaktiska verktyg det var avsett 
att bli. Det blir därför avgörande att se närmare på vad som gör Cabri 
Géomètre till ett effektivt matematikdidaktiskt verktyg i vissa 
sammanhang men inte i andra. Den analys jag här gör av hur tre lärare 
använder Cabri Géomètre har som avsikt att göra det möjligt att se hur 
vissa strategier utnyttjar Cabri Géomètre för nya möjligheter i 
matematikundervisningen, medan andra strategier inte gör det.  
 

För denna analys blir det avgörande att se hur lärarna använder 
dynamiken i de färdiga visuella konstruktioner, det vill säga de 
kommandon som programmet erbjuder. Det blir också avgörande att se 
hur lärarna använder dessa kommandon för att låta eleverna 
laborera/experimentera med matematiska begrepp. Fokus kommer att 
riktas på hur lärarna tillåter och uppmuntrar eller hindrar en sådan 
användning av Cabri Géomètre. I enlighet med den bakgrund som jag 
redogjort för tidigare så kommer jag att analysera lärarens arbete med 
detta datorprogram utifrån mina två forskningsfrågor Hur ser lärarens 
problemformulering ut? och Hur använder läraren elevernas 
erfarenheter? Den tredje aspekten: Hur utnyttjas programvarans 
potential? (sid 19) ingår under båda första frågeställningarna. 

 
I det som följer formulerar jag mina analysbegrepp utifrån det som 

jag funnit i min genomgång av tidigare forskning Jag kommer att 
använda dem för att ur mina beskrivningar göra en tolkning av hur 
lärarens sätt att arbeta med Cabri Géomètre gör det till ett 
matematikdidaktiskt verktyg. Jag använder här begreppen beskrivning, 
analys och tolkning i enlighet med Wolcott (1994). En beskrivning är 
det material som jag redovisar i form av till exempel excerpt. 
Tolkningen är de slutsatser som jag drar utifrån mitt material med hjälp 
av min analys.  
 

Lärarens problemformulering 
Som svar på frågan: Hur ser lärarens problemformulering ut? har jag 
delat in analysen i tre moment. 1) Typ av problemformulering innehåller 
huruvida frågorna på arbetsbladet är pseudofrågor, testfrågor eller 
direkta frågor samt hur tillåtande de är att utforska (Balacheff, 1993; 
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Crawford, 1000; Emanuelsson, 2001; Chiappini och Bottini, 1999) 2) 
Programvarans potential. Programvarans potential består av dynamiska 
effekter, visualiseringsmöjligheter och möjlighet till stegvis repetition 
samt 3) Undervisningsmiljön, om den är sluten (traditionell), eller öppen 
(Hannafin et al. 1997) och i vilken mån den skapar utrymme för 
diskussioner (Lemke, 1990). En traditionell miljö, som kallas "directed 
environment", har jag valt att känneteckna som styrd av externa 
faktorer: Undervisningen utgår från det enkla: undervisningen sker 
genom överföring av diskreta och identifierbara kunskapselement, 
informationen och hur problem skall lösas demonstreras, 
undervisningsstrategierna baseras på att öva ger färdighet samt att 
lärandet går ut på att minimera fel (Hannafin et al, bilaga 2). En öppen 
miljö kännetecknas av att man utgår från det hela och utforskar begrepp 
för att nå förståelse och skapa behov av ytterligare kunskap, eleverna 
har möjlighet att genom utforskning, experimenterande och tolkning 
konstruera olika kunskaper som eleverna i sin tur kan testa och revidera. 
(Hannafin et al bilaga 2). Reflektion , faktakunskaper och likaså elevens 
ansvarstagande för sitt lärande är av betydelse för lärandet 
(Emanuelsson, 2001) och påverkar därigenom undervisningsmiljön. 
 

Användning av elevernas erfarenheter 
Genom lektionsbeskrivningarna belyser jag frågan: Hur använder 
läraren elevernas erfarenheter? och analysen har jag även här delat in i 
tre moment 1) Programvarans potential, (se ovan) genom att ge 
eleverna möjligheter till att utnyttja densamma, 2) Undervisningsmiljön 
(se ovan) som ger förutsättningar för eleverna att göra olika erfarenheter 
och 3) Möjligheter till diskussion.. En diskussion genererar reflektion på 
samma sätt som ett reflekterande genererar diskussioner och 
reflektionen är därigenom betydelsefull för elevens inlärning och en del 
i elevens ansvarstagande för sitt lärande. Därför är möjligheter till 
diskussion en viktig del i analysen av lektionsavsnitten. 
 
Tolkningens betydelse 
Nedanstående citat speglar det faktum att vad forskaren ser och hör 
resulterar i en tolkning, då hon/han tecknar ned sina erfarenheter. Detta 
illustrerar att förförståelsen mycket väl kan påverka hur texten 
formuleras och denna förförståelse kan vara ett hinder. Därefter skall en 
tolkning göras av denna text som även innehåller en redan gjord 
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tolkning. Därför finns ingen absolut sanning utan en tolkning.  
 
Det bör observeras att det i båda fallen, teori och empiri, rör sig om 
tolkningar; de fakta det här talas om är sålunda inget omedelbart 
föreliggande, utan är resultatet av en tolkningsprocess. Det finns 
således inga rena fakta. (Alvesson och Sköldberg, 1994, sid 130) 

 
Tolkningen görs dels genom mina iakttagelser under lektionerna och 
genom avlyssning av de inspelade banden samt tio minuter av en lektion 
som filmades. Denna transkriberingen av ljudband och film är också en 
form av tolkning, där min uppfattning av vad jag hör begränsar den 
korrekta återgivningen. Min beskrivning av utdelat material föregås 
också av en form av tolkning. Då jag inte återger samtal eller e-post 
med direkta citat innefattar det en tolkning från min sida. Likaså innebär 
situationer när André skriver eller samtalar på på engelska att det 
uppstår en tolkning från dels hans sida eftersom engelska inte är hans 
modersmål, samt också från min sida. 
 

Eventuella skillnader i matematikundervisningen skulle dock kunna 
uppmärksammas med syfte av att kunna förstå orsakerna till olika utfall 
och möjligtvis kunna utveckla kunskaperna i didaktiken inom det 
studerade området. Detta medför att jag väljer att analysera lärarna var 
för sig.  
 

Det skulle även vara av intresse att uppmärksamma om tyngdpunkten 
lärare-elev förflyttades under besöksperioden. Det skulle visa om 
läraren vågade släppa kontrollen av eleverna. Troligtvis är det alltför 
kort studieperiod för att avgöra detta.  
 
Jag skriver citat i löpande text från arbetsbladen alternativt från 
transkriptioner med kursiverad stil. Utdragen från transkriptionerna 
börjar med A för André, och fortsätter med K för Kristina och E för 
Erika. Numrering är löpande för varje lärare genomgående i hela 
avhandlingen. Utdrag refereras exempelvis på följande sätt: K 9:3 
innebär nionde utdraget beträffande Kristina punkt 3. 
 

Forskningsetiska överväganden 
Undersökningen berörde människor och deras agerande. Två svenska 
lärare och en schweizisk lärare och deras elever deltog i föreliggande 
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undersökning. Både rektor/studierektor, lärare och elever fick innan 
studien ta del av undersökningens syfte och genomförandeplan. De gav 
alla sin tillåtelse till undersökningen och dess användning. De svenska 
eleverna gav skrifligt sitt samtycke till min undersökning. Var eleverna 
inte myndiga skrev målsman under. Lärarna samlade in  
underskrifterna. Eleverna och målsman behövde, inte  ge sin skriftliga 
medgivande enligt den schweiziska läraren.  

 
Eftersom jag själv har erfarenhet av och en bredare kunskap om 

datorprogrammets möjligheter än de svenska lärarna, skulle resultatet 
kunna uppfattas som ett normerande ställningstagande. Detta är jag 
medveten om och framhåller medvetet skillnaderna i utfallet utifrån 
lärarnas olika förutsättningar. Min egen verksamhet som metodiklektor 
vid lärarhögskolan i Stockholm under många år, tvingade mig att 
försöka byta synsätt och lägga bort normativa tolkningsaspekter. Det 
var också viktigt för mig att undvika att föreslå alternativa 
tillvägagångssätt. Det är ändock fullt möjligt att min roll som 
metodiklektor kan skymta fram i resultatanalys och diskussion. 

 
 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
 
Lärarna har som tidigare sagts helt olika bakgrund och därmed olika 
ansatser och förutsättningar i denna undersökning. Deras 
undervisningsgrupper är också av olika karaktär. Denna undersökning 
kan ändå vara av intresse eftersom många lärare befinner sig i likartade 
situationer.  
 

Beträffande tillförlitligheten är detta en beskrivande fallstudie som 
endast ger exempel på olika undervisningsstrategier vid specifika 
tillfällen. Tillförlitligheten gäller i vad mån en upprepning av lektionen 
och mitt besök skulle ge ett liknande resultat. Sannolikheten att det 
skulle vara fallet är inte stor, eftersom en undervisningssituation beror 
på flera ibland oförutsedda faktorer. Samma lärare i samma klass 
genomför oftast inte lektioner på exakt samma sätt. Tidpunkten på 
dagen kan spela in, till exempel före eller efter lunch. Något som har 
hänt på rasten kan också ha inverkan. Olika lärare undervisar med 
samma undervisningsinnehåll på olika sätt. En annan forskare skulle till 
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viss del komma till samma resultat men göra andra tolkningar och 
erfarenheter. Två andra faktorer som kan påverka undervisningen kan 
vara lärarens tolkning av klassens kunskapsnivå och det teoretiska 
innehållet i lektionen.  
 

Angående validiteten gäller det att erfara hur lärarens 
undervisningsstrategier har uppfattats och se om detta överensstämmer 
med vad de själva anser. (Dahland, 1993, s. 140). Detta har belysts 
genom samtal. 
 

Vid analysen av ett arbete kan forskarens förförståelse vara både en 
tillgång och ett hinder. Denna förståelse kan underlätta en analys, 
eftersom den i föreliggande undersökning dels innebär en viss kunskap 
om Cabri Géomètres möjligheter och därmed också kunskap 
beträffande hur man kan utnyttja datorn som ett didaktiskt redskap, dels 
erfarenheter från olika undervisningssituationer. Denna kunskap skulle 
emellertid också kunna försvåra upptäckten av nya infallsvinklar och 
dölja ansatser, som görs vid användandet av datorn som didaktiskt 
redskap. Det är något som jag är medveten om och försöker beakta i 
min analys. 

 
Enligt min förståelse utgör det inte någon nackdel att 
klassrumsforskare har förtrogenhet med det fält på vilket de bedriver 
studier. Detta kan innebära att forskaren inte behöver ägna energi åt 
att lära känna fältet utan kan rikta hela sin uppmärksamhet mot det 
som studeras. Vad forskaren i detta sammanhang måste göra klart för 
sig är hur och om det är möjligt att distansera sig och skapa nya 
vinklar på forskningsobjektet (Kullberg, 1996, sid 100-101). 
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Resultat och resultatanalys   
Den förmåga som framför allt måste 
odlas är förmågan att ställa frågor. Den 
bäste läraren är den som får eleverna 
att formulera problem, inte utvecklas 
till svarsmaskiner (Liedman, S-E., 
2001, sid 28).  

 
 
 
 
Så kallat laborativt arbetssätt är vanligt förekommande inom 
naturvetenskapliga ämnen, men inte lika vanligt inom 
matematikundervisningen på gymnasienivå. Dynamisk programvara kan 
exempelvis användas vid laborativt arbete inom geometri och funktionslära. 
En skriven arbetsuppgift inleder varje laboration i datasalen i denna 
undersökning. Eleverna skall lösa denna uppgift med hjälp av 
datorprogrammet och jag betecknar  arbetsuppgiften som  lärarens 
problemformulering. Hur läraren ställer frågor alternativt formulerar 
uppgifter har naturligtvis stor betydelse för hur läraren bestämmer 
arbetssättet i klassrummet och hur läraren genom detta utmanar eleven till 
att skaffa sig kunskap. Därför börjar jag med att redovisa och analysera 
problemformuleringarna. Beskrivningarna av problem-formuleringen anges 
genom: Det första arbetsbladet, Det andra ... och så vidare. Analysen till 
motsvarande beskrivning anges där det behöver förtydligas som: Arbetsblad 
1, Arbetsblad 2 och så vidare 

 

André 
Citaten från Andrés lektioner är fritt1 översatta av mig och den franska 
transkriptionen återges i en fotnot. Alla Andrés arbetsuppgifter kunde 
eleverna finna på hans hemsida. Utanför klassrummet kommunicerade vi 
som regel på engelska. 

 

                                              
1 Som tidigare sagts är översättningarna granskade av en infödd fransman med svensk 
lärarexamen. 
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Beskrivning och analys2: Årskurs 1 
Hur André ökar svårighetsgraden och minskar på instruktioner allt efter 
hand belyser hans val av undervisningsstrategi. Innehållet blir också mer 
verklighetsanknutet. Lektionerna i klassrummet är en uppföljning av 
lektionerna med datorövningar.  

 
Förutsättningar 
Årskurs 1 består av 23 elever. Eleverna hade senare i sin utbildning 
möjlighet att välja avancerade matematikkurser även om de, som tidigare 
påpekats, var inriktade på språk och ekonomi. Det var första gången 
eleverna använde datorn i sina matematikstudier. De hade tidigare använt 
datorer i ämnet ”Informatique”. Varje lektion är en del av en helhet. Alla 
elever har dator hemma och eleverna utger sig vara positiva till studierna i 
matematik. Få elever menar att de upplever svårigheter med att förstå och 
behärska skolmatematiken. Datoranvändningen i sig utgör, med något 
undantag, inga problem för eleverna. 
 
Problemformuleringen årskurs 1 
Det första arbetsbladet. Arbetsblad om axiom 1-4 i matematik för årskurs1 
innehåller utförliga beskrivningar av hur eleverna skall arbeta och namnen 
på de fyra första axiomen (Bilaga 3). Syftet är att upptäcka och illustrera 
axiom 1 - 4 med hjälp av Cabri Géomètre samt att därefter formulera dessa 
axiom med egna ord. Dessa axiom beskriver André för mig på följande sätt:  

Axiom 1. Planets axiom. Man har en icke tom mängd P som kallas 
plan, vars element kallas punkter och vars delmängder d, kallas linjer, 
som bestäms av minst två punkter.  
Axiom 2. Linjens axiom. Alla par av punkter bestämmer och är 
inkluderade i en och endast en enda linje.  
Axiom 3. Parallellaxiomet. Genom varje punkt går en och endast en 
linje parallell med en linje d.  
Axiom 4. Ordningsföljden på linjen. För varje linje finns ett samband ”     
” sådan att om punkten A och punkten B tillhör linjen finns det tre 
andra punkter X, Y och Z sådana att X ≤  A ≤  Y ≤  B ≤  Z 3.  

                                              
2 Kompletterande fakta från lektionerna återfinns i analysen under de olika 
frågeställningarna. 
3 Axiome du plan: On dispose d’un ensemble non vide P appalé plan, dont les éléments 
se nomment points, et dont certains sous-ensembles d, appelés droites, son disticts de P 
et comprennent au moins deux points. Axiome de la droite: Toute paire de points disticts 
est incluse dans une et une seule droite. Axiome des parallèes: Par tout point passe une et 
une seule droite parallèlle à une droite d. Axiome d’ordre sur la droite: Pour chaque 

∈

≤
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Arbetsbladet behandlar grundläggande Euklidisk geometri. Likaså framgår i 
arbetsbladet vilka kommandon i programmet som eleverna skall använda 
och en bild på var användaren hittar dessa. Det finns också en figur på hur 
resultatet av övningen kan se ut och anvisningar för hur eleverna skall 
kunna förändra linjernas lägen. Under rubriken Projektion finns två 
uppgifter som består av två mycket utförligt beskrivna konstruktioner. Här 
gäller det att undersöka om det finns fler projektionspunkter i planet som 
tillhör en angiven linje d1 och på samma sätt om det finns punkter i planet 
som inte är projicerade på linjen d1.

4 Dessa uppgifter avslutar arbetsbladet. 
Läraren menar att eleverna lär sig använda Cabri Géomètre genom att 
laborera med en matematisk uppgift. 

 
Det andra arbetsbladet. Arbetsblad beträffande axiom 5 innehåller 

uppgiften att konstruera en triangel utifrån tre godtyckliga sträckor. 
Eleverna väljer själva utgångslängderna på dessa sträckor. I arbetsbladet 
finns en figur som beskriver var de kan hitta kommandon, som de inte 
använt tidigare. En figur på tre sträckor och en triangel konstruerad av 
dessa sträckor finns med. Läraren påpekar att de angivna måtten endast är 
exempel. Eleverna ombeds att motivera sitt svar på frågeställningen, om 
denna konstruktion alltid är möjlig5. 

 
Det tredje arbetsbladet. Arbetsblad om axiom 5. Energins ekonomi! 
Experimentera, upptäcka och dra slutsatser6. (Bilaga 4). André delade ut 
detta arbetsblad inför kommande veckas arbete. Det finns en inledande text 
beträffande det praktiska problemet, som berör energiförluster vid transport 
av energi till två orter. Problemet gäller den klassiska frågeställning om 
placeringen av en energicentral i en flod för att minimera den totala 
energiförlusten vid transport till byarna, vilket innebär att summan av 
avstånden från energicentralen till byarna skall minimeras. Tre fall beskrivs 
med text och figur. Problemformuleringen på detta arbetsblad innehåller 
fyra uppgifter. Första uppgiften består av var en energicentral E, skall 
placeras i förhållande till två byar A och B för att EA + EB skall minimeras. 

                                                                                                                            
droite d, on admet une relation notée ≤  de plus si (AB) =d, il existe trois autres points 
X,Y,Z comme X ≤  A≤Y ≤B ≤Z 
4 Y a-t-il plusieurs points M du plan tels que M' = pd(M) ∈d1? ; Y a-t-il des points du 
plan qui n'ont pas de projeté sur la droite d1? 
5 Les distances indiquées sur la figure ne sont pas à respectées… Cette construction est-
elle toujours possible ? Dans quels cas oui ?- Dans quel cas non ? 
6 Experimenter, découvrir et conjecturer  
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I uppgift 2 ligger byarna på samma sida om en flod alternativt på var sin 
sida om floden. Floden anges som en rät linje. I uppgift 3 finns fyra byar, 
som använder lika mycket energi vardera och är placerade i form av en 
konvex fyrhörning. I uppgift 4 finns två fall. Fall 1: Tre byar i form av en 
liksidig triangel. Den uppgiften anges vara lätt. Fall 2: Tre byar i form av en 
godtycklig triangel. Denna uppgift anges vara svår men lösningen kan 
inspireras av fall 1.  

 
Detta tredje arbetsblad anknyter dels till ett exempel från verkliga livet 

och dels till den tidigare utförda triangelkonstruktionen. Kunskapen från 
triangelkonstruktionen där slutsatsen blev att summan av längderna på två 
sidor måste vara större än längden på den tredje kan användas. Teori och 
praktik knyts ihop. Uppgifterna är av stigande komplexitet inom detta 
arbetsblad.  

 
Analys av problemformuleringen  
I de tre arbetsbladen i årskurs1 syns en tydlig progression av möjlig 
kunskapsutveckling och programhantering, dels i varje arbetsblad, dels i 
arbetsbladens ordning. Från att i detalj ha blivit informerade om hur 
eleverna skall använda programmet på arbetsblad 1, blir instruktionerna 
mindre styrande på arbetsblad 2 och på arbetsblad 3 finns endast 
problemformuleringen men inga anvisningar om hur programmet skall 
användas.  

 
Typ av problemformulering  

Vid formulering av axiomen ligger utmaningen för eleverna dels i att 
tillägna sig kännedom om programmet, dels i att på egen hand formulera 
axiom utifrån sitt eget laborerande. Eleven konstruerar ett antal sträckor och 
därefter en linje. Eleven kan reflektera över: Vad är egentligen en linje? 
Vad bestämmer en linjes riktning/placering i planet? Vad innebär det att en 
linje är parallell med en annan linje? Vad är en sträcka? Vad är det för 
skillnad på en sträcka och en linje? Eleverna kan dra slutsatsen att en linje 
eller en sträcka är en delmängd av planet och att det finns en oändlig mängd 
linjer respektive sträckor i planet. Sträckan är också en del av en linje. 
Eleverna har tidigare kännedom om begreppen delmängd, snitt och union 
utifrån mängdläran. En linje och en sträcka definieras även av punkter 
vilket är viktigt vid begreppet skärningspunkt. De upptäcker att linjer kan 
vara parallella och vad detta innebär. Andra linjer kan också ha en 
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gemensam punkt och då skär de varandra. Eleverna kan också uppleva den 
reversibla uppfattningen. Frågorna beträffande de två projektionerna kan 
besvaras med ja eller nej. De kan betraktas som pseudofrågor samtidigt som 
de också kan syfta till eftertanke. Svaren kan emellertid också resultera i 
frågan Hur kommer det sig?  
 

Eleverna har följaktligen möjlighet att konstruera ny kunskap och 
uttrycka den med egna ord i form av att formulera axiom. Denna uppgift 
kan sättas in i ett historiskt sammanhang men är samtidigt ett underlag för 
de fortsatta övningarna i den här klassen. De fyra första uppgifterna 
innehåller inga specifika frågor utan endast uppmaningar att konstruera 
olika figurer och en muntlig uppmaning att formulera axiomen. Hur 
eleverna tar ansvar för att utveckla sina egna tankar är troligen beroende på 
hur läraren introducerar uppgiften.  

 
Om jag studerar arbetsblad 2 med konstruktionen av en triangel utifrån 

tre godtyckliga sträckor utgör detta en utmaning där eleverna kan välja 
bland en oändlig mängd sträckor av olika storlek som skall vara 
utgångssträckor för att bilda en triangel. Uppgiften formuleras som: Ett 
problem att lösa. Det kan ses som en uppmaning istället för en fråga. Det är 
också en utmaning, som uppmanar eleverna till att utforska och upptäcka 
samt ställa sig frågor för att gå vidare. Vad händer om det första försöket 
inte bildar en triangel? Vad beror detta då på? Vad skall jag göra för att det 
skall bli en triangel? Vilken sida är för kort? Vad händer om jag gör den 
längre? Om försöket bildar en triangel kan eleven ställa sig frågan vad detta 
beror på. Vad händer om jag gör någon sida kortare? Ett kommando som 
eleverna behöver använda är den inbyggda kalkylatorn. Var kommandot 
finns syns i arbetsbladets figur men är inte tydligt markerat. Första frågan: 
Är denna konstruktion alltid möjlig? kan först ses som en pseudofråga som 
inte behöver besvaras. Den är emellertid nödvändig då de två följande 
frågorna är den egentliga uppgiften: I vilket fall ja? I vilket fall nej? Dessa 
frågor kan återigen vara en uppmaning till reflektion. Eleverna får här en 
möjlighet att anteckna vad de observerar.  

 
Om eleverna väljer sträckor som uppfyller villkoren för en 

triangelkonstruktion från början och inte fortsätter undersökningen är det 
svårt att dra några slutsatser. Då kännetecknas detta av en traditionell 
arbetsmiljö. Tack vare programmets dynamiska effekter är det emellertid 
lätt att fortsätta utforskandet då den första triangeln är konstruerad. Då 
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eleven formulerat sina slutsatser kan fortsatta undersökningar innebära ett 
befästande och förtydligande av den kunskap eleven konstruerat 
Utmaningen kan bestå i en fråga varför resultatet blir som det blir. 
Uppgiften kan leda till icke förväntade upptäckter då en triangel inte kan 
konstrueras. Detta är ett exempel på hur lärandet ur ett konstruktivistiskt 
perspektiv kan äga rum. Upptäckten att det inte bildas en triangel om 
summan av två sidor är mindre än den tredje längsta sidan kan ge eleven en 
ny erfarenhet. Genom programmets dynamiska effekter kan kunskap lätt 
konstrueras på olika sätt utifrån denna erfarenhet. En uppgift som ger ett 
resultat av att en triangel inte kan konstrueras är inte vanliga i läroböckerna. 
En annan icke förväntad upptäckt kan även vara att den kortaste vägen 
mellan två punkter är en sträcka. Denna kunskap kan eleverna använda i 
efterföljande uppgift i arbetsblad 3. 

 
Det tredje arbetsbladet innehåller ett problem som kan anses vara 

verklighetsanknuten. Uppgiften gäller var man placerar en energicentral för 
att minimera summan av sträckorna från energicentralen till byarna. Detta 
innebär, enligt arbetsbladet, att en minimering av energiförlusten äger rum. 
Denna uppgift sätter in matematiken i ett aktuellt, verklighetsnära 
sammanhang. Det innebär att uppgiften inte kan betraktas som en 
pseudofråga. Den skulle kunna vara en testuppgift, eftersom eleverna har 
användning för sina erfarenheter från sitt tidigare experimenterande. Det 
underlättar för eleven om hon/han kan använda sina erfarenheter från 
föregående arbetsblad för att lösa uppgifterna. Eleven kan även utan att 
utnyttja den kunskapen, genom att utforska möjligheterna med hjälp av 
Cabri Géomètre också komma fram till en lösning och då uppleva att det 
icke förväntade egentligen kunde vara förväntat och därmed känna igen vad 
hon/han erfarit tidigare. Problemet kan uppfattas av eleverna som en verklig 
utmaning, eftersom den  består huvudsakligen av att välja lösningsmetoder. 
Det finns ett oändligt antal punkter i planet och då finns det lika många 
möjligheter att placera energikällan. Därför måste eleverna ha en 
lösningsstrategi, där diskussioner och reflektioner har stor betydelse för 
utfallet.  

 
I de två sista uppgifterna finner eleverna förmodligen lösningen genom 

att experimentera och därefter få möjlighet att förklara det svar de funnit. I 
fall två i den sista uppgiften finns det ett oändligt antal godtyckliga trianglar 
som kan skapas. Att formulera ett svar är en utmaning, där erfarenhet av 
uppgiften med fyra byar kan underlätta. Eleverna kan emellertid lösa 
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uppgiften utan denna erfarenhet. Det läraren kan erfara med uppgifterna är 
vilken förmåga eleverna har att kunna iakttaga, upptäcka och generalisera.  

 
Eftersom eleverna vet att läraren vet svaren kan samtliga uppgifter vara 

testuppgifter. Dock är de inte några testuppgifter på det sättet att eleverna 
skall göra exakta beräkningar, formulera svaren på ett visst sätt eller 
använda vissa “rätta” ord (begrepp). Uppgifterna går inte ut på att framför 
allt hitta rätt svar utan att undersöka, upptäcka och dra slutsatser utifrån 
generaliseringar. Det undersökande arbetssättet formar uppgifterna till 
öppna uppgifter, även om man kan påstå att uppgifterna egentligen endast 
har “ett rätt” svar. Det finns olika sätt att angripa uppgiften och genomföra 
en lösningsstrategi. Genom möjligheten att laborera fram slutsatser och svar 
kan uppgifterna ses som direkta frågor där utmaningen innebär att välja 
lösningsstrategi för att kunna generalisera och dra slutsatser. Det är inte 
fråga om uppgifterna tillåter eleven att utforska, utan att utforska är enda 
vägen till att finna en lösning på problemet. 

 
Varje given uppgift på arbetsbladen kan lösas oberoende av varandra och 

då har progressionen mellan uppgifterna på arbetsbladen inte någon 
betydelse. Det förutsätter emellertid att eleven känner till programmet Cabri 
Géomètre och äger en förmåga till ett experimentellt arbetssätt. Genom att 
följa arbetsbladen lär eleverna sig den matematik, som de behöver för att 
lösa uppgifterna genom att utnyttja programmet.  

 
Samtliga arbetsblad ger underlag för att prata matematik i klassrummet, 

genom att diskutera olika erfarenheter, konkretisera, teoretisera, och 
genomföra formella bevis. Eleverna arbetar i par och kan på detta sätt 
utbyta erfarenheter under arbetet. Under arbetet har läraren möjlighet att 
muntligt sammanställa det eleverna kommit fram till och diskutera 
resultatet med dem. 

 
Programvarans potential 

Andrés Axiom 1, Planet; åskådliggörs av den blanka skärmbild som 
kommer fram då Cabri Géomètre öppnas. På detta plan kan eleven 
exempelvis lägga in ett oändligt antal punkter. För att formulera de övriga 
axiomen måste eleverna exempelvis finna gemensamma egenskaper mellan 
olika sträckor, som de själva valt, och därifrån formulera ett svar. På så sätt 
kan arbetsmiljön ses som öppen. Sträckan bildas av kommandot <Sträcka> 
genom att man klickar fram två icke sammanfallande punkter med hjälp av 
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musen. Dessa punkter bestämmer längd och placering i planet. Eleverna 
utnyttjar därefter visualiseringen och de dynamiska effekterna då de ändrar, 
längd, placering och läge på exempelvis sträckorna och kan se vad som 
definierar en sträcka och har därmed möjlighet att formulera ett axiom. På 
likartat sätt kan eleverna skapa sina erfarenheter beträffande begreppet 
parallellism och begreppet skärningspunkt. Eleven kan rita en mängd 
sträckor med penna och papper men då måste eleven veta från början vad 
en sträcka är. Uppgifterna beträffande projektion kan besvaras genom att 
använda “drag-mod” funktionen eftersom figuren då modifieras men 
bibehåller sina konstruerade egenskaper. Dessa konstruktioner fordrar 
annars både kunskap och tid för att genomföra. För att generalisera behöver 
eleverna även mångfaldiga konstruktionen och detta är tidsödande med 
penna och papper. 

 
Uppgiften ”Konstruera en triangel utifrån tre givna sträckor” kan 

återfinnas i en lärobok med tillägget - med passare och linjal - och kan 
konstrueras med papper och penna. På ett papper är de tre givna sträckorna 
statiska och antingen går det att konstruera en triangel eller så går det inte. 
Då kan konstruktören betrakta uppgiften som traditionell – en sluten 
uppgift. Med en ansats där eleverna utnyttjar programmets dynamiska 
möjligheter kan de emellertid iakttaga hur den först konstruerade triangeln 
beter sig då eleverna ändrar de ursprungliga sträckorna med hjälp av ”drag-
mod” funktionen. De kan upptäcka samband och formulera en hypotes om 
när det är möjligt att konstruera en triangel. Mätvärdena på sträckorna 
ändras liksom en av användaren bestämd och av programmet beräknad 
summa av två sträckor. Dynamisk programvara är nödvändig för att 
laborativt lösa energiproblemet. Där gäller det att genom att utforska olika 
alternativ valda av eleven själv och därigenom upptäcka och finna strategier 
för att lösa problemet. Dessa tre arbetsuppgifter utnyttjar programmets 
potential för att underlätta laborerandet och därmed spara tid. Det är möjligt 
att visualisera olika exempel, olika konstruktioner där 
grundförutsättningarna bibehålls. Dessa kan i sin tur användas för att 
generalisera och därigenom dra slutsatser, som tidigare nämnts. 

 
Undervisningsmiljön  

Problemformuleringen kan till en början representera en styrd 
undervisningsmiljö vad gäller axiomen för att i den sista uppgiften om 
elverkets placering övergår i en helt öppen undervisningsmiljö. Alla 
uppgifter genomförs emellertid laborativt. Begreppen undersök, upptäck 
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och utforska kan representera detta arbetssätt. Detta sätt ger eleverna 
möjlighet att ta egna initiativ och inte styras i detalj vad som skall göras. 
Elevernas formulering av axiomen ger upphov till både ny kunskap och 
diskussioner. Dock gäller det att finna ett sätt att presentera sin lösning så 
inga missförstånd kan uppstå. 

 
Att formulera svaret när en konstruktion av en triangel utifrån tre 

sträckor är möjlig kan eleverna endast göra på ett sätt. Frågan, om denna 
konstruktion alltid är möjlig kan de besvara med ”ja ” eller ”nej”. Detta kan 
då representera en traditionell undervisningsmiljö. Eftersom eleverna skall 
motivera frågan blir den dock mer öppen. Problemformuleringen ger 
därmed tillfälle till ett öppet arbetssätt genom möjligheten att välja bland ett 
oändligt antal sträckor. 
 

Problemet beträffande energicentralens placering saknar direktiv för hur 
det skall lösas. Det kan på detta sätt uppfattas stödja en öppen 
undervisningsmiljö. Eleverna är tvungna att ta egna initiativ, pröva dessa 
och acceptera eller förkasta dem samt möjligtvis pröva ett annat alternativ. 
De skaffar sig ny kunskap både genom att göra misstag och att komma fram 
till en lösning till exempel: symmetribegreppet, liksidig triangel, likbent 
triangel, vinkelrät linje, mittpunkt, mittpunktsnormal, bisektris samt 
förstärka begreppet ”kortaste avståndet mellan två punkter”.. Eleverna kan 
även förstå begreppet median. Detta finns inte som ursprungligt kommando, 
men läraren kan konstruera detta kommando och tillföra det till 
programmet. 
 
Eftersom uppgifterna ovan inte består av beräkningar som skall ge ett svar 
kan man anta att det här finns förutsättningar för diskussioner. Likaså kan 
elever ställa sig frågorna: Vad händer om ...? Vad händer om inte...? vid 
laborerandet. Detta kan skapa underlag för ytterligare diskussioner. Svaren 
kan verifieras på skärmen men frågan om hur en formell ansats skulle 
behandla problemet kvarstår.  

 
Lektionsbeskrivningar årskurs1 

Lektion 1 i datasalen 

André är noga med att informera hur eleverna kan arbeta, om ordningen i 
datasalen, hur de kan läsa arbetsbladet och han visar hur programmet 
öppnas samt påpekar att eleverna skall spara allt de gör. André ger också 
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exempel på vad som utmärker datorprogrammet och påpekar vid ett flertal 
tillfällen att det är ett undersökande arbetssätt, som eleverna använder. 
André använder ord och uttryck som: informativt datorprogram, reda ut, 
upptäcka och erbjuda ett annorlunda arbetssätt samt då man erfar ej 
förväntade resultat, skapar detta nya frågeställningar7. Genom att använda 
dessa ord introducerar André både programmet och arbetssättet. Då han 
demonstrerar ställer han frågor som han själv besvarar och talar om vad han 
gör. André formulerar en demonstration på följande sätt:  
 

Utdrag A 1  
Konstruera åtskilliga linjer i planet. Modifiera linjernas lägen med hjälp av 
musen. Flytta på linjen d, flytta på M, iakttag effekten på M!’ 
 
Till att börja med måste man försöka undersöka. Det finns linjer. Vilka 
egenskaper har dessa? Det finns kommandon ser ni. Det är ni som skall 
upptäcka... Ser du skillnaden? Man måste testa.8 

 
Klassen är tyst och lyssnar och har inga frågor. André påpekar att man 
måste använda musen och upptäcka skillnader samt testa.9 
 

Efter ca 10 min börjar eleverna att arbeta och läraren går runt i 
klassrummet. Eleverna börjar med att undersöka: planet, olika linjer och 
sträckor. De upptäcker skillnaden mellan linje och sträcka, parallella linjers 
egenskaper och vad en skärningspunkt innebär.  
 
Läraren ger kommentarer i form av: ”Vad har du gjort för vackert? Kämpa 
på! Kämpa på! Du har tagit tag i en punkt och flyttat den. Du har skapat 
symmetri.”10 
 

Läraren går runt och kommenterar det eleverna gör. Kommentarerna 
består i vad eleverna gör och matematiken i det de gör. Han påpekar flera 

                                              
7 Vous êtes sur un logiciel informatique de géométri; C’est vous qui devez débrouiller de 
découvrir de ce qu’il offre comme style de travail en faisant les erreurs qu’il font de tout 
en tout, en fonction des questions que vous avez.   
8 Construire plusieurs droites dans le plan. Modifier leurs positions avec la souris. 
Déplacer d, déplacer M, constater l’effet sur le point M’. 
Alors, d’abord, il faut essayer de chercher. Il faut chercher. Il y a des droites. Comment 
ça fonctionne? C’est pas ici, c’est ici. Il y a des petites icônes. Tu vois, regardes. C’est à 
vous de découvrir…. Tu vois la différence ? C’est qu’il faut tester ( måndag 18/11 02) 
9 Tu tiens le souris. Tu vois comment c’est, tu vois la difference. C’est qu’ill faut tester. 
10 Qu’est-ce que tu as fait de beau ?. Bon courage, bon courage. Alors tu déplaces, tu as 
attrappé un point. Tu as fait un symmetri 
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gånger hur hjälpkommandot används. André informerar vid ett par tillfälle 
hela gruppen exempelvis då han förklarar att det behövs två objekt för att 
konstruera en skärningspunkt. 

 
André avslutar lektion 1 med att be eleverna lämna in ett papper per 

grupp med sina anteckningar. Det var viktigt att anteckna eftersom då 
bevarade de sina idéer. André påpekade för eleverna att det är viktigt att 
anteckna det de tänker och ser på skärmen inte vad de tror är sant.11 Det 
som var viktigt var med andra ord det som eleverna hade tillägnat sig 
mentalt. Slutligen diskuterar André hur eleverna kan använda kursens 
hemsida, där hans problemformuleringar finns tillgängliga.  

 
Lektionen i klassrummet 

Lektionerna i klassrummet är en uppföljning av lektionerna i datasalen 
därför beskriver jag även denna. Eleverna ger först synpunkter på 
datorlektionen: De framför att det är svårt i början med verktygen 
(kommandona) i Cabri Géomètre, men tillsammans med klasskamraten 
löser de oftast problemet. André svarar en elev att han skall hjälpa honom 
och visa honom hur eleven skall utnyttja sin förmåga. Läraren säger också, 
att det i början är mer eller mindre svårt. En annan elev tycker det är ett bra 
sätt att arbeta på, lite svårt i början men efter en stund går det bra. En tredje 
elev tycker inte om att använda datorer men anser att matematiken blir 
tydligare och enklare med datorn. Hon är beredd på att försöka. En fjärde 
elev tycker dessutom att det är lättare att föreställa sig hur det hänger ihop 
tack vare visualiseringen på skärmen. En femte elev menar att det är lättare 
att arbeta med abstrakt material då man använder programmet. Någon 
tycker det är roligt både att arbeta på ett annat sätt och att få samarbeta med 
en kamrat. Den första eleven återkommer och menar att om man förstår lär 
man sig och hon har inte ännu förstått, men menar att när hon förstår 
programmet kommer det att kännas bättre. Detta tog André som en 
utmaning för att övertyga henne om att Cabri Géomètre kan hjälpa henne att 
förstå. Läraren lyssnar på eleverna och visar respekt för deras åsikter och 
samtidigt visar han att han skulle stödja dem i deras arbete. De elever som 
är tveksamma till datorn uttrycker en förhoppning om att det skall bli bättre. 

                                              
11 Non, non sur une feuille ça suffit C’est un travail de groupe. Mais c’est important de 
noter parce que vos idées restent. Vous notez ce que vous voyez dans votre tête, vous ne 
notez pas ce que vous pensez être vrai, vous notez ce que vous observez sur l’ordinateur, 
si possible 
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Med hjälp av Cabri Géomètre och en datorprojektor, som visar 

skärmbilden på väggen, repeterar och utvecklar André vad eleverna har 
gjort på laborationen. Ibland ger läraren korta frågor som han själv eller en 
elev besvarar. Läraren och eleverna diskuterar om det verkligen är sant det 
man ser på skärmen och kom fram till att det finns behov av ett formellt 
bevis och genomför därefter ett sådant. Ingen form av beräkningar 
förekommer men André och eleverna diskuterar matematik hela lektionen. 
Användning av korrekt terminologi är mycket viktig. 

 
Lektion 2 i datasalen 

André är mycket noga med att skilja på begreppen konstruera och rita. En 
konstruktion bibehåller alltid sina egenskaper och en ritning kan falla 
sönder i sina geometriska beståndsdelar i programmet om man drar i dem. 
André förväntar, att eleverna skriver en rapport över vad de finner då de 
skall konstruera en triangel utifrån tre godtyckliga sidor. Eleverna i klassen 
arbetar som tidigare parvis. André föreslår att en elev antecknar vad 
gruppen gör och vad de upptäcker. André påminner vid flera tillfällen om 
att de skall lösa problemet och anteckna vad de gör. Han påminner återigen 
om programmets hjälpfunktion både enskilt och till hela klassen. Han 
påpekar även att de arbetar med två sinnen, inte endast ett12. På frågan då 
det inte fungerar svarar André: ”Vad har du gjort?” Eleven beskriver och 
löser därefter själv uppgiften. André uppmanar eleverna att fantisera.13 . 
Han svarar sällan direkt på elevernas frågor utan, som tidigare påpekats, 
konstaterar han vad de gjort eller formulerar en ny fråga eller uppmanar 
eleverna att använda hjälpfunktionen.  

 
Då eleverna arbetar med datorn äger kommunikationen i huvudsak rum 

mellan elev-elev och dator - elev och läraren blir stundtals en passiv 
åskådare. Läraren introducerar, avslutar och avbryter vid något tillfälle för 
påpekanden till hela klassen. André avslutar lektionen med:  

 
Utdrag A 2 
Men det som varit intressant är att jag upptäckt ett antal svårigheter både 
matematiska och tekniska. Från min sida sett beslöt jag att inte göra en 
övningsfil utan ville ge er största möjliga fria utrymme. Ni har deltagit i 
många matematiklektioner både på tidigare stadier och också med mig som 

                                              
12 Vous travaillez dans deux sens. Mais pour l’instant vous ne travaillez qu’un sens. 
13 Essaie d’imaginer. Hein essaie  
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har varit mycket, mycket instruerande. ... Jag har fått känslan av att ni ibland 
kände er instängda i en kartong?… och jag erbjöd er nu ett mycket större 
utrymme kanske för stort. Det är sant, men ett utrymme som skulle vara 
intressant för er. Nåja, om ni har haft svårigheter med detta. Min roll är att 
förtydliga era svårigheter och hjälpa er att förstå hur ni kommer förbi dem 
och därefter gå mot andra utmaningar. Nästa vecka, på måndag skall vi 
återta arbetet, lugnt skall vi gå igenom detta tillsammans och ni arbetar 
tillsammans med mig… Ni sparar era anteckningar även om de är 
osammanhängande gör det inget. Det är viktigt det ni prövat, ett experiment. 
Ni har precis börjat med detta program, men jag har sett att alla har försökt 
alla har diskuterat med sin granne, alla har haft svårt och varit tvungna att 
börja om, det kan vara lite enerverande. Och det är detta arbete, jag skall 
hjälpa er med dessa svårigheter, ok.14 

 
Detta exemplifierar lärarens inställning till eleverna, till sin undervisning 
och hur han tänker. Han visar stor tilltro till elevernas förmåga och menar 
att svårigheter är till för att lösa. André försöker förklara för klassen att de 
nu arbetar på ett annorlunda sätt än vad de brukar. Samtidigt ville han 
uppmuntra eleverna och få dem att förstå att de svårigheter de stöter på 
skall de och läraren lösa tillsammans. André visar att han har tilltro också 
till elevens tänkande.. Han talar till eleverna på ett sätt så att de får 
möjlighet att känna sig betydelsefulla och påpekar också att de arbetar som 
matematiker.. 

 
                                              
14 Mais ce qui a été  très intéressant ce que j’ai remarqué c’est que vous avez de 
nombreuses difficultés soit techniques soit mathématiques pour ce problème. Et c’est 
volontaire de ma part de n’avoir pas fait une fiche de travail trop précise pour vous 
laisser un maximum d’espace d’expression. Vous avez suivi de nombreux cours de 
maths à l’école primaire au cycle et même avec mois cette année ou on est avec vous très 
directif, très, très directif. Et souvent vous me dites «quoi mais monsieur, où doit faire 
exactement ça exactement ça » Et vous vous sentez, j’ai l’impression parfois que vous 
vous sentez pris dans un carton ? Comme dans une avenue de Chevalier du Moyen age! 
Et moi je vous propose un espace peut-être trop large. C’est vrai mais un espace de 
d’expression intéressant pour vous. Alors si vous avez des difficultés de tous ordres, tant 
mieux! Maintenant mon rôle á moi est de clarifier vos difficultés et de vous aider à 
comprendre comment les dépasser et ensuite aller vers d’autres difficultés. Donc la 
semaine prochaine on va venir lundi matin ici On va reprendre ce travail, tranquillement 
avec la correction donc vous allez travailler en ligne avec moi si vous voulez. Vous faites 
avec moi tranquillement ce que je fais à l’écran Puis ensuite on essayera de discuter 
ensemble par rapport à aux difficultés que vous avez eu aujourd’hui. OK ? Donc vous 
gardez bien ce que vous avez noté Ce que vous avez écrit. C’est totalement incohérent, 
ce que vous avez écrit. Ca fait rien. L’important c’est que vous ayez tente ? une 
expérience. Vous êtes au tout début de Cabri-géomètre…… mais j’ai vu que tout le 
monde a cherché, tout le monde a discuté avec son voisin tous le monde a eu des 
difficultés a dû recommencer c’est un petit peu énervé.. Mais je dois vous aider à aller au 
.. de ces difficultés, bien entendu.  
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André avslutar med en fråga där han själv först ger ett svar och därefter 
en ny fråga och uppmaning till förståelse:  

 
 
 
Utdrag A 3 

Och nu då du har ändrat talet för sträckan. Ibland existerar triangeln, ibland 
inte, beroende på längden av sträckorna. Frågan jag ställer är om 
konstruktionen alltid är möjlig. Svaret är nej. Följdfrågan blir i vilka fall är 
den möjlig? Försök förstå när konstruktionen är möjlig?”15  

 
Analys av lektionerna  
Analysen av lektionerna besvarar frågan Hur använder läraren elevernas 
erfarenheter? genom programvarans potential, hur elevernas undervisnings- 
miljö ser ut samt vilka möjligheter till diskussion som skapas.  

 
Programvarans potential 

André visar och beskriver hur man klickar och drar och hur man 
konstruerar exempelvis en sträcka16. Han betonar att man konstruerar en 
sträcka då motsvarande kommando används. Orden klicka och dra 
definierar basala aktiviteter för att utnyttja programmets dynamiska 
effekter. Detta har tidigare kallats ”drag-mod”-funktionen. André upprepar 
dessa tre ord, (konstruera, klicka och dra), vid flera tillfällen förmodligen 
för att ge eleverna möjlighet att göra sig bekant med dessa egenskaper och 
kunna utnyttja konsekvenserna att utforska, upptäcka och generalisera för 
lärandet. Programmets möjligheter framgår till viss del också av utdrag A 4 
nedan: 

 
Utdrag A 4 

Och ni kan testa, titta jag ändrar på lutningen på den första linjen som ni 
har konstruerat. Det är alltså ingen ritning det är en konstruktion. Ser ni 
skillnaden? Det är med hjälp av denna programvara som jag har konstruerat 

                                              
15 Alors maintenant quand tu modifies la taille, la taille des segment parfois les triangles 
existent, parfois ils n’existent pas. Donc suivant la longueur des trois reglette tu peux ou 
tu ne peux pas. C’est la question que je pose. Cette question est…cette construction est-
elle toujours possible ? Réponse : non. Alors question suivante Dans quel cas est-elle 
possible ? Essayez de comprendre dans quel cas elle est possible ? 
 
16 Eh qui, c’est comme ça qu’on construit une droite ? 
Non, tu clique, clique, tire, clique. T’as pas cliqué Voilà tire et tu lâches où tu veux 
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det som visar parallellism, den finns kvar! Det är målet med detta arbete.17 
(Lektion ett år1, min markering) 

 
Här utnyttjar läraren Cabri Géomètres dynamiska och visuella egenskaper 
då han visar att parallella linjer alltid är parallella även om de flyttas runt på 
skärmen. Han påpekar också att det är en konstruktion han åstadkommit, 
ingen ritning. Detta är en speciell egenskap hos dynamisk programvara och 
det upprepar André vid flera tillfällen.  

 
Undervisningsmiljön 

Inledningen till lektionen består dels av beskrivning av förväntat arbetssätt, 
dels praktisk information (Se fotnot 29 (6) och 30 (7) samt utdrag A 3). Där 
talar André dels om hur man konstruerar och förändrar sträckor, dels 
uppmanar han till ett undersökande arbetssätt och till att våga testa och 
pröva. Eleverna skall upptäcka och se skillnader. Läraren är på samma gång 
en auktoritet samtidigt som han vill ge eleverna möjlighet till att fatta egna 
beslut. Han uppmuntrar eleverna då han går runt, men inte med att säga vad 
som är rätt utan genom att repetera vad de gjort och genom att uppmuntra 
dem att arbeta vidare. 

 
En elev som anger problem med kommandon i Cabri Géomètre får 

uppmaningen att läsa vad som står i hjälpfunktionen. Jag tolkar detta som 
att André har tilltro till att eleven genom att använda hjälpfunktionen kan 
lösa problemet på egen hand och därmed ta eget ansvar, men det kan också 
betyda att läraren anser att eleven skall kunna detta och klara av att lösa 
problemet på egen hand. André både talar om för eleven hur hon/han skall 
använda programmet samtidigt som han vid andra tillfällen lämnar över till 
eleven att agera på egen hand. Detta tolkar jag som en form av 
individualisering. André känner sina elever och bedömer när han kan ge 
eleven möjlighet att själv utveckla sin egen kunskap, sitt tänkande. Detta 
kännetecknar också en öppen undervisningsmiljö. 

 
Att använda papper, penna och passare vid konstruktioner ger en statisk 

bild, som måste konstrueras på nytt om till exempel en sträcka ändras. 
André påpekar effekten av musen, som är huvudverktyget att manipulera 

                                              
17 Et vous pouvez tester, regardez, je modifie la direction de la première droite. Ce que 
vous avez construit. Ce n’est donc pas un dessin, c’est une construction. Vous voyez la 
différence ? C’est sur cette logiciel quand j’ai construit le notion de parallélisme, ca 
reste !. C’est le but de ce travail.  
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figurer med. Konstruktionen behöver då inte göras om utan med hjälp av 
musen kan eleven ändra figurens form. Genom att visa att en sträckas längd 
gick att manipulera, gav André en fingervisning om hur eleverna skulle 
fortsätta arbeta:  

 
I utdrag A 3 sammanfattar André vad han anser att eleverna skall se på 

skärmen och uppmanar eleverna att formulera ett villkor när triangeln 
existerar. På så sätt ger läraren inte hela svaret till eleven. Eleverna 
fortsätter experimentera även om André har sammanfattat och givit 
exempel på hur det kan se ut på skärmen. Detta kan innebära att eleverna 
finner det intressant att dels själva finna en lösning, dels tycker att det är 
roligt att arbeta med programmets dynamiska effekter. 

 
André låter eleverna experimentera och ger dem möjlighet att själva 

upptäcka och formulera ”sanningar”. I skolans kursplan står det att eleven 
skall anstränga sig att formellt bevisa, vara fantasifull, nyfiken och öppen18. 
Diskussionen (utdrag A1 och A2) ger eleverna möjlighet att utveckla dessa 
egenskaper. Problemens formulering och anpassning till Cabri Géomètres 
möjligheter har till följd att eleverna fortsätter att undersöka 
problemställningen. Det finns hela tiden flera egenskaper att upptäcka i 
deras konstruktion. André hjälper dem genom att utgå från det de gjort och 
talar sällan om hur de skall göra. Detta ger, som jag tidigare nämnt, 
förmodligen eleverna tilltro till sitt eget tänkande och ansvarstagande för 
sitt arbete.  

 
Målet med matematiklaborationen är att formulera en syntes inför en 

efterföljande lektion19 i klassrummet där läraren utgår från det eleverna 
erfarit under laborationen på ett formellt sätt med matematisk notation 
liknande den från arbetsbladet. André pratar mycket själv men stämmer av 
med eleverna att de förstår. Han ställer frågor som genererar endast ett svar, 
som han antecknar på tavlan. Detta kan betraktas som en traditionell 
lektion. Dock återkommer André till vad eleverna fann och upplevde under 
matematiklaborationen. 

 

                                              
18 L’élève est capable d’accepter l’effort, de faire preuve de persévérence, d’être 
imaginatif, curieux et ouvert. 
19 Nous ferons une synthèse à au cours prochain. Quand est ? demain, demain après-midi 
la fin (måndag 18/11 02) 
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Hur André avslutar lektion 1 (utdrag A 2) visar att det som är viktigt för 
André är det som eleverna hade tillägnat sig mentalt. Läraren visar respekt 
för elevernas tänkande och ger på detta sätt eleverna tilltro till deras eget 
tänkande och stärker troligtvis därmed deras självförtroende. Här är det inte 
fråga om rätt eller fel. I den schweiziska kursplanen står det att eleven skall 
tillåtas erövra matematik som ett intellektuellt verktyg (fotnot 4 sid 105). 
Denna matematiklaboration kan vara ett sätt att göra detta. Arbetssättet 
anknyter också till Andrés syn på matematik som ett medel att bli vuxen 
(enkätsvar 2002). Eleven får på detta sätt också ta och känna eget ansvar. 
 

Under matematiklaborationen hade elever svårighet, som sagt både, med 
att hantera Cabri Géomètre och att förstå den matematik som var 
involverad. Detta bemöter André med att de har fått en stor frihet, som de 
inte är vana vid (utdrag A3). Detta kan eleverna tolka som en ursäkt att de 
inte klarar uppgiften. Samtidigt menar André att eleverna säkert har funnit 
betydelsefulla faktorer som de på efterföljande lektion skall analysera 
tillsammans med läraren20. Genom att läraren visar tilltro till att eleverna 
funnit relevanta fakta kan elevernas självförtroende på detta sätt stärkas. 
Relevanta fakta, hävdar André, är de fakta som eleven har funnit, och inte 
några förutbestämda fakta. 

 
En lektion i klassrummet inleder André med att meddela att denna 

morgon är ett av elevernas verkligt stora ögonblick då de skall presentera 
ett teorem utifrån det som de gjort föregående lektion. André menar att 
frågan: ”Varför” är viktig att ställa för en matematiker. Frågan om att det 
som visualiserades på skärmen inte nödvändigtvis är sant utan måste 
bevisas är mycket viktig att ställa menar André. Även om läraren själv 
pratar mycket väljer han ord som gör eleverna betydelsefulla. Ord som stort 
ögonblick och matematiker. Dessa ord kan förmodligen ha uppfattats på ett 
annorlunda sätt av elever som anser matematik vara varken intressant eller 
viktig. Andrés elever representerar ett positivt urval, som tidigare sagts, 
elever som anser matematik är viktigt att kunna och ett intressant ämne. 

 

                                              
20 Ce que vous avez écrit. C’est totalement incohérent, ce que vous avez écrit. Ca fait 
rien. L’important c’est que vous ayez tente ? une expérience. Vous êtes au tout début de 
Cabri-Géomètre[…] mais j’ai vu que tout le monde a cherché, tout le monde a discuté 
avec son voisin tous le monde a eu des difficultés a dû recommencer c’est un petit peu 
énervé.. Mais je dois vous aider à aller au … de ces difficultés, bien entendu.  
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Under lektionerna formulerades frågor av en allmän karaktär som: ”Har 
ni några frågor? Något ni skulle vilja veta. Allt är klart?, Fungerar det?”21  
Denna typ av frågor kategoriseras enligt (Ainley, 1988) som direkta frågor, 
en form av utmaning. André formulerar även frågor, som han med en kort 
följdfråga vill ha verifierad, till exempel: ”Man kan arbeta annorlunda med 
objekten, eller hur? Det är liksom detta ni skall testa?”22 Syftet med denna 
typ av frågor kan vara en uppmaning att lära sig något nytt, som en fråga 
hur de skall gestalta sin nya kunskap (exploratory och expressive function) 
Då eleverna arbetade med datorn frågade de inte mycket om programvaran 
eller maskinvaran. De lyssnade koncentrerat då läraren har genomgång. 

 
Möjligheter till diskussion 

Den största möjligheten till diskussion har eleverna då de sitter framför 
datorn och arbetar med sina uppgifter och de diskuterar med varandra och 
indirekt med datorn. Tyvärr kan jag inte ge några utdrag eftersom 
ljudupptagningen inte tillåter detta. Eleverna ställer få frågor till André, 
men André svarar sällan direkt på de frågor som ställs. Att eleverna 
fortsatte sina undersökningar trots att läraren givit dem förslag på lösningar 
kan innebära att de fortsätter diskutera. I diskussionen i klassrummet fick 
eleverna möjlighet att ventilera sina synpunkter. Eleverna var mestadels 
positivt inställda och verkade ha förtroende för André på så sätt att det han 
gör är bra. Detta syns bland annat genom att de elever som är initialt 
tveksamma till användningen är övertygade om att det så småningom skall 
bli bra. Detta är möjligt att tolka som att eleverna uttryckte sig försiktigt 
beroende på att de inte ville komma på kant med André.  

 
André uppmanar sina elever att motivera sina slutsatser efter 

datorlaborationerna. Detta ger eleverna möjlighet att redogöra för sina 
erfarenheter utifrån datoranvändningen. I Utdrag A 2 framhåller André att 
han skall hjälpa eleven hur hon/han kan komma förbi de svårigheter som 
funnits och att allt det som eleven funnit är av värde. Han påpekade att alla 
haft svårt och varit tvungna att börja om med sin ”undersökning.” Andrés 
val av ord och sätt att framföra dessa kan stödja eleven i sitt tänkande. 
Eleven får intrycket att det som hon/han funnit är av värde och hon/han 
skall inte kasta bort det. Likaså är det inte fel eller unikt att ha fått börja om. 

                                              
21 Vous avez une question d’en ? Quelque chose que vous voudriez? Tout est clair ? Ça 
marche? 
22 On peut travailler differement sur les objets, d’accord ? 
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Detta kan resultera i att eleven aktivt väljer att börja om och kanske därefter 
kan hitta en annan väg till lösning. Detta arbetssätt ger utrymme för 
reflektion och ansvarstagande. I Utdrag A 3 uppmanar André eleven att ta 
ett steg till och försöka förstå. Eleven ser på skärmen när det är möjligt att 
konstruera en triangel men måste själv formulera detta i ord och det fordras 
att hon/han tänker efter och vidgar sina vyer innan hon/han kan formulera 
sin slutsats. 

Beskrivning och analys: Gymnasiet årskurs 2  

Förutsättningar 
Gruppen består av 19 elever, 15-16 årskursgamla. Deras huvudämne är 
ekonomi. På min fråga, vad för slags matematik André tror att eleverna lär 
sig genom den aktuella laborationen, menar han att varje elev ges egen 
möjlighet att angripa problemet. André vill skapa ett tänkande som inte 
innehåller en stor mängd fakta utan består av: ”experiments, conjectures, 
verification, justification”. Han vill att eleverna skall ha möjlighet att förstå 
att matematik kan vara något helt annat än mekaniskt räknande. André 
uttrycker också att eleverna måste lita på att han ger dem relevanta 
uppgifter. 

 
Problemformuleringen årskurs 2 
Denna uppgift beskrivs mycket utförligt eftersom den skiljer sig väsentligt 
från uppgifterna i årskurs 1. 

 
Syftet med uppgiften, enligt André, är att få eleverna att inse att även om 

något verkar underligt kan det ändå vara värt att undersöka. Då eleverna 
kommit framtill resultatet skall behovet av den formella behandlingen 
förhoppningsvis inträffa, enligt André. 

 
Arbetsbladet i årskurs 2 handlade om att gräva upp en skatt på ett ställe 

med hjälp av en textbeskrivning. Anvisningarna var följande: Du ställer dig 
under björken och ser eken och tallen framför dig. Gå till eken och räkna 
stegen! Vid eken vrider du dig 90 grader, gå lika många steg framåt och 
markera detta ställe med en käpp K1. Återvänd till björken och utför samma 
procedur beträffande tallen och markera detta ställe med en käpp K2. 
Skatten finns precis mitt emellan K1 och K2. Skriv en rapport bifogad med 
en Cabri Géomètre figur som sparas på diskett.  
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Eleverna skall alltså leta efter en skatt med hjälp av texten och Cabri 
Géomètre. Inga anvisningar finns hur de skall gå tillväga eller vilka 
kommandon som kan användas.  

 
Här skall eleverna förstå texten, kunna översätta den till lämpliga 

geometriska figurer och kunna konstruera dessa med hjälp av programmet. 
Figuren nedan visar ett exempel på den figur som eleverna kan få fram. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figur 6 Exempel på en elevs figur av skattsökningsproblemet 

 
Analys av problemformuleringen  
 

Typ av problemformulering 

Uppgiften kan skapa en nyfikenhet och en icke förväntad upptäckt. Vad 
läraren skulle kunna testa med uppgiften är om eleverna vet vilken 
geometrisk konstruktion som man kan utnyttja för att konstruera en lika 
lång sträcka, det vill säga cirkelkonstruktionens invarians. Det finns även 
andra sätt att lösa problemet utan att använda en cirkel. Likaså kan André 
testa om eleven vet att 90 grader innebär en vinkelrät konstruktion. Men 
André visar även ett annat syfte med denna uppgift. Den skulle skapa 
nyfikenhet och att matematik kunde därigenom visa sig vara mer än att göra 
beräkningar. Likaså ingick rörelsen, i detta fall punkten som representerade 
björken, som en viktig del i lösningen. Detta var André synpunkter på vad 
matematik är. Genom att experimentera och reflektera kan eleverna lösa 
uppgiften. Därför kan uppgiften ses som en direkt “fråga”. Eleven måste 
själv fatta beslut vad de skall göra och själva bedöma om detta är ett 
användbart beslut eller ej och därefter ta konsekvenserna av detta beslut. 
Tack vare möjligheten att repetera och ”spela upp” kommandon eller 
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kommandosekvenser i Cabri Géomètre kan eleven därigenom erfara vad 
hon/han gjort genom att systematiskt repetera vad hon/han konstruerat. 

 
Uppgiften skulle också kunna ses som befästande av de 

geometrikunskaper som eleverna redan har. Vilka kunskaper de skall 
använda framkommer av deras tolkning av uppgiften. Exempelvis hur 
eleverna tolkar instruktionerna 90 grader (vinkelrät linje), lika lång (radien i 
en cirkel), samt mittpunkt. Förutom geometrikunskaper och förmåga att 
tolka texten i uppgiften, så uppfyllde denna uppgift kursplanens mål ” att 
eleven skall vara fantasifull, nyfiken och öppen”.23 Uppgiften utgör 
dessutom en utmaning där eleven inte ens kan gissa sig till resultatet. 
Uppgiften med skattsökning i årskurs2 fick eleverna ta fullständigt eget 
ansvar för att lösa. 

 
Programvarans potential  

André visar ingen anknytning till någon lärobok eller liknande i sitt 
arbetssätt. Uppgiften kräver den dynamik och visualiseringskapacitet som 
finns i Cabri Géomètre samt utmanar elevernas experimentlusta. Resultatet 
är helt beroende på möjlighet att konstruera och manipulera objekt i Cabri 
Géomètre. Dessutom har eleverna stor användning av 
uppspelningsfunktionen i Cabri Géomètre då de försöker olika 
lösningsalternativ och kan ha svårigheter att erinra sig den exakta sekvens 
av operationer, som gav en lösning. Uppgiften med skattsökning är svår att 
lösa utan de dynamiska och visuella möjligheterna i Cabri Géomètre.  

 
Undervisningsmiljön  

Det visar sig så småningom att det endast finns ett svar: ”Björkens 
placering saknar betydelse”. Trädet kan alltså placeras på ett oändligt antal 
ställen i det ursprungliga problemet. Arbetssättet kan betraktas som öppet 
eftersom tolkningen av texten i uppgiften och omsättningen av denna 
tolkning i geometriska konstruktioner kan skapa olika lösningsförslag 
samtidigt som eleven även kan lära sig av de eventuella misstag som 
hon/han gör. En möjlig fråga eleven kan ställa sig är: ”Hur kommer detta 
sig?” Den icke förväntade upptäckten förorsakade elevernas frustration 
över sambandet teori och praktik. André utnyttjade detta senare då eleverna 
formellt önskade bevisa sammanhanget. Eleverna blir troligen på detta sätt 

                                              
23 L’élève connaît [ ]... d’être imaginative, curieux et ouvert. (Mathématiques DF) 
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medvetna att om en ”sanning” skall vara matematiskt korrekt, så måste den 
först bevisas.  

 
Lektionsbeskrivningar årskurs2 

Lektion i datasalen 

Matematiklaborationen består av självständigt arbete och André går till 
största delen runt och iakttar arbetet. Eleverna arbetar mycket engagerat två 
och två. Eleverna har få frågor. Denna beskrivning blir kort eftersom 
innehållet i matematiklaborationen mestadels består av parvis arbete. 
 

Eleverna tar egna initiativ för att översätta den skrivna texten till 
geometriska figurer. André ger eleverna möjlighet att lösa problemen 
genom att samarbeta med varandra, genom uppmaningar till att tänka och 
upptäcka själva samt omformulering av det de redan gjort. 

 
Lektion i klassrummet 

Nedanstående utdrag är taget från ett filmat avsnitt från lektion två i årskurs 
2. Jag har svårt att höra vad eleverna säger på franska därför översatte 
André avsnittet till engelska. Syftet med denna tolkning är dels att visa 
elevernas attityd samt samspelet mellan lärare och elev. 
Sammanfattningsvis är eleverna relativt nyanserade. De uttrycker både 
positiva och negativa synpunkter. En svårighet för eleverna är att koppla 
ihop teori med resultaten från datorövningarna. André gör eleverna 
medvetna om behovet av ett formellt bevis för att kunna tro på det man ser 
på skärmen. 
 
Utdrag A 5 

André: What is the computer for you, how does it help you, which 
intellectual reaction do you get? 
Elev 1:1: …more practical visual approach. We can see if our solution is 
good as we can move the object. It’s complementary to written research. 
André: Are you fond of computer? 
Elev 1:2: No. But I use it sometimes. 
Elev 2:1: …But there is a negative point, when we have the result from 
Cabri we have found the theorem and to prove it is difficult. 
André: It’s really for you negative? 
Elev 2:2: We have the solution but we have not the proof. It makes me 
furious. 
Elev 3: What is interesting with this software is that we put on the screen 
what we have in our head but some disadvantage it is less easy to make the 
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connection with the theory we know. We draw on the screen but afterwards 
we forget what we have drawn 
Elev 4: We can make an image on the screen what we have in our head. I 
like best when André (the teacher) uses Cabri……it is a research work 
Elev 5: I like the lessons with the computer the time seems shorter. We can 
experiment. We try to understand what we do because you do not help us 
really and after we are able to see if we can read maths or not. Not all 
lessons in the computer room but sometimes is good. It is more interesting. 
Elev 6: like "Elev 4" …it’s rather interesting working in another way.  
André: Ideas change the way of learning. We can learn to explain, adapt 
and experiment. 

 
Eleverna får tillfälle att uttrycka den betydelse som användandet av Cabri 
Géomètre haft för dem. André menar också att elevernas erfarenhet av 
laborationen är värdefull och att han får eleverna att växa då han säger att 
de nu arbetar som matematiker. André motiverar även varför han vill ge 
dem större frihet att finna kunskap och bryta det mönster som tidigare har 
existerat och som han liknar vid att eleverna hade varit instängda i en 
kartong. Eleverna får uppskattning för att de har arbetat bra och de skall 
tillsammans med André lösa utmaningarna. 

 
Analys av lektionerna  
Dessa elever har tidigare arbetat med programmet och får endast problemet 
i form av en text som tidigare sagts 
. 

Programvarans potential 

Visualiseringen är här av stor betydelse. Visserligen kan man rita upp 
samma figur med passare, linjal, papper och penna samt märka ut skatten. 
Vad man ytterligare finner med hjälp av programvaran är att då eleven 
flyttar björken med hjälp av datormusen, finns skatten kvar på exakt samma 
ställe. Uppgiften går att lösa med papper och penna men det skulle fodras 
ett antal konstruktioner för att kunna generalisera.  

 
Undervisningsmiljön 

Det var enligt läraren mycket viktigt att skapa förutsättningar för samarbete 
framför allt mellan eleverna.24 André ville även få eleverna att tänka 
konstruktivt. Han menar att de på detta sätt arbetar på ett vetenskapligt sätt, 

                                              
24 mais j’ai vu que tout le monde a cherché, tout le monde a discuté avec son voisin 
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genom att experimentera, observera, testa, dra slutsatser, testa på nytt och 
slutligen bevisa slutsatsen. 

 
Då André uppmanar eleverna att göra något förstärker han det 

genomgående med: frågorna ”OK?” och ”Hur då?”25 Förutom dessa frågor 
var Andrés frågor angående erfarenheter starkt knutna till elevernas 
utveckling av sitt matematiska kunnande. På samma sätt kan man förstå 
följande uttalande då en elev i årskurs 1 ber om hjälp: ”Du uppmanas att 
konstruera en triangel eller hur? Du börjar med en punkt M. Fungerar det? 
Sedan? Vad skall du göra?”26 André lämnar över frågan till eleven. Han 
talar inte om hur eleven skall göra. Detta tolkar jag som att André tar till 
vara elevens erfarenhet och samtidigt initierar eleven att utveckla sitt 
kunnande. Jag skulle även kunna tolka det som att André lämnar eleven ”i 
sticket” men det skulle också kunna vara så att André litar till att eleven har 
förmågan att genomföra uppgiften och det speglar Andrés 
konstruktivistiska kunskapssyn. André sätter eleven i centrum då han 
upprepar vad eleven gör. Detta kan tolkas som, att han vill utveckla den 
kunskap eleven har för att utveckla tänkandet. 

 
I utdrag A 5 önskar André få kunskap om elevernas inställning till 

matematiklaborationerna och till användandet av Cabri Géomètre. André 
visar själv att han anser att Cabri Géomètre förändrar och förädlar lärandet 
på så sätt att vi laborerar och lär oss förklara och ta till oss det vi känner och 
vet, underförstått, så som fakta och samband. Samband eftersom André 
tidigare sagt till eleven att det är deras funderingar som är viktiga - inte vad 
de tror är rätt. Det stod även i deras kursplan (fotnot 9 och 21). Elev 1 
bekräftade visualiseringens betydelse samt att Cabri Géomètre var ett 
komplement till annan skriven geometrisk information. Detta kan tolkas 
som ett yttrande hon visste passade André för i nästa andetag sa hon att hon 
inte tyckte om datorer men använde dem ibland. Samtidigt kan hennes 
första uttalande tolkas, som en positiv erfarenhet trots att 
datoranvändningen inte var populär. Elev 2 gjorde också två uttalanden. Det 
som var negativt med Cabri Géomètre var att eleven såg lösningen och 
teoremet men det var svårt att genomföra ett bevis. Detta förstärkte eleven 
med att berätta att känslan över att ha lösningen men inte beviset gjorde 
henne/honom rasande. Detta visar ett behov av ny kunskap, som 

                                              
25 D’accord? Comment? 
26 On demande de construire un triangle à MNP ok ? Tu commence par un point M. M.ca 
va ? Puis ensuite. Qu’est-ce qu’on te demande ? 
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användning av Cabri Géomètre väckte. Det var även ett av Andrés mål med 
denna uppgift. Möjligheten till visualisering belystes även av elev 3, 4 och 
6. Elev 5 uppskattade att eleverna fick skaffa sig egna erfarenheter för 
André hjälpte dem egentligen inte. Arbetsmiljön kan betraktas som en 
öppen miljö. Alla Hannafins åtta punkter finns med (bilaga 1). 
 

Möjligheter till diskussion 

Eftersom eleverna arbetar självständigt i par finns det goda förutsättningar 
till konstruktiva diskussioner. Eleverna är inte heller låsta till att deras 
skrivande skall formuleras på ett visst sätt. Vad menas med vända 90 
grader? Vilket kommando skall jag då använda? Hur konstruerar jag något 
som är lika långt? Mäta? Vad innebär mitt emellan? Mittpunkt? Det är 
många frågor som kan och bör diskuteras för att lösa uppgiften. 
Diskussionen som uppstod då eleverna fann att björkens placering saknade 
betydelse och hur det skulle bevisas visar på reflektion och eget 
ansvarstagande för sin konstruerade kunskap.  

 

Sammanfattning av André 
André använde Cabri Géomètre som en introduktion till matematiska 
begrepp och samband. Han introducerade datoranvändningen genom att ge 
eleverna en matematikuppgift där de genom sina generaliseringar och 
upptäckter med egna ord skall formulera dessa samband. 
Problemformuleringarna stödjer ett lärande ur ett konstruktivistiskt 
perspektiv. Genom det arbetssätt som möjliggörs av uppgifterna kan de 
anses som öppna. De utnyttjar även programvarans potential. 

 
Bland annat kan orden: erövra, åskådliggöra, dynamik, undersöka, testa, 

formulera hypoteser, dra slutsatser, bevisa spegla Andrés intentioner. Dessa 
ord är samtidigt ord som delvis beskriver dynamisk programvara och ett 
arbetssätt där eleven har möjlighet att ta initiativ och dra egna slutsatser. 
André visar genom sina arbetsmetoder hur han vill stärka dels elevernas 
känsla som matematiker, dels deras självförtroende. 

 
André har formulerat egna problem. Det finns möjlighet för eleverna att 

experimentera, tolka, engagera sig, låta erfarenheterna växa fram, 
modifieras och testas. Allt gör eleverna under eget ansvar. Detta är 
kännetecken på en öppen undervisningsmiljö (Hannafin et al, 1997). 
Eleverna upptäcker samband och drar slutsatser. André talar sällan om hur 
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de skall göra. Läraren är emellertid en viktig person då han uppmanar 
eleverna att fatta egna beslut och till ett eget tänkande och att de är viktiga 
personer. André säger att eleverna arbetar som matematiker. Under 
lektionerna i klassrummet utgår André från elevernas erfarenheter men 
övertar därefter initiativet och genomför de formella bevisen på egen hand. 
Han förvissar sig emellertid om att eleverna förstår vad han säger. Då blir 
naturligtvis den lärande miljön mer styrd. Andrés noggrannhet med den 
matematiska notationen kan förklaras med att matematiken i sig fordrar 
stringenta krav på kommunikation. Görs detta på ett felaktigt sätt och med 
ett slarvigt talat eller skrivet språk, så kan eleverna gå miste om de 
bakomliggande matematiska idéerna.  
 

Andrés syn på undervisning genomsyrade lektionerna, korrekt 
terminologi och reflektion. Han uppmuntrade också eleverna att växa 
mentalt. De uppgifter André lämnar till eleven liknar inte de uppgifter som 
förkommer i en lärobok. André anser att även andra verktyg än läroboken 
skall användas i matematikundervisningen, men då löser man andra typer av 
uppgifter menar han. I problemformuleringen finns följaktligen utnyttjandet 
av programmet. 
 

Kristina 

Beskrivning och analys 

Förutsättningar 
Årskurs 2 Samhällsvetenskapliga programmet bestod av elever omkring 18 
år. Matematik var enligt Kristina inget prioriterat område för dessa elever. 
Lärarlaget, som Kristina och Erika tillhörde, planerade tillsammans och 
använde likartade uppgifter. Kristina, som hade bäst kännedom om 
programmet, var initiativtagare till planeringen. Problemformuleringen 
framgår av beskrivningen nedan. I Euklidisk geometri och därigenom också 
i Cabri Géomètre, skiljer man på att rita och att konstruera. Därför skriver 
jag ”rita” då ordet används i instruktionen och det är inte tydligt att det 
betyder enbart rita. 

 
Problemformuleringen 
Gemensamt för arbetsbladen är att matematiska begrepp, som eleverna skall 
använda och öva, åskådliggörs med figurer. Hur programmet skall användas 
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är i regel angivet i detalj för varje uppgift. Arbetsbladen avslutas i regel 
med uppgifter, som eleverna skall lösa i boken, samt en "redovisningsruta" 
som eleverna skall fylla i. Det är sju arbetsblad: fem stycken i geometri, ett 
beträffande linjens lutning, samt ett redovisningsblad. Samtliga 
problemformuleringar kunde eleven komma åt från deras First Class-konto.  

 
Det första arbetsbladet: Datoranvändning i matematiken med 

underrubriken: Lektion 1-Introduktion av Cabri. Programmets övergripande 
syftet anges vara att förbättra elevens förståelse och öka effektiviteten i 
matematik. Vilka geometriska satser som skall behandlas med 
datorprogrammet och en kort historik om programmet presenteras. Syftet 
med första lektionen anges vara att låta eleverna stifta bekantskap med 
programmet dels genom att läraren visar hur vinkelsumman i en triangel 
kan beräknas dels genom att eleverna själva gör ett konstverk, med hjälp av 
de olika kommandona som finns tillgängliga. Konstverket kallas 
Sommarminnen i geometriska figurer.  

 
Det andra arbetsbladet. Sambandet mellan två geometriska figurer. 

Eleverna upptäcker och formulerar förhållanden mellan geometriska 
figurer. Kristina använder detta arbetsblad endast i klassrummet. 
Genomgången består av att finna ett samband mellan ett negativ och ett 
framkallat kort av negativet. Måtten 2,4 x 3,6 respektive 8,8 x 12,6 är 
angivna.  

 
Inlämningsuppgiften skulle genomföras i grupp och löd:a) Rita två 

godtyckliga rektanglar och göra en analys genom att ställa frågor. Upptäck 
och formulera sambanden rörande dem. Formulera matematiska satser och 
b) Nedan ser du tre fria bilder. Gäller dina satser i det här fallet? Finns det 
kanske nya matematiska förhållanden mellan dem? Formulera dem Bredd, 
höjd och upplösning är angivet bredvid respektive foto. Fotona är 
namngivna A, B och C och läraren har givit följande frågeställningar: 

1. Hur hänger de tre bilderna ihop?  
2. Vilken form och storlek har A och B? A och C?  
3. Vilket samband finns mellan motsvarande vinklar?  
4. Vilket förhållande finns det mellan motsvarande sidor?  

Svar 
A
B         

A
C   
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Den sista uppgiften består en uppgift från en matematikbok där en 

naturfotograf skulle göra en poster från ett negativ, 2,4 x 3,6 cm, och som 

var 60 cm bred Frågan löd: Hur hög blir den då om den skall vara likformig 

med negativet. Arbetsbladet avslutades med hemläxa från läroboken.27 

 
Det tredje arbetsbladet. Laboration-Likformighet. Att skapa två figurer 

med samma form i CABRI. Arbetsbladet innehåller fyra uppgifter. 
Anvisningarna är mycket detaljerade. Det står i inledningen hur eleverna 
skall göra och vilka kommandon som de skall använda då de ”ritar” en figur 
och sedan skapar en figur med samma form men olika storlek (Bilaga 5).  

 
I uppgift 1 skall eleverna "rita" två figurer av samma form, göra lämpliga 

beräkningar och med hjälp av programmet formulera och testa en hypotes 
för hur sambandet mellan figurernas motsvarande vinklar och sidor ser ut. 
Ordet ”rita” används konsekvent efter instruktionen för Skapa två figurer. 
Eleverna skall avslutningsvis med egna ord formulera sina slutsatser och 
skriva ned dem på ett papper samt därefter komplettera nedanstående 
redovisningsruta: 

 E. Komplettera nedanstående definition: 
 
 
      I likformiga månghörningar är 

• motsvarande          lika 
•                                      mellan motsvarande sidor 

 
Stencil 2002-09-03 

Figur 7 En redovisningsruta beträffande likformighet 
 

I uppgift 2 uppmanas eleverna att ”rita” två trianglar med motsvarande 
vinklar lika stora. Anvisningen påpekar, att det inte skall vara de mått som 
är givna i exemplet. Uppgiften är att undersöka om de två ritade figurerna 
är likformiga. Frågan som skall besvaras lyder Är de likformiga? 

 

                                              
27 Denna uppgift är en sammanfattning utan bilder. Frågeställningarna är 

emellertid ordagrant återgivna. 
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Uppgift 3 består av att lämna in en rapport på de två uppgifterna samt 
behålla arbetsbladet som kursmaterial.  

 
Uppgift 4 lyder: Läs och räkna sid 136-138 i boken ”Matematik 

3000...”.  
 
Det fjärde arbetsbladet. Laboration Vinklar. Syftet med uppgiften är att 

med hjälp av programmet mäta vinklarna i en triangel tabellera dessa och 
eventuellt anteckna på separat papper samt upptäcka något samband mellan 
vinklarna Begreppen yttervinkel och inre vinkel definieras enligt figuren 
nedan. Informationen är detaljerad om vad eleven skall ”rita” och en 
skärmbild på hur figuren kan se ut samt var kommandot för vinkelmätning 
finns med. 

 
 
 
 
 
 
Figur 8 Visualisering av begreppen yttervinkel och inre vinkel 

 
 
 
Resultatet skall fyllas i en ruta liknande den eleven fått föregående lektion. 

 
                   av två vinklar i en triangel___________med___________det

 tredje hörnet. 
 
 Denna sats kallas för________________________! 
 

Figur 9 En redovisningsruta beträffande yttervinkelsatsen 
 

Efter att ha fyllt i ovanstående ruta är uppgiften att undersöka om satsen 
gäller i nedanstående figur. 
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Figur 10 En godtycklig triangel vars sidor är förlängda.  
 

Arbetsbladet avslutas med läsuppgift och hemläxa i boken.  
 
Det femte arbetsbladet: Laboration Randvinklar och medelpunkts- 
vinklar, avslutas med en uppgift om Pariserhjulet, som eleverna hade 
erhållit föregående lektion i klassrummet.  

 
Uppgift 1 består av sju deluppgifter där eleverna skall upptäcka olika 
samband och med egna ord formulera slutsatser både muntligt för en kamrat 
och skriftligt. En bild åskådliggör (definierar) begreppen cirkelbåge, 
medelpunkts- vinkel, randvinkel (bågvinkel). Uppgift 1 är uppdelad i fem 
delar a – e och börjar med hur det går att markera en cirkelbåge AB på en 
cirkel. I del b) skall eleven bekanta sig med definitionen av ovanstående 
begrepp. I del c) skall eleverna ”rita” tre randvinklar som står på samma 
båge, markera vinklarna och cirkelbågen och mäta vinklarna. Eleven skall 
skriva ned vad hon/han upptäcker och lämna in till läraren. Uppgift d) 
består av att ”rita”, markera och mäta randvinkeln A i en triangel ABC, som 
är inskriven i en cirkel. Eleven skulle också rita linjen k genom BC och 
skriva ned allt hon/han upptäcker. I del e) skall eleven skapa en halvcirkel 
enligt instruktioner och ställa en hypotes om randvinkeln i denna halvcirkel. 
Det påpekas att det kan göras på två olika sätt. I den sista deluppgiften skall 
eleven sammanfatta och berätta för sin kompis. 

 
En ruta, liksom tidigare arbetsblad, Komplettera satsen ingår och som 

sista uppgift anges vilka uppgifter som eleverna skall göra i läroboken. 
 
Uppgift 2 lyder: Lös uppgiften ”Pariserhjul”: Problemet bestod i att 

finna hur många korgar det finns i ett Pariserhjul där vinklarna mellan 
korgarna är 12  . Uppgift 3: Formulera slutsatsen till figuren som 
behandlade summan av två motstående vinklar i en inskriven fyrhörning i 
en cirkel.  
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Det sjätte arbetsbladet. Redovisning, (Bilaga 6) konstruerades och 
användes som sagt endast av Kristina i arbetslaget. 
 

Uppgift 1 består i att öppna en färdigkonstruerad verklighetsanknuten fil. 
En båt observerar två fyrar under samma vinkel hela tiden. Eleverna skall 
först ställa en hypotes och därefter pröva fartygets färdväg med kommandot 
<Spår på> och skriva ned resultatet.  Uppgift 1 lyder Vilken form har båtens 
färdväg haft? Ställ först en hypotes och undersök sedan om den stämmer. 
Dra då slutsatser av din undersökning. 

 
Uppgift 2 är en färdigkonstruerad fil som eleven skall öppna. (se figur 

11). Uppgiften lyder: Dra i triangelns hörn. För vilken typ av triangel finns 
det ett samband mellan halvcirklarnas areor. Formulera och förklara 
sambandet. Eleven uppmanas att bestämma radien och diametern i varje 
halvcirkel. Areorna för halvcirklarna är angivna.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figur 11. Uppgift 2 på redovisningsbladet 

 
Uppgift 3 visar först en figur med en tangent. Tangenten är även 

beskriven med ord. Därefter skall eleven ”rita” en tangent till en cirkel och 
beskriva dess egenskaper. Därefter skall eleverna "rita" nedanstående figur 
och mäta vinkeln ABC och vinkeln ACD och formulera en hypotes och 
undersöka den. Eleverna skall även undersöka linjen k (BC:s förlängning) 
och beskriva vad som händer då punkten B närmar sig C. Resultatet skall 
bevisas på ett formellt matematiskt sätt.  
      

 
 
 M

A

B

C

Tangent

D
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Figur 12 Uppgift 3 på redovisningsarbetsbladet 
 

Det sjunde arbetsbladet. Linjens lutning. Arbetsbladet är uppdelat i tre 
delar. Del 1 behandlar riktningskoefficientens beräkning och egenskaper. 
Del 2 behandlar parallella linjer och del 3 behandlar vinkelräta linjer. Del 1, 
uppgift 1 består i att öppna en färdig fil och undersöka x och y och linjens 
lutning k genom att rotera en linje med angivet k-värde. Filen innehåller en 
linje med två punkter A och B och deras koordinater på linjen. Beräkningen 
av k är visualiserat så att aktuellt y-värde respektive x-värde ändras i 
formeln då linjens lutning ändras. Uppgiften är att ändra linjens lutning. 
Uppgift 2-8 består av följande frågor: Åt vilket håll lutar linjen om 
riktningskoefficienten (k) är positiv?; Åt vilket håll lutar linjen om 
riktningskoefficienten (k) är negativ? Vad kan man säga beträffande linjens 
lutning om den är parallell med x-axeln? Vad kan man säga beträffande 
linjens lutning om den är vinkelrät mot x-axeln? Med vilken vinkel lutar 
linjen mot x-axeln om k = 1, k = - 1?; Vilken lutning har en stigande linje? 
Vilken lutning har en avtagande linje? Uppgift 9 bestod att beräkna k 
utifrån två punkters koordinater. 

 
Del 2, Parallella linjer, består av två uppgifter. Eleven får anvisningar 

hur hon/han skall skapa en ny fil som visar två parallella linjer och 
bestämma dessa linjers ekvationer med hjälp av programmet. Första 
uppgiften är: Ställ en hypotes som beskriver sambandet mellan linjens 
lutning k1 och k2. Undersök den. Dra och anteckna slutsatsen! Uppgift 2 
består av en triangel ABC och en linje n genom mittpunkterna, D och E, på 
sidorna AB och BC. En hjälp om att bestämma koordinaterna för A, B, C, 
D och E anges. Uppgiften är: Ställ en hypotes som beskriver sambandet 
mellan linjen n och sidan AC. Undersök den och bevisa. 

 
Del 3, Vinkelräta linjer, bestod i att öppna en fil som innehåller två 

korsande linjer n och s samt dessa linjers ekvationer. Vinkeln mellan n och 
s är markerad och uppmätt. Linjernas ekvationer finns utsatta och k-värde 
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respektive m-värde ändras då de dynamiska egenskaperna används. En 
produkt mellan linjernas k - värden anges.  

 
Första uppgiften är att undersöka produkten: 1,2⋅ (- 1,4) = - 1,7. Detta är 

de aktuella k1 och k2 värdena, som ändras då en rotation av linjerna äger 
rum. Frågan lyder: Vad kan du säga om n och s när k1 ⋅ k2 = - 1?  

 
Uppgift 2 löd: Skapa en ny fil och ”rita” två vinkelräta linjer med hjälp 

av Cabris kommando <Vinkelrät linje>. Bestäm deras ekvationer och 
beräkna produkten av linjernas lutningar. Formulera slutsatsen. 

 
Arbetsbladet avslutas med hemläxa från läroboken. 
 

Analys av problemformuleringen 
Jag börjar med det som återkommer på arbetsbladen därefter går jag in 
specifikt på varje arbetsblad utifrån samma principer som för André. 

 
Uppgifterna är formulerade till 18-åriga elever och de är likartade de 

uppgifter som finns i boken. Detta var, enligt Kristina, en anpassning till 
eleverna för att de skulle känna igen dem. Resultatrutorna på arbetsbladen, 
där utelämnade ord skall fyllas i av eleven, begränsar elevens förmåga att 
med egna ord formulera samband. Om eleven med egna ord formulerar ett 
samband kan detta resultera i bättre förståelse eftersom hon/han är tvungen 
att reflektera innan hon/han formulerar sig. Dessa rutor begränsar och styr 
det resultat eleverna förväntas finna. Eleven får därmed begränsade 
möjligheter till oförutsedda upptäckter. Uppgifterna på redovisningsbladet 
skiljer sig från lärobokens formuleringar, vilket jag återkommer till. 
 

Uppgifterna kan användas dels som bekräftelse på slutsatser eller 
befästande av fakta man kommit fram till under föregående lektion dels 
som en övning i att upptäcka eller illustrera en matematisk sats, som står i 
boken. De figurer som finns på arbetsbladet beskriver de matematiska 
begreppen som skall användas. Samtliga uppgifter är detaljerade och eleven 
vet att läraren vet svaret. Uppgifterna genererar oftast endast ett svar även 
om ordet undersök finns med i formuleringen. Åt vilket håll lutar linjen 
om…, Vad kan man säga om linjens lutning beträffande… , Med vilken 
vinkel lutar… och så vidare. Arbetsbladen bygger på de små stegens princip 
som till exempel: "rita" en cirkel, markera punkterna A och B, bekanta dig 
med definitionerna, rita tre randvinklar. En definition kan bestå av 
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visualisering av vad ett ord innebär. Den kan också vara en beskrivning av 
egenskaper hos ett begrepp. Programmets dynamiska effekter ger möjlighet 
att upptäcka egenskaper och samband medan en beskrivning av begrepp 
endast möjliggör befästande av dessa egenskaper och samband.  

 
Användning av ordet "rita" skapar svårigheter att ställa en hypotes 

eftersom programmet gör beräkningar med en noggrannhet av 18 decimaler 
och för att kunna dra slutsatser och ställa en hypotes fodras oftast denna 
noggrannhet i beräkningarna och därmed en konstruktion. Möjligtvis kan 
ordet skapa, som Kristina använder ibland, användas om eleven är 
införstådd med vad det ordet i övningen innebär. Däremot kan eleven finna 
olika samband beträffande riktningskoefficienten k och linjens lutning då 
hon/han öppnar en fil läraren har konstruerat. Det är viktigt att reflektera 
över syftet med uppgiften. Är det viktigt att eleven lär sig att själv göra 
olika konstruktioner eller är det viktigare att eleven undersöker, upptäcker 
och efter erövrade erfarenheter kan ställa en hypotes? 

 
Två uppgifter, förutom i redovisningsbladet, var verklighetsanknutna, 

Pariserhjulet samt förstoring av ett foto. Dessa uppgifter användes som 
introduktion till randvinkelsatsen respektive likformighet. Uppgifterna är 
tagna från elevens verklighet och kan därmed skapa ett intresse att arbeta 
med i dessa fall randvinkelsatsen, sambandet randvinkel och 
medelpunktsvinkeln samt likformighet. 

 
Arbetsbladen utom redovisningsbladet är generellt mycket detaljerade 

och lämnar inte något utrymme till eleven att ta egna initiativ, välja 
lösningsmetod eller att upptäcka icke förväntade samband. 

 
Arbetsbladen avslutas i regel med uppgifter från läroboken, som eleverna 

skall arbeta med. Jag tolkar detta som att målet med laborationsuppgifterna 
är att lättare kunna lösa uppgifterna i boken. Detta kan också förklara varför 
uppgifterna är formulerade på likartat sätt som bokens. 

 
I nästa avsnitt behandlar jag de olika arbetsbladen utifrån vilken typ av 

problemformulering som förekommer på arbetsbladen. Läraren vet, som 
sagt, svaret till uppgifterna. Eftersom uppgifterna påminner om de som står 
i läroboken kan uppgifterna tolkas som testfrågor om Kristina har gått 
igenom teorin på lektionen innan. Uppgifterna kan också betraktas som 
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testfrågor som måste genomföras för att kunna fylla i rutan med ord som 
fattas. 

 
Typ av problemformulering 

Arbetsblad 1, Genomgång och Övning, har innehållsmässigt liten 
anknytning till varandra. Den gemensamma egenskapen är att olika 
kommandon i datorprogrammet används.  
 

Genomgången visar egenskaper hos programmet såsom: använda 
kommandot triangel för att konstruera en sådan, mäta vinklarna i triangeln 
samt med hjälp av programmets kalkylator beräkna summan av dessa. Om 
denna procedur upprepas för olika trianglar kan en hypotes formuleras och 
troliggöras.  

 
Övningen att tillverka ett konstverk ger eleven möjlighet att hitta 

kommandon i programmet. Olika former i geometrin åskådliggörs i 
övningen. Syftet är troligen att pröva olika kommandon i programmet för 
att därefter kunna lösa de matematiska uppgifter som eleven kommer att få.  

 
Arbetsblad 2. Sambandet mellan två geometriska figurer. 

Introduktionen anknyter till en verklig situation. Resultatet blir vad som är 
giltigt vid likformighet. Då eleven sedan skall rita två godtyckliga 
rektanglar kan detta betraktas som en utmaning eftersom olika svar kan 
förekomma. Fastän alla vinklarna är lika i de båda rektanglarna behöver 
inte förhållandet mellan sidorna vara lika. I de tre figurerna, A, B och C, 
som eleven skall undersöka finner de att B är likformig med A men C är inte 
likformig med A och då inte heller med B. Denna övning kan ses som en 
utmaning. Svaret begränsar visserligen till att jämföra B med A och C med 
A. Arbetsbladets sista frågeställning börjar med 1: Hur hänger de tre 
bilderna ihop? Denna fråga följs av 2. Vilken form och storlek har A och B? 
A och C? och 3. Vilket samband finns mellan motsvarande vinklar. Fråga 1 
är en öppen fråga och lämnar utrymme att även dra slutsatsen att C inte är 
likformig med B. Men de andra frågorna styr mot ett bestämt svar som det 
gäller att upptäcka. Vilka kvoter eleverna skall undersöka anges i uppgift 4 

 
Arbetsblad 3. Laboration-likformighet. Detta arbetsblad är en 

fortsättning på arbetsbladet på lektionen i klassrummet där eleverna 
undersökte rektanglar. Ordet laboration utmanar eleven till att utforska. Här 
får eleverna möjlighet att undersöka godtyckliga polygoner.  
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Arbetsbladets introduktion, hur man skapar två likformiga figurer, fodrar 

att man vet storleken på förstoringen alternativt förminskningen. Den 
uppmärksamma eleven kan redan innan han/hon genomför laborationen tala 
om kvoten mellan motsvarande sidor eftersom de gjort en liknande uppgift 
på lektionen och nu måste veta kvoten för att konstruera figurerna. Det kan 
vara en utmaning för eleverna att finna motsvarande sidor eftersom detta 
förmodligen inte är en självklar kunskap.  

 
I uppgift 1 är det föreskrivet vad eleverna skall upptäcka och hur eleven 

skall göra för att ställa en hypotes. Det som lämnas till fri undersökning är 
att eleven kan testa sin hypotes genom att använda de dynamiska effekterna. 
Eleverna får dock anvisningar avseende hur hon/han skall göra.  

 
I uppgift 2 kan det första svårigheten vara att få två likformiga trianglar 

eftersom det inte upprepas hur eleven skall ”rita” sådana figurer. Eleven får 
återigen en anvisning hur hon/han skall komma fram till svaret på frågan Är 
de likformiga? Det vill säga vilka kommandon hon/han skall använda. Om 
eleven ritar trianglarna kan hon/han troligen inte ställa någon hypotes 
eftersom kvoterna mellan motsvarande sidor inte alltid blir lika därför att 
vinklarna är svåra att få lika stora då de ritas. Ordet rita kan här orsaka en 
viss förvirring28. Eleverna har en introduktion av vad skapa innebar. 
Kristina anväder orden skapa och rita synonymt. Det finns inga anvisningar 
vad rapporten skall innehålla annat än att det gäller uppgift 1 och 2 och 
lämnas gruppvis. Uppgift 1 har eleven skrivit en egen formulering samt 
fyllt i en faktaruta. Detta kan kopieras till rapporten. Frågan i uppgift 2 kan 
eleven besvara med ja eller nej och hon/han behöver inte motivera.  

 
Uppmaningen att behålla stencilen som kursmaterial är en pseudofråga. 

Uppgift 2 är praktiskt taget omöjlig enligt samma argument som ovan om 
inte trianglarna skapas enligt anvisningarna i inledningen. 

 
Arbetsblad 4. Laboration-Vinklar. I figuren, som skulle åskådliggöra 

hur vinkelmätningen kan äga rum var kommandot Avstånd och längd 
markerat och kan skapa en viss förrvirring. Detta med tanke på att mäta en 

                                              
28 För att kunna testa denna hypotes bör en konstruktion, enligt anvisningen, ej ritning av 
figurerna äga rum. Detta för att datorn gör erforderliga beräkningar med 18 decimalers 
noggrannhet och tack vare denna noggrannhet, som normalt inte syns, kan eleven 
formulera en hypotes. Det är praktiskt omöjligt att rita med en sådan noggrannhet. 
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vinkel då kan uppfattas som avstånd och längd. Anvisningen uppmanar 
eleven att använda de dynamiska effekterna för att få olika utfall samt att 
tabellera värdena på papper eller med hjälp av Cabri Géomètre. 
Uppmaningen formuleras som Upptäck sambandet mellan vinklarna i 
figuren och skriv ner det på separat papper. Under denna uppmaning visas 
figur 8. Den rubriceras som Definition. Jag tolkar uppmaningen antingen 
som att eleven skall mäta de markerade vinklarna eller att hon/han skall 
mäta alla vinklar och erfara eventuella samband. Om eleven undersöker alla 
vinklar och eventuella samband i figuren är det en öppen 
problemformulering. Här kan man finna: vinkelsumman i en triangel, 
sidovinklar är tillsammans 180 grader och yttervinkelsatsen. Vänder man på 
arbetsbladet finner man rutan som eleven skall fylla i och därmed vad som 
hon/han skall göra. Den sista figuren begränsas till att mäta sex yttervinklar 
och triangelns vinklar och kontrollera hur satsen stämmer. Utmaningen kan 
i detta fall vara alla sex yttervinklarna. 

 
Arbetsblad 5. Laboration. Randvinklar och medelpunktsvinkel. Detta 

arbetsblad är mindre detaljerat än de andra. Kristina använder fortfarande 
ordet "rita". Här har det dock mindre betydelse för den fortsatta aktiviteten 
eftersom Cabri Géomètre frågar om en sträckas ändpunkt skall ligga på 
denna cirkel innan man klickar och då ger vinkelmätningen ett noggrant 
värde. Kristina uppmanar nu eleven att skriva ned allt som hon/han 
upptäcker. Här finns också en färdigkonstruerad fil som eleven skall 
undersöka. Här vet eleven inte vad hon/han skall finna. Det är alltså en 
öppen uppgift och en utmaning. Till denna deluppgift följer en uppgift som 
uppmanar eleven genom: Ställ upp en hypotes om randvinklar om 
cirkelbågen är halvcirkel. Undersök med CABRI och skriv slutsats. Denna 
uppmaning är helt styrd och lämnar inte utrymme till egna upptäckter. Den 
muntliga sammanfattningen kan skapa underlag för diskussioner mellan 
eleverna. Sista uppgiften gällde att upptäcka och formulera sambandet 
mellan medelpunktsvinkeln och randvinkel på samma båge. Den ruta som 
följer med ord som skall fyllas i styr emellertid resultatet av denna uppgift. 

 
I uppgift 2 knyter Kristina ihop laborationen med vad som hon tagit upp 

på föregående lektion angående Pariserhjulet. Uppgift 3 är en fristående 
uppgift från Pariserhjulet.  

 
Arbetsblad 6. Redovisning. Alla uppgifter behandlar cirklar. Cirklar och 

randvinklar och ett specialfall samt halvcirklar med en triangels sidor som 
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diameter. Har eleven förstått randvinkelsatsen är uppgift 1 om båtens 
färdväg inte svår att besvara. Eleven kan dessutom kontrollera sina 
slutsatser och kanske formulera ytterligare fakta. Uppgift 2 har inget 
samband med uppgift 1 och jag återkommer till den. Uppgift 3 definierar 
begreppet tangent för att eleven skall kunna "rita" en sådan. Sedan skall 
eleven undersöka och formulera tangentens egenskaper. Att formulera 
egenskaperna är en pseudouppgift eftersom tangenten redan är definierad 
med dessa egenskaper. Tanken bakom uppgiften kan emellertid ha varit att 
befästa elevernas kunskaper då egenskaperna har visualiserats och de 
dynamiska effekterna har använts. 

 
Uppgift 2 grundar sig inte på randvinkelsatsen. Här är det tydligen endast 

ett samband som skall identifieras eftersom ordet ”samband” är i bestämd 
form. Eleverna får veta hur de praktiskt skall genomföra uppgiften. Dock 
kan de finna ett av följande samband: 1) om det är en liksidig triangel är 
alla halvcirkelareorna lika, 2) om det är en likbent triangel är 
halvcirkelareorna lika vid de lika stora sidorna. 3) om det är en rätvinklig 
triangel är summan av kateternas halvcirkelareor lika med hypotenusans 
halvcirkelarea 4) om det är en godtycklig triangel är ibland summan av 
halvcirkelareorna till de mindre sidorna större än den tredje arean ibland 
mindre. Uppgiften hade då varit öppen och mera utmanande. Den kan dock 
anses utmanande i dess nuvarande form eftersom det inte är det lättaste att 
dra i hörnen och få en rätvinklig triangel. I och med att eleven skall förklara 
sambanden kräver det att hon/han reflekterar. Redovisningsuppgifterna var 
separata uppgifter utan inbördes sammanhang, men olika de som fanns i 
läroboken och utnyttjade programmets potential. 

 
Inom detta arbetsblad existerar det en progression mellan uppgift 1 och 3 

på så sätt att det börjar med en fil att öppna som är en tillämpning på 
tidigare laborationsuppgifter. Sedan skall eleven konstruera en uppgift som 
teoretiskt sett är ett specialfall av randvinkelatsen. Slutligen skall eleven 
formellt bevisa denna sats. Uppgift 2 kunde ha placerats först eller sist för 
att tydliggöra progressionen mellan uppgift 1 och 3. Samtidigt kanske 
läraren inte önskade att eleverna skulle se att dessa uppgifterna hängde 
ihop. 

 
Arbetsblad 7. Linjens lutning. Detta arbetsblad innehåller inga rutor 

med utelämnade ord som skall fyllas i. Arbetsuppgiften består av tre delar. 
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Del 1 innehåller färre anvisningar, än vid tidigare arbetsblad, för hur 
eleven skall använda programmet. Detaljerade frågor anger emellertid vad 
eleven skall upptäcka. Detta innebär att alla elever finner samma svar på 
frågorna och det skapar inte samma möjlighet till diskussion, som om 
eleverna hade funnit olika egenskaper för k. Fråga 2 - 8 kan betraktas som 
pseudofrågor vid en laboration där syftet är att upptäcka olika egenskaper 
och de dynamiska egenskaperna hos Cabri Géomètre är bekanta. Frågan är 
vad syftet med ordet undersök innebär här? Innebär det endast att upptäcka 
vissa förutbestämd fakta måste frågorna dock finnas. Fråga 9 är en ren 
testfråga. Hur beräkningen görs framgår av den öppnade filen på exakt 
samma sätt, som det står i läroböcker för gymnasiet.  

 
Del 2 innehåller detaljerat tillvägagångssätt vad eleven skall göra. Eleven 

skall med egna ord ställa en hypotes och formulera den slutsats beträffande 
parallella linjer hon/han drar. Vid detta tillfälle får eleven lita till vad 
hon/han själv iakttar. I uppgift 2 gäller det att undersöka topptriangelsatsen 
och ställa en hypotes, som beskriver sambandet mellan linjen n och sidan 
AC samt bevisa denna sats. Uppgiften styr vilket samband, som eleven skall 
erfara och begränsar därmed egna upptäckter. Även om instruktionen 
föreskriver vad eleven skall iakttaga, får eleven själv ta ansvar att formulera 
sig.  

 
Del 3 är uppbyggd på likartat sätt som del 1 och 2. Det framgår vad 

eleven skall iakttaga. En eventuell överraskning kan vara att om hon/han 
klarar att få en exakt rät vinkel, då k1⋅ k2 visar - 1, ändras markeringen till 
den vedertagna markeringen för en rät vinkel. Uppgift 2 verifierar det som 
eleven kan ha upptäckt genom en korrekt konstruktion. 

 
Genom att undersöka den i förväg konstruerade filen kan eleven besvara 

de sju uppgifterna. Eleverna skulle kunna ge svar på problemen utan 
detaljerade frågor men då måste eleven vara nyfiken och också van att lita 
till sig själv. Matematik bör kanske också vara ett prioriterat ämne för att 
skapa nyfikenhet hos 18-åriga elever. Eleven upptäcker emellertid svaren 
genom sin laborativa verksamhet och möjligen kan denna visualisering ge 
bestående resultat. Del 3 används laborativt eftersom det är en färdig- 
konstruerad fil som skall undersökas. Vid undersökning av produkten av 
två k-värden för två linjer, som har en gemensam punkt och den 
specificerade uppgiften, letar eleven efter värdet - 1 och finner 
förhoppningsvis den räta vinkeln 90 grader. Detta verifieras därefter genom 
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att eleven uppmanas "rita", med hjälp av kommandot <Vinkelrät linje>, och 
bestämma k1⋅ k2 för denna konstruktion. 
 

 
Programvarans potential 

Kristina har bestämt vilka specifika fakta eleverna skall kunna och 
begränsar övningarna till detta. De dynamiska effekterna gör att eleverna 
kan mångfaldiga den fakta som de förväntas upptäcka. Naturligtvis 
underlättade tillgången till Cabri Géomètre när det gällde för eleverna att 
lösa uppgifterna på redovisningsbladet. Eleverna hade emellertid säker 
också kunnat lösa dem med papper, penna, gradskiva och linjal. 

 
Vid undersökningen av den räta linjen var de dynamiska effekterna och 

visualiseringen en nödvändighet för att inom rimlig tid kunna upptäcka 
svaren på de frågor som ställs. Annars hade det fordrats ett antal 
beräkningar och någon generalisering hade tagit tid att göra. 
 

Undervisningsmiljön 

Kristinas arbetsblad visade tillsammans en utveckling från att likna 
läroboken med definition, oftast ett verklighetsanknutet exempel, enkla 
övningar för upptäckter eller bekräftelser till redovisningsfilen, som 
innehöll annorlunda uppgifter än sådana som stod i läroboken men ändå 
med detaljerade formuleringar som: Vilket samband finns det mellan 
vinkeln ABC och ABD? Formulera en hypotes och undersök den. Kristina 
förväntade ett kort svar och hypotesen: de är lika. Varje arbetsblad, utom 
det allra första med ett sommarminne, redovisningsfilen och räta linjen, 
avslutades med en ofullständig mening med uteblivna ord, som skulle 
kompletteras och därefter med uppgifter att räkna från läroboken. Även om 
eleven först uppmanades att skriva med egna ord är det lätt att eleven går i 
förväg och först kontrollerar vad läraren vill veta med hjälp av att analysera 
den ofullständiga meningen.  

 
Från att i början ha förberett liknande övningar på lektionen i 

klassrummet var uppgifterna i slutet av perioden ej förberedda i 
klassrummet innan. Detta tolkar jag som en utveckling. Kristina har påpekat 
att liknade inte uppgifterna bokens formuleringar så fanns det en risk att 
eleverna inte skulle komma till lektionerna. Kristinas strategi visade sig ha 
framgång för den elevgrupp hon hade. Vid redovisningstillfället kunde 
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eleverna försöka sig på en annan typ av uppgifter. En problemformulering i 
en traditionell undervisning (Hannafins tabell, Bilaga 1) kännetecknas av a) 
externa målsättningar, [att kunna lösa uppgifterna i boken] b) strukturerade 
arbetsblad med c) enkla frågor att fylla i eller besvara samt d) uppgifter där 
det är svårt att göra fel och upptäcka något nytt. 
 
Lektionsbeskrivningar 
Kristina introducerar Cabri Géomètre första lektionen, genom att visa hur 
vinkelsumman i en triangel kan beräknas med hjälp av programmet. 
Elevernas uppgift är sedan att göra samma sak på egen hand. Men först 
skall de som sagt rita ett sommarminne. Jag börjar med att beskriva det som 
är kännetecknande för samtliga lektioner. 

 
Återkommande iakttagelser på lektionerna 

Gemensamt för lektionerna i datasalen är att Kristina börjar med att visa hur 
programmet skall användas enligt arbetsbladet i de uppgifter eleverna skulle 
göra. Lektionen med redovisningsbladet som utgångspunkt är undantagen. 
Samma information står att läsa på arbetsbladen. Kristina uppmanar 
eleverna att läsa arbetsbladet noga och därefter skall eleverna försöka följa 
det. Arbetsbladen innehåller, som sagt, utförliga beskrivningar om vad 
eleven skall göra och figurer på matematiska begrepp som behandlas. 
Utöver dessa två sätt att informera är Kristina tvungen att ge individuella 
anvisningar till eleverna. Kristina börjar eller avslutar lektionen med att 
beröra problem från verkliga livet. Kristina sammanfattar i regel själv 
resultatet.  

 
Elevers frågor under laborationen visar på en viss osäkerhet. De vill göra 

rätt och skriva rätt svar. Exempel på sådana frågor är: Vinklarna är samma 
och sidorna?, Vilket samband?, Vad skall man skriva?, Vilka skall man 
göra? De frågar också om begrepp som tagits upp på föregående lektion, 
som Kristina informerat om eller som står på deras arbetsblad. Till exempel: 
Vad är en polygon?, Vad menas med motsvarande? Frågan: Går det inte att 
göra den mindre?, beträffande en likformig figur, kan tolkas som att eleven 
tänker ett steg till efter att ha undersökt sambandet mellan förstoringar. 
Kristina svarar som regel på elevernas frågor med hur de skall göra och 
berömmer eleverna då det finns tillfälle. 

 
Utdrag K 1:  

Elev: Går det inte att göra mindre? 
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Kristina: Mata in 0,5. - 1 åt andra hållet. Försök att leka lite grann vi har 
ganska mycket tid. Ni kan öva på programmet. Utmärkt - ni är duktiga! 

 
Kristinas frågor är till exempel: Har ni [tillgång till] dator? Hur många har 
inte lyckats logga in? Kan ni logga in? På vilket sätt har ni räknat? Vad 
heter figuren? Har ni frågor? Har ni läst innantill? Kan ni se vilket samband 
man har vid motsvarande sidor? Hennes frågor handlar dels om det 
praktiska, dels om sådant som kan stödja elevernas arbete med sina studier i 
matematik. Det är viktigt på vilket sätt eleverna gör beräkningar. Eleverna 
skall lösa uppgifter i läroboken då de är färdiga eller om datorn inte 
fungerar. Kristina hänvisar till läroboken om en elev inte vill arbeta med 
datorn. Hon påpekar vikten av att spara det eleverna gör. Kristina menar att 
det är viktigt att kunna räkna ut och visar beräkningarna.  

 
Utdrag K 2  

1. Kristina: Egentligen ingenting mer för ni har redan kommit fram 
[till resultatet]. Men det är bra att ni visar beräkningar hur ni kommit 
fram till det här resultatet. Dom beräkningar på vilket sätt ni (läraren 
avbryts). 

2. Elev: Men det här med vinklar är ju ingenting man räknar ut.  
3. Kristina: Nej precis - man ”ser”[mätetalet på vinklarna] tack vare 

programmet. Hur ser ni till exempel att förhållandet är [lika stort] 
mellan motsvarande sidor är. Hur ser ni [det]? 

4. Elev: Man delar den med den. 
5. Kristina: Ja precis och gör [skriv] på papperet. Och visa! Det är bra 

att ni. 
6. Elev: Och jag skall dela. Och jag skall dela alla dessa sidor eller 

räcker det med två sidor? 
7. Kristina: Ja egentligen alla. 
8. Elev: Och dom svaren är lika? 
9. Kristina: Ja, precis och ni visar att förhållandet [är lika stort]. Det 

innebär att kvoten på [mellan] varje motsvarande sidor är precis lika 
stor. Det är mycket viktigt. 

10. Elev: Kan man bara skriva det eller måste man räkna ut det också? 
11. Kristina: Just nu kan ni skriva för att jag ser att ni gjort i alla fall 

men ni kan skriva bara men i fortsättningen är det bra att ni 
dokumenterar genom att ni visar uträkningen OK? 

 
I matematikundervisningen betonas att det är viktigt att motivera 

uträkningar i uppgiften och detta kommer fram även vid denna laboration 
(K 2: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Det finns en kalkylator till hjälp i programmet 
och resultatet av beräkningar kan vara avgörande för slutsatserna. 
Kalkylatorn i programmet ger endast svaret av uträkningen. Skall eleven 
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visa hur hon/han gjort fordras att hon/han skriver in en text. Här skall 
eleverna göra det på papperet. Programmets egenskaper att generalisera och 
visualisera grundar sig inte i första hand på hur man gör beräkningar utan 
på slutsatser som kan dras då man utfört beräkningarna. Eleven konstaterar 
(K2:2) att vinklarna kan de inte beräkna och Kristina kommenterar det med 
att endast avläsning av dem behövs. En elev undrar om hon/han endast 
behöver beräkna kvoten två gånger men får inte detta bekräftat eller 
motiverat varför kvoten skall beräknas mellan alla motsvarande sidor. 
Kristina uppmanar de elever som är färdiga med arbetsbladen att ta en bok 
och räkna lite i boken.  

 
Det som ytterligare kan noteras är att eleverna använder ordet trekant då 

de menar en triangel. Både elever och Kristina ställer företrädesvis 
kortsvars-frågor. 

 
Utdrag K 3 

1. Elev: De här vinklarna är lika stora om man kollar på [figuren]. 
Förhållandet mellan motstående sidor är lika. 

2. Kristina: Ja just det. Det är mycket bra. 
3. Elev: Är det bara det? 
4. Kristina: Ja 
5. Elev: Och sen skall vi börja på nästa [uppgift]? 
6. Kristina: mm 
7. Elev: På dom här?  
8. Kristina: Ja just det.  

 
Kristina bekräftar riktigheten och berömmer eleven (K 3: 2). Eleven måste 
även få bekräftat två gånger vad hon skall göra (K 3: 5, 7). En elev 
uttrycker en viss besvikelse av att det inte är ytterligare slutsats som eleven 
kan dra (K 3: 3). 

 
Lektion 2-3 om likformighet  

Tid gick åt till ordningen i datasalen och hur man loggar in samt påminnelse 
om att spara sitt arbete. Likaså var det problem med skrivaren. Under 
lektion 2 i datasalen hade Kristina ansvar för två klasser i två datorsalar 
eftersom en lärare i arbetslaget var frånvarande.  
 

Problemet består i att konstruera två trianglar där motsvarande vinklar är 
lika stora. En elev använder ett kommando och får på så sätt två olika stora 
liksidiga trianglar och frågar om det gör något. Då svarar Kristina att de 
skall försöka beräkna. Kristina har tidigare sagt till en elev att hon/han 
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måste rita en triangel med ungefär samma vinklar. Ett exempel på 
klassrumssituationen belyser jag med nedanstående utdrag: 

 
Utdrag K 4 
Elev: Hur är det med dom? Hur är det då? 
Kristina: De här figurerna t.ex. Om du jämför den här [vinkeln] med den 
där! 
Elev: De är samma vinklar [lika stora].  
Kristina: Jaha. Motsvarande vinklar är lika stora. Stämmer.  
Elev: mmm 
Kristina: Ja. Du skriver [   ].Dina slutsatser [är]? 
Elev: Det är dumt   om det där   . 
Kristina: Men inte allt. En sak är sant i alla fall. 
Elev: Ja vinklarna är lika stora 
Kristina: Hur är det med sidor? Motstående [motsvarande] sidor? Jämför 
till exempel[     ] den här sidan med den där.  
Elev: Den är dubbelt så stort. 
Kristina: Den här är dubbelt så stor om du jämför med den här. Stämmer 
det? Den är dubbelt så stor om du jämför med den här. Stämmer det? 
Elev: Ser inte 
Kristina: Ser du inte? 
Kristina: Gör beräkningar! I alla fall. Gör beräkningar.  
Elev: Orkar inte och skriva och jämföra det är ju fyra sidor jag skall jämföra 
ja den är så många [   ]. Det stämmer inte Vad är det för slutsats? Vad 
hjälper det mig  om jag kan beräkna det? 

 

Lektionen om yttervinkelsatsen  

Kristina inleder med att visa hur man skapar en triangel och hur man 
tabellerar genom att och konstruera en cirkel och med hjälp av programmet 
mäta diametern och omkretsen och beräkna pi och tabellera dessa värden 
vid olika tillfällen.  

 
En elev upptäckte vid undersökningen beträffande yttervinkelsatsen att 

det fanns två sidovinklar som var 180  , trots att detta inte efterfrågades. 
Upptäckten ger en positiv respons från Kristina. En annan elev upptäcker 
att det är bestämda vinklar som har ett samband med en viss yttervinkel.  
 

Utdrag K 5 
1. Elev: Om man tar de här vinklarna så stämmer det men inte om man 

tar denna vinkel. Skall man göra nya vinklar?  
2. Kristina: Har ni skrivit något? Nu skall jag sammanfatta resultatet: 

Nästan alla elever har kommit fram till en riktig yttervinkelsats. 
Summan av två vinklar = yttervinkeln Ni skapade många trianglar. 
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Jag har en uppgift: Martin har fått problem med sin båt. Skall han gå 
till A på fastlandet eller stationen F. (Kristina öppnade en 
Cabrikonstruktion som åskådliggjorde problemet). 

 
Kristina talar om svaret vid frågor från eleverna och menar att eleverna 
funnit den ”riktiga” satsen. 

 
Kristina påpekar att det finns ett rätt svar och avslutar med ett problem 

från verkliga livet. Detta låser förmodligen eleven till att finna rätt svar. 
Hon sammanfattar själv resultatet.  

 
Uppgifterna på stencilen åskådliggör yttervinkelsatsen och begränsar 

möjligheterna att hitta andra samband. Det är intressant att minst två elever 
hittar samband, som inte efterfrågas.  

 
Lektionen om randvinkelsatsen  

På lektionen i klassrummet presenteras problemet om Pariserhjulet. Detta 
problem skall eleverna lösa på efterföljande laboration. I datasalen visar 
Kristina hur man konstruerar randvinklar, medelpunktsvinkel och en 
cirkelbåge. Stencilen är som sagt detaljerad och begreppen åskådliggörs 
ändå frågar en elev om randvinkeln.  

 
Utdrag K 6 

Elev: Är det där en randvinkel?  
Kristina: Den vinkeln kallas medelpunktsvinkel. 
 

Kristina talade om det rätta svaret. På arbetsbladen står det på uppgift 1b 
Vad upptäcker du? Denna elev upptäckte något annat än det förväntade (K 
7). Eleven gav svaret 180 grader men Kristina drog slutsatsen åt eleven.  

 
Utdrag K 7 

1. Kristina: Jag skall markera med en annan färg. (Kristina går igenom 
vilka kommandon som behövs). Innebär att den vinkeln klipper bara 
den delen. Ser man ganska bra. En vinkel som står där och en vinkel 
som står på andra sidan, till exempel om jag markerar en annan 
vinkel.  

2. Elev: Därför att dom står på samma båge.  
3. Kristina: Om ni drar ni ser ni att det är inte samma båge.  
4. Elev: 180-  
5. Kristina: Om de ligger mot varandra är summan 180 precis som du 

sa. 
6. Kristina: Fantastiskt! 
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Kristina och eleven uttrycker glädje över resultatet. Sammanfattningen av 
den ursprungliga uppgiften formulerar Kristina på nedanstående sätt:  

 
Utdrag K 8 

Kristina: Om man har en randvinkel och en medelpunktsvinkel på samma 
båge. Vad är samma båge? Jag markerar. Här har man medelpunktsvinkeln 
som är dubbelt så stor som randvinkeln.  

 
Därefter återknyter Kristina till problemet med pariserhjulet med en fråga 
om hur många grader ett helt varv är. En elev svarar och anger även antalet 
korgar på pariserhjulet. Kristina avslutar med att säga att hon tar hänsyn till 
att eleverna inte gjort allt för att tiden inte räcker till. 

 
Redovisningstillfället arbetsblad 6 

Redovisningen består i att med hjälp av dynamisk programvara lösa olika 
problem. Endast Kristinas elever genomför den, som tidigare påpekats. 
Eleverna arbetar i par. De får disketter där färdiga filer finns att öppna. 
Kristina börjar med att visa hur eleverna kan skapa en vinkelrät linje och 
hur kommandot <Spår på/av> samt kommandot Locus fungerar. Kristina 
använder både orden skapa en vinkelrät linje och ”rita” en vinkelrät linje. 
Hon avslutar genomgången med: Har ni några frågor? Gick det bra att 
skapa? Då eleverna inte förstår får de hjälp av Kristina. I början av 
lektionen meddelar hon att hon poängsätter uppgifterna och nivån på 
godkänt och väl godkänt. Kristina säger också att det inte är något prov utan 
en redovisning som hon skall bedöma. Hypoteser och slutsatser formulerar 
eleverna med egna ord. Eleverna tillämpar till viss del ett annorlunda 
arbetssätt under laborationerna. Eleverna motiverar sina svar utan att 
Kristina uppmanar till detta. En elev skriver angående båtproblemet: ”De 
måste ha åkt från vänstra fyren till den högra. På grund av att den åker runt 
på samma randvinkel. Detta märkte vi då vi använde spår på/av.” Det finns 
exempel på flera kreativa svar, vilka var kreativa på så sätt att svaret inte är 
ett ord, inte ja eller nej utan flera meningar. Under lektionen går Kristina 
runt och uppmanar eleverna vid upprepade tillfällen att spara filen. 
Eleverna visar en viss osäkerhet genom att fråga: Hur gör man?, Mäta vad 
då?, Vet inte om vi formulerat rätt., Kan du kolla om det här är rätt? 
Eleverna arbetar aktivt och diskuterar. 

 
Utdrag K 9 
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1. Kristina: Det var   .Vilka? Undersök och ändra figuren och skriv 
alla egenskaper som ni... en ja just det. Tryck på det! Vilka 
egenskaper ni söker i alla fall? Försök att formulera och skriva dom. 
Spara direkt Ni sparar som   . Ni sparar [uppgiften] som uppgift 3a. 

2. Elev: (ohörbart). 
3. Kristina: Det är inte riktigt prov. Men det är grupparbete som vi 

bedömer.  
4. Elev: (ohörbart). 
5. Kristina: Och ni har sparat. 
6. Elev: Nej det är bara som vi undersöker. 
7. Kristina: Men det är bra att ni sparar i alla fall för att ni undersöker 

[och datorsystemet] kan det krascha. 
8. Kristina: Uppgift, det står 3a. Ja just det. Spara! 
9. Elev: Undersök! Rotera? 
10. Kristina: Dra i den här punkten. Vanlig pekare. Vanlig pekare inte 

rotera. Peka på den här. 
 

Kristina förtydligar och/eller talar om vad eleverna skall göra. Hon har 
erfarenhet av att systemet kan krascha (K 9:7) och det resulterar i hennes 
uppmaningar att hela tiden spara. Kristina talar om för eleverna hur de skall 
göra (K 9:10). Kristina stödjer eleverna till exempel genom att säga: ”Vi 
skall öva lite grann mer på det också. Men just nu vill jag att ni skriver [upp 
de] egenskaper. Allt som ni upptäcker i den här figuren. Till exempel ändra 
lite grann [och] gör större, mindre rotera och så vidare och skriv alla 
egenskaper som ni upptäcker.” Vid ett tillfälle säger en elev:  

 
Utdrag K 10 

Elev: Dom skall vara lika alla vinklarna. 
Kristina: Ja precis. Skriv den här satsen: Dom skall vara lika 
Elev: Då måste man ju se. Dom är ju inte lika. 

 
Lektionen avslutas med att Kristina uppmanar eleverna att göra sista 
uppgiften som hemläxa för tiden räcker inte till och uppgiften är rent 
teoretisk. Eleverna skall ha orientering efter lektionen och får välja själva 
om de skall vara kvar ytterligare tio minuter för att göra färdigt. Elever 
visar oro för betygssättningen och att de inte hunnit med. Kristina menar att 
hon får se på kvalitén. Läraren avslutar lektionen med: ”Glöm inte lämna 
disketterna. Har alla lämnat disketterna? Ni måste lämna disketterna. Har ni 
lämnat? OK. Ni visade också mycket på lektionerna. Det är allt vi 
bedömer”. 
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Lektionen om funktioner 

Denna lektion fick eleven en diskett med filer, som eleven skulle 
undersöka. Kristina anknyter till en laboration de hade gjort föregående 
läsår då de hade fått fram en funktion genom att studsa en boll och mäta 
studshöjden. Kristina svarar själv på de frågor hon ställer. De kommer fram 
till att studshöjd var 0,8 ⋅ släpphöjd, y = 0,8 ⋅ x och definierar med detta en 
funktion. Eleverna skall svara på frågan om graferna definierar en funktion 
och bekanta sig med begreppen intervall, definitionsmängd och 
värdemängd. Den första filen de skulle öppna hette Ingen funktion. 
Eleverna undersöker denna på samma sätt som i läroboken med det så 
kallade vertikaltestet och skall ange hur många skärningspunkter den 
uppritade grafen har. Kristina går runt och visar individuellt hur eleverna 
skall göra. Kristina uppmanar eleverna även att räkna i boken.  
 

Lektionen om räta linjen  

Kristina börjar med att eleverna skall besvara följande frågor denna 
laboration: Hur lutar en linje för olika riktningskoefficienter? och Vilken 
riktningskoefficient har parallella linjer och vinkelräta linjer? Kristina 
inleder lektionen med ett exempel från vardagen, ett vägmärke som visar 
vägens lutning och Kristina diskuterar vad det innebär. Därefter följer en 
undersökning av k - värdet (arbetsblad 7) för linjens lutning, parallella linjer 
och vinkelräta linjer. Kristina visar först hur eleverna skall använda 
programmet. Eleverna har tidigare blivit bekanta med innebörden av 
faktorn som står före x i räta linjens ekvation. Kristina påpekar att samma 
ekvation kan formuleras på olika sätt.  

 
Utdrag K 11 

1. Elev: Vilket håll uppåt nedåt? Den lutar ju både uppåt och neråt nu. 
2. Kristina: Man tänker alltid från vänster till höger för den. 
3. Elev: Då lutar den uppåt. 
4. Kristina: Ja uppåt. Man säger att linjen är stigande eller växande i 

matematiken.  
5. Kristina: Men uppåt är bra också. 
6. Elev: Men om den är parallell också? 
7. Kristina: Försök och placera. Undersök - ni måste undersöka själva!  
8. Elev: Man kan inte få den parallell? 
9. Kristina: Försök och placera! Undersök - ni måste undersöka 

själva! 
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Här har eleven problem med lutningens riktning och får hjälp med detta. 
Kristina inför även det matematiska språket (K 11:4) men säger samtidigt 
att man kan använda ordet uppåt. Hon uppmuntrar eleven att undersöka och 
att försöka själv. Kristina uppmanar eleverna vid flera tillfällen att skriva 
ned resultatet. Eleven skall placera två linjer parallellt med varandra. Detta 
kan ske genom att använda ett kommando. Eleven som säger att hon/han 
inte kan få den parallell gör inte på det sättet. 
 

Enskilda elever får också hjälp med att räkna ut y∆ och x∆ . Kristina 
informerar att uppgiften liknar en uppgift i boken. Några elever ansluter 
efter halva lektionen. En elev säger emellertid: ”Jag fattade inte alls förut 
och nu fattar jag mycket bättre”. En annan säger: ”Kan man få en sådan 
diskett. Den var jättebra. För jag hade svårt att fatta innan men nu så.” 

 
Eleven som finner linjen x = 0 verkar inte acceptera att det är möjligt, 

utan börjar ställa frågor till sig själv. Detta skulle kunna vara början till ett 
tänkande som skulle kunna resultera i ytterligare kunskap. Eleven blir inte 
avskräckt då Kristina uppmanar denne att tänka logiskt.  

 
Analys av lektionerna 
Frågor som Kristina behandlar beträffande programmet gäller inloggning, 
tillgång till dator, utskrift samt upprepning hur eleverna praktiskt skall 
hantera programmet 
 

Programvarans potential 

Programmets visuella och dynamiska effekter används genomgående för att 
belysa matematiska samband. Uppgifterna påminner om uppgifter som 
finns i läroboken fast genom visualiseringen och dynamiska effekter går de 
snabbare att utföra. Uppgifterna i redovisningsfilen är som tidigare påpekats 
av en annan karaktär. Dessa uppgifter hade varit svåra eller omöjliga för 
eleverna att lösa utan dynamisk programvara. Eleverna är ganska styrda 
genom uppgifternas formulering och de delfrågor som finns. De har små 
möjligheter att upptäcka nya egenskaper med ett par undantag som nämndes 
ovan. Ett sådant sätt att skaffa sig kunskap på är ovant för eleverna och de 
är osäkra på vad som förväntas av dem. Eleverna genomför uppgiften. När 
de är färdiga med uppgiften vid datorn ägnar de sig exempelvis åt att ”räkna 
i boken”. Arbetssättet förändrades emellertid och vid redovisningsuppgif- 
terna hade elevernas arbetssätt utvecklats. De frågar då inte vad de skall 
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skriva och det fanns inga uppgifter där utlämnade ord skulle fyllas i. De 
arbetade med uppgifterna till lektionen avslutades. 
 

Programmets dynamiska effekter utnyttjas då nya trianglar lätt bildas 
genom att man drar i ett triangelhörn och motsvarande värden ändras. 

 
Nedan ges exempel på vilket sätt man kan se, att Kristina talar om 

datorgränssnittet och inte om något som lika gärna kan finnas i en bok, på 
svarta tavlan eller enbart i samtalet. 

 
I transkriptionerna nedan har ord, som i detta sammanhang tyder på 

datorn som ett redskap, skrivits i fetstil. Ibland representerar orden ett 
kommando, som man endast trycker på. Detta skrivs på följande form 
<kommando>. Om eleverna skulle göra samma konstruktion med passare, 
linjal, papper och penna skulle det ta mycket längre tid. Ord som undersöka, 
upptäcka och ändra förekommer även då man arbetar med penna och 
papper och det kan då innebära komplicerade konstruktioner för att ändra, 
undersöka, upptäcka och därigenom ställa en hypotes. Med 
datorprogrammets dynamiska effekter går detta snabbt, vilket Kristina 
påpekar i punkt 1. Orden flytta, skapa och rotera representerar programmets 
funktion. Konstruktioner av geometriska objekt ingår inte numera i 
gymnasiets kursplaner i matematik. Att kunna bestämma en linjes ekvation 
genom att ge ett kommando istället för att göra beräkningar underlättar 
avsevärt och spar tid, som i detta sammanhang kan användas till andra 
ändamål. Kristina använder likvärdigt orden rita, konstruera samt skapa.  

 
De första lektionerna används programmet till största delen för att 

visualisera olika begrepp och samband och detta framkommer inte på 
samma sätt i samtalen. Vissa ord återkommer och har likartad betydelse. 
Orden ”upptäcka” och ”undersöka” förekommer i K12 i uttalande nr 2, 4, 5 
6 och 11. Ord som ”rotera”, ”ändra”, ”flytta” och ”skapa” förekommer i 
uttalande K 12: 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14 och 15. Övriga begrepp är ”lång tid” och 
”snabb”, ”funktionen parallell linje”, ”ställa frågor till programmet” och 
”fortfarande vinkelräta”. 

 
Utdrag K 12 

1. Kristina: Därför är vi här för att köra snabbt. I klassrummet skulle 
det ta väldigt lång tid men nu kan vi mäta mycket snabbt (lekt 3). 
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2. Kristina: Idag skall ni fortsätta upptäcka samband mellan vinklar i 
en triangel (lekt 4). 

 
3. Kristina: Vad händer om jag ändrar figuren (lekt 4)?  

 
4. Elev: Hur man än flyttar är alla vinklarna lika stora (lekt 5).  

 
5. Kristina: Jag vill att vi går igenom tillsammans hur man skapar en 

vinkelrät linje till exempel en sträcka eller till en annan linje Kan vi 
starta Cabri? Öppna Cabriprogrammet! Är ni klara med [start av] 
programmet? OK? Rita en linje! Vilken som helst linje. Markera till 
exempel en punkt! Ni kan markera på antingen linjen eller var som 
helst. Och just nu skall vi rita en vinkelrät linje till den här linjen, 
som vi redan har och som går igenom den punkten som vi skapat. Vi 
väljer vinkelrät linje. Programmet är självförklarande. Vinkelrät linje 
- har ni hittat? ... Men om vi tittar, försök att flytta konstruktionen    
till exempel rotera första och undersök om dom är fortfarande  
vinkelräta genom att mäta en vinkel t.ex. Vi skall markera vinkel 
<Vinkelmarkering> och markera några punkter. Tre måste det vara 
och där är skärningspunkt också. Och lägg märke till att fast jag 
ändrar på den första linjen behåller konstruktionen samma 
egenskaper. Har ni frågor på detta? Gick det bra att skapa (lektion 
6)? 

 
6. Kristina: Och just nu försök ändra figuren  försök att rotera försök 

att göra nånting och upptäcka vilka egenskaper [som ni] kan …  
7. Elev: Skall jag rotera här? 
8. Kristina: [Ta] till exempel vinkeln mellan. Ja! Det är bra precis som 

du säger Försök skriva direkt (lekt 6). 
 

9. Kristina: Vi ”ritar” också en linje genom den här punkten 
10. Elev: Kolla här den här hoppar bara!  
11. Kristina: Bara för att du placerade just på stödpunkterna om du 

placerar i mitten. Just nu, var som helst, att upptäcka! Träna lite på 
koordinater. (Ett kommando i programmet). 

12. Kristina: Just nu skall vi ”rita” en rät linje vanlig genom den här 
punkten. Ni behöver inte placera just på stödpunkterna annars kapar 
linjen bara på heltalskoordinater. Just nu skall vi skapa. Vi 
bestämmer just nu linjens ekvation med hjälp av Cabriprogrammet 
[och kommandot] <Ekvation och koordinater> Om man klickar på 
linjen. Vi ser att linjen har, linjen är beskriven av, med hjälp [en] 
formel y = 0,66x+ 0,5 hos mig. Koefficienten för x vet vi att det är 
linjens lutning, som vi pratade om förut. Jag skall försöka rotera. Vi 
ser att linjens lutning ändras. Men hur vill jag att ni skall svara idag. 
Vi skapar inte för snabbt.  

13. Elev:.. 
14. Kristina: Du gav till [använde] tredje knappen i fältet för att rotera. 

Hur ändrar sig linjens lutning just nu? 
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15. Hur skapar man en parallell linje med den här som vi redan har? 
Man väljer parallell linje. Vi har en funktion <parallell linje> Lägg 
märke till [att] det finns också vinkelrät linje. Parallell linje! Om 
man pekar på den här linjen! Man kan rita var som helst. Ni kan rita 
var som helst. Bestäm linjens ekvation också med hjälp av 
programmet. Välj <Ekvation och koordinater>. Rotera den första!  

16. Elev:  
17. Kristina: En gång till <Parallell linje> 
18. Elev: Inte det. Det finns [en grupp kommandon] frågetecken. 
19. Kristina: Jaha det finns <frågetecken> Man kan ställa frågor om 

dom linjerna är parallella Cabri svarar bara. Dom är parallella. På 
samma sätt kan ni konstruera vinkelrät linje. Rotera lite grann. 
Rotera också. Rotera linjen Undersök om de fortfarande är 
parallella (lekt 8). 

 
Undervisningsmiljön 

Nedan ger jag exempel på hur Kristina använde erfarenheterna, som 
eleverna har erövrat vid sitt laborerande. Frågan om hur rapportskrivningen 
skall genomföras återkommer vid flera tillfällen. Utdraget nedan är därför 
från olika tillfällen. Eleverna verkar ganska ovana vid att arbeta 
självständigt och är vana vid att bli bedömda genom det de redovisar och 
om detta är rätt eller fel. Eleverna visar oro för att skriva fel. De vet inte 
heller var de ska skriva. Svaren på de korta frågorna är eleven tvungen att 
formulera på egen hand. Platsen och vad de skall skriva upptar en stor del 
av deras tid (K:13: 1, 3, 5, 7, 11 och 12). Eleverna vill helst ha omedelbar 
bekräftelse på att det, som de finner är rätt. Kristina uppmanar eleverna dels 
att sammanfatta, dels att fylla i en ruta med utelämnade ord. En elev undrar 
hur lång rapporten skall vara. En annan elev orkar inte och Kristina 
uppmanar henne/honom att skriva endast två meningar (K 13:16). Detta kan 
vara en eftergift av Kristina för att behålla eleven, annars är det möjligt att 
eleven inte skulle komma till nästa undervisningstillfälle. Under lektion 6 
finns det ingen direkt fråga beträffande redovisningen. Kristina uppmanar 
dock flera gånger att skriva ned, vad de kommit fram till. Detta kan 
innebära att eleverna blir tryggare i arbetssättet och får mer tillit till sig 
själva. Syftet med rapportskrivandet är att Kristina skall se att eleverna 
kommit fram till rätt svar. På lektion 4 använder hon ordet formulera i 
stället för att skriva. Detta ger eleverna ett utökat ordförråd. Se Utdrag K 7 
rad 10. 
 

 
Utdrag K 13 Rapportskrivning 
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1. Elev: Skall vi skriva på det här papperet eller skall vi skriva på 
datorn? 

2. Kristina:...  just det inte på datorn på papperet. För ni måste behålla 
papperet (lekt 2 s. 2). 

 
3. Elev: Skriva vad då? 
4. Kristina: En rapport och dra slutsatser och... 
5. Elev:... va då dra slutsatser? Och vad skall jag skriva? Jag kunde 

göra en vinkel. Det var jättekul. Vad skall jag skriva? 
6. Kristina:...till exempel här har vi frågor. Du har nämnt vilka 

beräkningar du har gjort för att se resultatet. Hur är det med 
motsvarande vinklar? Hur är det med motstående? 

7. Elev: Man skall bara skriva i den här rutan? 
8. Kristina: Mm. Skriv av rutan. Skriv av rutan! 
9. Elev: Man skall skriva en egen? 
10. Kristina: Precis som det står för att jag måste veta att ni har skrivit 

rätt också. Jag kommer inte ihåg alla resultat bara i huvudet. Jag 
måste ha på papperet också. 

11. Elev: Så man skall inte skriva något mer på den här? Det verkar jätte 
konstigt (lekt 3). 

 
12. Elev: Hur lång vill du ha den, liksom rapporten, hur lång vill du ha 

den?  
13. Kristina: Inte [för] lång [utan] bara svara på frågorna (lekt 3). 
14. Kristina: Vilka relationer [finns det] mellan dom? Försök att fylla i 

de här luckorna. Försök att tänka för vi har en halvtimme kvar (lekt 
3). 

 
15. Elev: Nej det orkar jag inte göra. [Det] kan jag inte!  
16. Kristina: Du orkar inte göra [skriva]. Skriv bara två satser 

(meningar?) (lekt 3). 
 
17. Kristina: Försök formulera. Sammanfatta på något sätt. Spara på 

ditt konto.  
18. Kristina: Idag fungerar det bra. Om vi har tid kan vi fortsätta. Det 

stämmer försök formulera satsen. Titta på baksidan och fyll i! 
Formulera satsen (Lekt 4). 

 
Kristina uppmanar eleverna att använda läroboken när de är färdiga med 
laborationen. Läroboken och beräkningar intar en central plats i elevernas 
lärande (K 14:1 - 5). Elevernas erfarenheter användes huvudsakligen för att 
kunna lösa uppgifter i läroboken (rad 8 - 9). Matematikundervis-ningen har 
möjligtvis under elevernas tio skolår präglats av boken. Detta kan vara 
anledningen till att den intar en så central plats. Datoranvändningen verkar 
resultera i fakta, som Kristina på något sätt ville ha rapporterade och som 
skall användas för att lösa uppgifterna i boken. De flesta arbetsbladen slutar 
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med en uppmaning att lösa uppgifter i läroboken och lektionen i 
klassrummet ägnas till att räkna i läroboken och/eller förbereda nästa 
lektion i datasalen. Klassen har två lektioner i veckan varav en är i 
datasalen. Syftet med arbetet i datasalen är som tidigare sagts att eleverna 
skall förstå det matematikinnehåll som behandlas och kunna lösa 
uppgifterna i läroboken. Dock går cirka 80 % av uppgifterna i läroboken att 
lösa i enligt med en befintlig mall (Bremler, 2003). Detta innebär en risk att 
förståelse uteblir. 
 

Utdrag K 14 
1. Kristina: Är du klar? 
2. Elev: Ja men.. 
3. Kristina: Skall se. 
4. Kristina: OK men nu kan du ta en bok och räkna för i boken är det 

ett annat sätt att tänka Vi antar att det är ganska många som behöver 
hjälp i alla fall. Är det bra? Vi har inte så mycket tid kvar men …vi är 
ju bara i datasalen…Men det är bra att ni börjar... (lekt 2) 

 
5. Kristina: Skriver ut och lämnar in till mig kompletterar satsen och 

avslutar som vanligt uppgifter i boken och hemläxa (13 sep.). 
 

6. Kristina: Försök att fortsätta och räkna i boken (13 sep.). 
 

7. Kristina: Sen gör ni övningar i boken inte med datorn som vanligt 
på papperet (4okt). 

 
8. Kristina: Intervall, definitions och värdemängd och sen att jobba lite 

mer med uppgifterna [och] att förstå uppgiften från boken. I boken 
står [det] mycket abstrakt [men] med hjälp av dator hoppas jag att det 
blir enklare att förstå principerna. I hemläxa [har ni] att läsa på 
baksidan som ni kommer att få och att göra övningar också i boken 
(4 okt.). 

 
9. Kristina: Beräkna också dom här och försök sen att göra den här 

uppgiften som liknar den i boken (21 okt.). 
 

Då eleverna inte tar ansvar att komma i tid eller ta emot instruktionen kan 
detta göra det svårare för Kristina att behålla kontinuiteten. Här skulle 
elevens ansvar kunna diskuteras. Likaså förklarar Kristina för mig att en del 
elever inte klarar att göra en läxa. 
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Möjligheter till diskussion 

Det som verkar viktigt för eleverna är att fylla i den tomma rutan på rätt sätt 
och även att svara rätt på frågorna. Kristina nämner även detta. (K 13:10). 
Det finns inte mycket utrymme till icke förväntade eller felaktiga svar, som 
hade kunnat ge underlag för en diskussion. Dock är de icke förväntade 
upptäckterna angående summan av sidovinklarna och summan av 
motstående vinklar i en fyrhörning, som är omskriven av en cirkel,  också 
en form av kunskap. På laborationen om likformighet där uppgiften är 
formulerad på ett sådant sätt att den kan missförstås kan också ge underlag 
för diskussion som kan ge kunskap. Detta medför att eleverna inte kan 
ställa någon hypotes och det uppstod diskussioner om varför det inte 
stämde. Om Kristina formulerar problemen efter de små stegens princip, 
styrs innehållet mot förutbestämda mål och skapar inte stort utrymme för 
diskussioner.  
 

Sammanfattning av Kristina 
Matematik är, som tidigare sagts, inte ett prioriterat ämne för Kristinas 
elever. De föredrar och känner förmodligen trygghet i att använda 
läroboken. Kristina säger att eleverna föredrar läroboken eftersom när de 
gjort uppgifterna så är de färdiga. Det finns i läroboken flera likartade 
uppgifter, som eleverna kunde lösa på samma sätt. För att eleverna skall 
känna igen sig i en ny arbetsmiljö, att använda ett datorprogram, så är det 
naturligtvis möjligt att Kristina formulerar uppgifter, som liknar lärobokens, 
men genom programmets möjligheter till visualisering och dynamik vill hon 
kunna åskådliggöra matematiska begrepp och samband på ett annorlunda 
sätt.  
 

I klassen finns det ett par elever som upptäcker icke förväntade samband. 
Kristina gick runt och visar individuellt hur eleverna skall göra och 
uppmanar även eleverna att räkna i boken. Uppgifterna är styrda av den 
kunskaps- och undervisningsteori som finns implicit uttryckt i läroboken. 
Eleverna undersökertill exempel begreppet funktion på samma sätt som i 
läroboken med det så kallade vertikaltestet och skall ange hur många 
skärningspunkter den uppritade grafen har. Genom arbetsbladen, framgår 
vad eleven förväntas upptäcka. Eleven uppmanas att formulera slutsatser 
med egna ord, men det framgår tydligt vad som skall formuleras. 
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Kristina antingen inleder eller avslutar med ett exempel från verkliga 
livet. Hon har också genomgång av arbetsbladen inklusive demonstration 
av vad eleverna skall göra. Arbetsbladen har arbetslaget försökt anpassa till 
eleverna så att de inte skall behöva fråga hur de skall göra. Eleverna får 
alltså två instruktioner, ett arbetsblad och en demonstration. De frågar ändå 
hur de skall göra. Kristina upprepar flera gånger vad hon tidigare sagt vid 
den gemensamma genomgången.  

 
Kristina tar vara på tillfällen då hon har möjlighet att ge erkänsla och 

beröm. Hon tar på sig ansvaret för att eleverna har sitt arbetsblad och sin 
diskett, att de sparar filer och skriver ut. Kristina påminner flera gånger om 
detta. Det matematiska språkets betydelse av korrekthet kom fram endast 
vid något enstaka tillfälle och då anpassar Kristina sig till elevens 
språkbruk. Redovisningsuppgifterna är annorlunda än uppgifterna i 
läroboken och stödjer som tidigare sagts ett undersökande arbetssätt. 

 

Erika 
Arbetsbladen, som Erika använder i sin undervisning i den mindre gruppen 
konstrueras i arbetslaget och är i huvudsak desamma som Kristinas 
arbetsblad. Erikas problemformuleringar skiljer sig från Kristinas i fråga 
om arbetssättet och är mindre omfattande. Erika konstruerar i förväg filer 
med hjälp av datorprogrammet, som eleverna öppnar och undersöker. 
Lektionerna som jag har analyserat är de som handlar om likformighet, 
randvinkelsatsen och räta linjen. Lektionen om yttervinkelsatsen 
genomförde en annan lärare i lärarlaget. Erika genomför sin 
introduktionslektion i helklass och den berörs endast kortfattat. 

 
 

Beskrivning och analys 

Förutsättningar 
Erika har en liten grupp på cirka tio 18-åriga elever, som själva har valt att 
gå i denna grupp, därför att de anser att matematik är svårt att lära sig.  

 



159 
Resultat och resultatanalys 

 

5Resultat och analys rev lil 060123.doc 

 

Problemformuleringen 
Här redovisar jag de arbetsblad som skiljer sig från Kristinas. Det gäller 
arbetsbladen beträffande yttervinkelsatsen, randvinkelsatsen samt räta 
linjen.  

 
Yttervinkelsatsen definieras som på Kristinas arbetsblad men i uppgift 1 

skall eleverna öppna en förkonstruerad fil i Cabri Géomètre, som ser ut som 
i figur 13 nedan. Eleven får instruktioner om att hon/han skall mäta 
vinklarna och hur det går till. Följande frågor skall besvaras: Vilka samband 
känner du till tidigare? och Försök hitta ytterligare samband mellan 
vinklarna. Vad finner du? Redovisningen sker genom att eleven fyller i 
utelämnade ord i en mening precis som Kristinas arbetsblad (figur 9).. 
Uppgift 2 anger vilka uppgifter från läroboken som eleven skall tolka och 
lösa. Alla vinklarna har samma markering. 

 
 

 
 
 
 
 
Figur 13 Uppgift 1 på Erikas arbetsblad Laboration vinklar 

 
På arbetsbladet om randvinklar inleds uppgift 1 med en konstruktion 
(figur 14) samt en färdig fil att öppna som innehåller nedanstående figur 
(figur 15). Samma fil som Kristinas elever konstruerar själva. Kordan AC är 
ej utritad. Möjligtvis kan Erika mena BC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14 Uppgift 1 från arbetsbladet Bågvinklar/randvinklar och 
medelpunktsvinklar 

 
 
 

A
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Figur 15 Figur från den förkonstruerade filen som eleverna skall öppna 
 

Uppgifterna är färre än på Kristinas motsvarande arbetsblad om randvinklar 
och medelpunktsvinklar och uppgiften: Bekanta dig med definitionerna 
uteslöts. De två första uppgifterna liknar Kristinas. Erikas elever behöver 
emellertid inte markera cirkelbågarna, som randvinklarna står på. Eleverna 
skall i uppgift 1a) öppna filen, som visar konstruktionen i figur 15. Därefter 
skall eleverna i b) markera och mäta vinkeln BAC och låta hörnet A glida 
längs cirkeln. I c) skall sträckorna BM och MC dras och vinkeln BMC skall 
markeras och mätas. Eleven skall finna sambandet mellan 
medelpunktsvinkeln och randvinkeln och i sista uppgiften d) förändra 
storleken på medelpunktsvinkel och därmed även motsvarande randvinkel. 
Ordet medelpunktsvinkel förklaras i c). Uppgiften är formulerad i: b) Vad 
upptäcker du? c) Vilket samband finner du? d) Kvarstår sambandet i 
uppgift c)? Någon muntlig sammanfattning behöver eleverna inte göra. De 
kan besvara uppgifterna direkt på arbetsbladet. Redovisningssättet, att fylla 
i utelämnade ord i en mening, som är inramad är på samma sätt som på 
Kristinas arbetsblad. 

 
Uppgiften som består av att eleverna skall illustrera tre satser. 1) Alla 

randvinklar på samma cirkelbåge är lika stora. (De är hälften av 
motsvarande medelpunktsvinklar), 2) Randvinkeln på en halvcirkelbåge är 
90  . (Motsvarande medelpunktsvinkel är 180  ), 3) I en fyrhörning 
inskriven i en cirkel är motstående vinklar supplementvinklar. x + y = 
180  (Summan av motsvarande medelpunktsvinklar är 360  ) ersatte 
Pariserhjulet. Kristinas elever förväntas upptäcka dessa samband medan 
Erikas elever skall illustrerade dem. 

 
Därefter anges vilka uppgifter eleverna skall lösa i läroboken. Läraren 

använder uttrycket ”räkna i boken”. Det finns utrymme på arbetsbladet till 
att besvara frågorna. 

 
 

Räta linjen y = kx + m. Detta arbetsblad utgick från och eleverna 
undersöker endast räta linjens egenskaper. Undersökningen grundar sig på 
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en färdig fil som Erika konstruerat. Filen består av en konstruktion med tre 
blå och tre gröna linjer. 

 tre blå linjer  tre gröna linjer 
y = - 2x + 3   y = 2x + 3 
y = - 2x + 3   y = 2x – 3 
y = x - 2    y = - x + 2 

Dessa ekvationer är uppställda i tabellform som ovan. De blå under 
varandra och de gröna under varandra. Det kan möjligtvis förklara varför 
två ekvationer för de blå linjerna representerar samma linje om det är tänkt 
att i rad 1 jämför eleven den blå med den gröna och i rad 2 och 3 på samma 
sätt. Det framgår emellertid inte av instruktionerna hur eleven skall göra. I 
uppgift 1 a) skall eleven jämföra linjernas k-värden respektive m-värden. I 
b) skall eleven "flytta runt" linjerna och undersöka deras k - och m - värde 
samt svara på följande frågor: Var på linjen kan du avläsa m - värdet? samt 
Hur ändrar sig linjens lutning om (rita gärna) k < 0, k = 0 och k > 0? I 
uppgift 2 skall eleven ” placera ” två linjer parallella med varandra samt 
testa med frågekommandot om de är parallella. Instruktionerna är mycket 
detaljerade. Eleven skall ange k - värdena för dessa linjer. I uppgift 3 skall 
eleven undersöka två vinkelräta linjer genom att ”placera” dem vinkelrätt 
mot varandra och undersöka om de är vinkelräta med hjälp av 
frågekommandot i programmet samt ange linjernas k-värden. Slutligen skall 
eleven multiplicera kb med kg (k - värdet för blå respektive grön linje). 

 
Analys av problemformuleringen 
Erikas uppgifter stämmer överens med hennes syn på undervisning, det vill 
säga att eleverna skall befästa kunskaper och åskådliggöra samband som de 
redan bekantat sig med på lektionen och delvis studerat i A-kursen, som 
läraren påpekade. Eleverna skall dessutom träna på likartade uppgifter i 
läroboken. 

 
Typ av problemformulering 

Eleven börjar troligen med att mäta de markerade vinklarna, på arbetsbladet 
om yttervinkelsatsen. Därefter skall eleven erinra sig vad hon/han kommer 
ihåg sedan tidigare. På denna uppmaning kan eleven framförallt fokusera på 
att komma ihåg och hindras kanske därmed att experimentera om hon/han 
inte kommer ihåg någonting. För en elev som kommer ihåg kan uppgiften 
dessutom ses som onödig eftersom den i sig inte ger någon ny kunskap. 
Elevens självförtroende kan emellertid stärkas eftersom hon/han erfar sig ha 
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en viss kunskap, som hon/han dessutom kan testa och därigenom befästa. 
Syftet med uppgiften kan också vara att läraren vill veta vilka förkunskaper 
eleven har, en diagnostisk uppgift och då är den inte betygsgrundande. 
Eleven skulle också kunna dra slutsatser av sina vinkelmätningar. 
Möjligtvis kan mätningarna påminna eleven om vinkelsumman i en 
triangel. Uppgiften kan ses som en testfråga vad eleven kan komma ihåg 
eller vad eleven efter laborationen möjligen kan erinra sig. Mäta vinklarna 
kan vara en utmaning i sig, men eftersom vinklarna är markerade och 
arbetsbladet talar om var mätkommandot finns behöver eleven endast välja 
kommandot och klicka på markeringen. Att finna ytterligare samband är en 
utmaning. Eftersom yttre vinkel och inre vinkel är definierade enligt figur 
kan eleven misstänka vad hon/han förväntas finna. Dock måste eleven på 
egen hand lista ut vilken den andra vinkeln skall vara för att kunna fylla i 
redovisningsmeningen med utelämnade ord (figur 13). Att alla vinklarna 
har samma markering kan eleverna tolka som att de är lika stora och 
markeringen ger då vilseledande information. (Programmet tillåter olika 
markering av olika vinklar). Eleven kan göra icke förväntade erfarenheter 
då hon/han finner sambandet mellan sidovinklar. och dessutom om någon 
elev är lite olydig, och förlänger sträckan BC respektive BA åt båda hållen, 
kan sambandet mellan vertikalvinklar och andra samband som befäster 
yttervinkelsatsen även noteras. 

 
Beträffande randvinkelsatsen kan det vara en fördel att eleverna 

förväntas skriva sina svar på arbetsbladet och frågorna i b) till och med d) 
kan stimulera till att undersöka. Det är angivet att ett specifikt samband 
skall finnas. Detta uppmanar eleven till att finna det ”rätta” sambandet, 
troligen det som gör att redovisningsmeningen med ord som är utelämnade 
kan fyllas i korrekt och som läraren bestämt. Detta begränsar därmed 
uppgiften till en testfråga att eleven hittar rätt samband. Att eleverna inte 
skulle markera cirkelbågen som randvinkeln stod på kan medföra att de 
upptäcker att motstående vinklar i en fyrhörning inskriven i en cirkel inte är 
lika utan tillsammans är 180  . Vinklarna har sina fötter i samma punkter 
men står på olika cirkelbågar. I så fall kan detta innebära att eleverna ställer 
sig en fråga beträffande hur detta kommer sig. Då har eleven möjlighet att 
upptäcka något nytt. Uppgifterna som ersätter Pariserhjulet bekräftar och 
befäster den kunskap eleven kan ha konstruerat. Det stämmer väl överens 
med vad Erika anser att matematikundervisningen syftar till. 
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Uppgiften om den räta linjen ger eleven möjligheter att finna sambanden 
mellan parametervärden i ekvationen och den graf som avbildar funktionen 
i ett cartesiskt koordinatsystem. Här kan eleverna genom att jämföra blå 
funktionskurvor med gröna upptäcka vad k och m i y = kx + m står för. 
Uppgift 1a innebär endast att den av läraren konstruerade Cabrifilen skall 
öppnas. I uppgift 1b skall eleven flytta runt de avbildade funktionskurvorna 
(räta linjer) och svara på frågorna. Genom att förändra linjens läge kan 
eleven erövra en mängd olika data att analysera. Om eleven börjar med att 
analysera frågan: Var på linjen kan du avläsa m-värdet? kan denna uppgift 
tolkas på tre olika sätt: Dels som: a) var på y-axeln kan du avläsa m-värdet 
eller b) var i räta linjens ekvation kan du avläsa m-värdet eller c) för vilket 
x-värde på linjen kan du avläsa m-värdet? Ekvationen ändras i och med att 
linjen ändrar läge. Detta innebär att eleverna kan få olika svar.  

 
Det finns ett frågekommando i Cabri Géomètre, som man bland annat 

kan använda för att testa om två linjer är parallella eller om de är vinkelräta 
mot varandra. Det är mycket svårt att ”placera” två räta linjer som är 
parallella med varandra eller vinkelräta mot varandra med den matematiska 
noggrannhet, som behövs för att kunna testa dessa egenskaper. Två 
vinkelräta linjer måste antingen konstrueras eller åskådliggöras med två 
kommandon <Linje> och <Vinkelrät linje>. På liknande sätt skapas 
parallella linjer. Detta innebär att det kan vara svårt för eleven att se att k-
värdet för den vinkelräta linjen är – 1/k där k är den ursprungliga linjens 
riktningskoefficient eftersom alla beräkningar dessutom redovisas i 
decimalform. Produkten av linjernas riktningskoefficienter är emellertid - 1 
och den vinkelräta egenskapen kan även testas på detta sätt. 

 
Eleven kan använda kommandot <Linje> och skapa en sådan på skärmen 

så att den ligger strikt horisontellt eller vertikalt. Detta inträffar då den inte 
ser ”taggig” ut och det beror på skärmens upplösning. Genom att upprepa 
kommandot <Linje> kan eleven på detta sätt ” placera ” en ny linje som inte 
är ”taggig” och få den parallell eller vinkelrät. Vid detta speciella fall ger 
frågekommandot ett riktigt svar som läraren önskade. Emellertid är det liten 
sannolikhet att eleverna skall råka hamna i detta unika läge då de ”placerar” 
sina valda linjer och då kan syftet med uppgiften vara bortkastad. Syftet 
med uppgiften skulle kunna vara att visa att man troligen inte kan ”placera” 
två linjer parallella alternativt vinkelräta mot varandra utan de måste 
konstrueras på något sätt. Möjligtvis menar läraren att eleverna skall 
använda kommandona <Parallell linje> respektive <Vinkelrät linje> och 



164  
Resultat och resultatanalys 

 

5Resultat och analys rev lil 060123.doc 

 

därefter testa om kommandona verkligen konstruerar dessa linjer. I det 
senare fallet är det ingen svårighet för eleverna att komma fram till en 
hypotes beträffande förekommande samband mellan parallella linjers 
respektive vinkelräta linjers k-värden.  

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Erika inte har några 

verklighetsanknutna uppgifter. Erika utgår från fakta, som eleverna kan få 
bekräftade och befästade genom att använda datorn. Upplägget påminner 
om en läroboks genomgång av samma fakta. 

 
Programmets potential 

De dynamiska effekterna hos Cabri Géomètre förutsätts i uppgifterna för att 
eleven skall kunna generalisera och dra slutsatser av sina undersökningar. 
Dock är uppgifterna begränsade till vad eleverna förväntas finna. 
Oförutsedda upptäckter kan endast göras om eleven går utanför de 
föreskrivna ramarna och testar problemlösning i Cabri Géomètre på eget 
bevåg.  

 
Undervisningsmiljön 

Det som skiljer denna undervisningsmiljö från klassrummets traditionella 
miljö är att eleverna laborerar med hjälp av dynamisk programvara. Erikas 
elever kan öppna en färdigkonstruerad fil och att skriver ned svaret på 
uppgifterna på det utdelade arbetsbladet. 

 
Lektionsbeskrivningar 
Eleverna frågar då de inte förstår. Exempelvis hur och var de skall skriva 
rapportskrivningen. Läraren använder dessa lektioner, som hon kallar 
laborationer, som hjälp att med datorn illustrera, befästa och träna de fakta 
som eleverna redan har erövrat på lektionerna i klassrummet. 

 
Vid första lektionstillfället har den lilla elevgruppen ännu inte bildats 

utan Erika hade en helklass. Den lilla gruppen beskrevs under avsnittet 
Förutsättningar. Erikas syfte med den första lektionen var att eleverna skall 
bekanta sig med Cabri Géomètre. 

 
Lektion 1 

Erika börjar med att demonstrera hur man i Cabri Géomètre mäter vinklarna 
i en triangel och adderar dessa. Erika går igenom kommandona: 
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<Triangel>, <Vinkelmarkering>, <Namn>, <Text>, <Vinkelmätning> och 
<Räknedosa> samt hur färgsättning går till och visar på dynamiken, det vill 
säga ändringen av mätvärdena då formen på triangeln ändras och på 
kommandot <Animering>. Därefter gör eleverna egna ”konstverk” en 
sommarberättelse med hjälp av programmet. Erikas syfte med lektionen är 
att eleverna skall bekanta sig med programmet genom att pröva olika 
kommandon. 

 
Lektionen om likformighet 

Erika införde begreppet förhållande på en lektion i klassrummet innan 
eleverna skulle behandla detta begrepp i datorlaboration. Eleverna skall 
undersöka samma sak enligt Erika fast med dator. Erika menar att eleverna 
på detta sätt skall få en bättre förståelse. Området likformighet har även 
behandlats tidigare i A-kursen. Lektionen börjar med: 

 
Utdrag E 1 

1. Elev: Jag tycker det känns som man lär sig mer då man sitter och 
räknar.  

2. Erika: I Cabri Vi får hoppas att det känns bättre. Här skall vi logga 
in. Du kan bara klicka förbi. 

 
Denna elev litar mer på det som hon är van vid och verkar inte tro på att 
datorn kan tillföra något (E1:1). Erika bemöter detta med att hjälpa eleven 
logga in och en uppmuntran om att det skall bli bättre. 

 
Utdrag E 2 

1. Erika: Vi skall fortsätta med likformighet i den här labben som vi 
gjorde på lektionen. Uppgiften [Erika skapar två figurer med samma 
form]. 

2. Jag tänker förklara vad som ligger bakom varför ni gör det ni gör. 
3. Jag tänker "rita" upp bilden och förklara vad som händer egentligen. 
4. Om jag kan rita så bra förståss. Den här punkten Q är en 

projektionspunkt så vad programmet gör är att den gör en projektion 
av den här figuren så att den blir större men likadan med hjälp av 
siffran ni har matat in. 

5. Så här tänker datorn. Förstår ni principen? 
6. Eleverna: Ja. 
7. Erika: Man utgår från den lille figuren. Man klickar på den lilla 

figuren. Klicka på punkten och på siffran. Man får en projektion, 
Den stora blir likadan form av den lilla figuren.  

8. Om jag ritar från början den lilla om jag ritar en fyrkant så. Siffran 
talar om hur mycket större eller mindre den nya figuren skall bli.  
[Erika visar på tavlan hur projektion går till] 
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9. Så utgår ni från två figurer som har samma form. 
10. Sedan skall ni laborera med dessa figurer. Och se om det ni kom 

fram till igår stämmer eller om ni kommer fram till nya saker.  
11. Kan ni nu klara av att starta själva med hjälp av denna stencil annars 

går jag omkring och hjälper till om det behövs.  
12. Elev: Man vet ju vad sambandet är. Skall man skriva det.  
13. Erika: Detta är en uppvärmning. Det här har vi gått igenom. Nu har 

ni undersökt det själva och sen så har ni definitioner. Så skall ni 
undersöka om det gäller trianglar.  

14. Elev: Vad skall vi skriva? 
15. Erika: Slut på tonern (blanka utskrifter). Skriv namn på. 
16. Erika: Vad är det med motstående sidor? 
17. Elev: Förhållande. 

 
Erika demonstrerar hur hon kan skapa två likformiga figurer och menar 
konstruera, men pratar samtidigt om att ”rita” och hoppas att hon kan rita 
bra. Sedan inför Erika ordet projektionspunkt (E 2:4) och säger att en 
projektion bildas, som blir större men ”likadan” [likformig] och att en siffra 
är inblandad i detta. Här menar troligen Erika att figuren blir större men har 
samma vinklar och är därför likformig. Erika förklarar vilken roll 
siffervärdet har och tar hjälp av whiteboardtavlan för att förklara vad en 
projektion innebär (E 2:8). Eleverna säger att de förstår. Erika säger senare 
under lektionen att hon väntar med att införa ordet likformighet. Under E 
2:7 diskuterar Erika ”likadan form” och E 2:9 ”samma form” som uppgiften 
var formulerad (E 2:1). Orden likformig, likadan form, samma form kan här 
jämföras med innebörden av likformighet. Erika menar (E 2:10) att eleverna 
skall komma fram till det, som de hade gjort under lektionen eller göra nya 
erfarenheter. De har lärt sig att motsvarande vinklar är lika stora i två 
likformiga figurer och att förhållandet mellan motsvarande sidor är lika. 
Möjligtvis kan en ny erfarenhet innebära att det finns olika polygoner som 
kan vara likformiga. Erika har inte fullständig tillit till eleverna att de kan 
göra uppgiften på egen hand (E2:11). Hon uppmanar eleverna att undersöka 
själva efter demonstrationen.  

 
Första frågan från en elev gäller hur hon/han skall skriva redovisningen 

då eleven vet vad resultatet skall bli (E 2:12,14). Eleven kan vidga sin 
erfarenhet från att gälla rektanglar från lektionen och fyrhörningar från 
demonstrationen till att gälla trianglar. Eleven har troligen klart för sig att 
hon/han skall bestämma förhållandet (E2:13,17) mellan motstående sidor, 
och att motsvarande vinklar är lika stora i likformiga figurer även då det är 
månghörningar. Eleverna har klart för sig att kvoten mellan motsvarande 
sidor är lika. 
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Uppgiften består av att "rita" två trianglar med exakt lika stora vinklar. 

Svårigheten med detta tog jag tidigare upp i avsnittet om Kristina. Följden 
av att rita blir att kvoten mellan motsvarande sidor inte alltid blir lika, vilket 
eleverna påpekar. Erika tar då upp effekten av avrundning. Felaktigheten 
beror inte på avrundning utan på att vinklarna inte konstruerades på ett 
korrekt sätt. Detta hade Erika gått igenom men då rubricerade hon det som 
en konstruktion av två likformiga figurer med hänsyn taget till ett tal som 
anger skalan. Det finns elever som noterar att den beräknade kvoten mellan 
motsvarande sidor har samma värde som detta tal som representerar skala. 
Läraren motiverade uppgiften med nedanstående kommentar, som innebär 
att eleven inte skall använda konstruktion som metod: 

 
Utdrag E 3 

Erika: Tanken är att man skall laborera och känna sig för nu vet ni hur svårt 
det är att rita trianglar som har exakt lika stora vinklar. 

 
Programmets noggrannhet påpekar Erika vid flera tillfällen. En elev svarar 
på lärarens fråga: "Ger det något extra att laborera?" med "Man lär sig med 
hjälp av datorn. Man lär sig inte mer matte på det här." Läraren hjälper alla 
grupperna att formulera slutsatserna. Flera elever frågar hur de skall 
använda kalkylatorfunktionen i programmet. Erika nämner flera gånger att 
eleverna kan använda läroboken och lösa uppgifter därifrån även under 
laborationen. 

 
Lektionen om randvinkelsatsen 

Den tredje lektionen behandlar begreppen randvinkel/bågvinkel, cirkelbåge, 
medelpunktsvinkel. Läraren åskådliggör begreppen på tavlan 
Definitionerna finns även i arbetsbladen. En flicka väljer att lösa uppgifter 
från läroboken i stället för att laborera med programmet. 

 
Erika försöker få eleverna att själva tänka efter men samtidigt upprepar 

hon för enskilda grupper det som hon introducerar lektionen med genom att 
demonstrera det som står på arbetsbladen. Hon avslutar lektionen med en 
uppgift, som kan betraktas som en sammanfattning av lektionen. Eleverna 
skall illustrera de tre olika matematiska satserna beskrivna i 
problemformuleringen ovan. 
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Lektionen om räta linjen 

Syftet med lektionen om räta linjen är att eleverna skall bekanta sig med att 
riktningskoefficienten är lika med k och skärningen med y-axeln är lika med 
m. Under den efterföljande lektionen skall eleverna lära sig att beräkna k. 
Erika inleder lektionen med hur eleverna öppnar en fil och en snabb 
repetition av vad y = x + 2 innebär. Hon demonstrerar hur räta linjens 
ekvation ändras då linjen ändrar läge. En uppgift för eleverna är att ändra 
läge på linjerna så att linjernas ekvationer blir identisk med två föreslagna 
ekvationer. En elev har emellertid inte förstått syftet med denna övning. 
Erika visar att ju större faktor k, desto brantare lutning och att tecknet 
framför faktorn är avgörande för riktningen.  

 
Utdrag E 4 

1. Erika: Nej det är nog inte den punkten. Nu har jag ändrat lutningen 
lite så att den är bara 1 steg. Den skall luta två så försök gör den lite 
brantare. Lite till. Nu där har du den. 

2. Erika: Den andra skulle du ha till 2x + 3. 
3. Elev: När man gjort det vad skall man med det till.  

 
Erika visar enskilda elever hur de skall göra. En annan elev uttrycker att 
hon förstått och försöker förstärka detta.  

 
Utdrag E 5 

1. Elev Jag fattar. Vad var det jag hittade? Är det här x då är det här 
2x? 

2. Erika: Nu har du x-axeln här och y-axeln här. Då kan man se från 
den punkten till den punkten har det gått en två tre fyra steg på y-
axeln och en två på x-axeln, punkten. Om man skulle dela y-axelns 
värden med x-axelns värde för att få lutningen. Kommer du ihåg 
det? 

3. Elev: mm. 
4. Erika: Vi skall titta på det nästa gång. Nu vad du behöver titta på är 

bara se hur siffrorna ändrar sig, k-värdet och m-värdet. I det här 
fallet nu har du den här linjen. 

5. Elev: hum. 
6. Erika: Och du ser den har k-värdet 2. Den lutar så k är positivt och 

den lutar så men den här har ett negativt k- värde och lutar så istället 
men de har båda två samma m-värde och skär här i samma punkt. 
Och när ni har bollat med de här kan ni svara på den här frågan. 
Skall vi titta på parallella och vinkelräta. Vad är det som? 

 
Här talar Erika om vad som händer och vad eleven skall titta på och talar 
om att i detta fall dividerar man y-värdet med x-värdet för att beräkna k. 
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Detta gäller endast då linjen går genom origo och måste betecknas som ett 
specialfall. 

 
En elev reflekterar över om en linje verkligen kan vara parallell med sig 

själv. Detta skulle kunna vara en följd av att eleverna flyttar runt linjer och 
har möjlighet att lägga dem på varandra. 

 
Utdrag E 6 

1. Erika: Det finns en speciell funktion i Cabri som kollar om linjerna 
verkligen är parallella. Försök rita in så att det ser ut att de är 
parallella. Det är bara att dra dem. 

2. Elev: Kan de inte ligga på varandra. 
3. Erika Nej då är det ju samma linje. 

 
Syftet med lektionen är att utveckla kunskaper beträffande Räta linjen. 
Erika börjar med att repetera tecknet för x- och y-värdena i de olika 
kvadranterna genom att demonstrera i programmet samt repetera k-värdet 
och m-värdet för att kunna utföra beräkningar. Hon visar även sambandet 
mellan x-värde och y-värde i en punkt på linjen och motsvarande värden i 
en punkt som ej tillhör linjen. Erika ställer frågor på det som syns på 
skärmen och besvarar dem flera gånger själv. Hon uppmanar eleverna att 
hålla tyst och koncentrera sig. Vid ett tillfälle meddelar Erika att hon snart 
kommer att be elever lämna salen, om de inte håller tyst. Eleverna kan ange 
k- och m-värdet. Läraren ställde frågor som: Vad beror det på? Varför 
stämmer det, om jag stoppar in det x-värdet men inte det x-värdet? Kan ni 
förstå vad jag menar? Efter flera exempel på beräkning av y frågar 
eleverna: “Hur får man reda på k?"; "Kan man räkna ut x också?"; "Vad 
heter det när det är rakt?"; Elever drar själva vissa slutsatser som: "och om 
den är vågrätt så är den [k] 0". Eleverna förklarar för varandra och är 
aktiva. 

 
Erika utreder därefter vad ∆ x och ∆ y innebär. Erika sammanfattar 

positiv och negativ lutning och vill nu utvidga dessa erfarenheter till vad 
som gäller för parallella och vinkelräta linjer. 

  
Analys av lektionerna 
Det nya momentet eleverna lär sig är att hantera programmet. De tränar 
begreppsförståelsen. Träning ingår också i Erikas syn på syftet med 
matematikundervisningen, att befästa kunskap. 
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Eleverna är aktiva genom att ställa frågor till sig själva och läraren 
beträffande innehållet, framför allt under lektionen med räta linjen. 
Eleverna frågar då de inte förstår. På ett tidigt stadium visar eleverna oro 
för hur rapportskrivningen skulle gå till. De frågar om var man skall skriva 
och om uppgiften skall lämnas in. Detta kan bero på att eleverna är 
medvetna om att allt de gör betygssätts av Erika. Hon använder 
företrädesvis dessa lektioner, som Erika kallar laborationer, till att med 
hjälp av datorn illustrera, befästa och träna det som eleverna redan har 
genomfört på lektionerna.  

 
Utdrag E 7 

1. Elev: Man vet ju vad sambandet är. Skall man skriva det? 
2. Elev: Vad skall vi skriva? 

 
Programvarans potential 

Programvarans potential vid laborationen om likformighet visar sig vid 
konstruktionen av likformiga figurer. Erika använder sig av ett kommando, 
ett tal som förstorar figuren och demonstrerar detta. Automatiskt får man då 
en figur med lika stora vinklar. Visserligen säger Erika att man får en figur 
med samma form (E2:2) men förklarar inte vad det innebär. Hon menar att 
siffran talar om hur mycket större figuren skall bli (E2:9). Detta innebär att 
hon talar om förhållandet mellan olika sidor vilket en elev upptäcker 
(E2:13). Däremot förklarar Erika vad begreppet projektion innebär och 
eleverna säger att de förstår. Begreppet likformighet går hon inte igenom. 
Erika utnyttjar visualiseringen för att visa hur k-värdet för räta linjen kan 
förändras (E 9). Hon uppmanar eleverna att iakttaga vad som är skillnaden 
mellan positivt k och negativt k. Eleven undrar emellertid vad man skall 
använda det till och får svaret att man skall lära sig det (E8). 

  
Utdrag E 8  

Elev: När man gjort det vad skall man med det till? 
Erika: Nu är det bara tanken ni skall lära er att använda hur k och m 
påverkar hur det ändrar sig. Ni skall bara placera och se hur de skiljer sig 
när det är plus och minus. 
 

Genom att befästa kunskaperna om k-värdet och linjens lutning (E 5:1-6; 
E 8) använder eleverna detta för att dra slutsatser beträffande k-värdet för 
parallella linjer och vinkelräta linjer. Erika visar hur man beräknar k, exakt 
på samma sätt som i en lärobok. Grafen är i detta fall en figur på skärmen. 
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Utdrag E 9  
1. Erika: Om k-värdet är mindre än noll dvs. det är minus, hur lutar 

linjen då? 
2. Elev: Vilket håll var vilket nu då? 
3. Erika: Då lutar den så. 
4. Erika Om k är större än noll då. Ja då lutar den så. 
5. Erika: Om k = noll. 
6. Elev: då ligger den på räta linjen. 
7. Erika: Då har vi något så när koll på det? Sen finns det lite speciella 

linjer. Parallella linjer och det finns vinkelräta linjer. Alltså vad som 
är speciellt med dem är deras k-värden. Ni skall undersöka vad som 
gäller parallella linjer. Vad har de gemensamt då det gäller k-värdet 
till exempel? 

 
Erika påpekar att eleverna skall rita linjer som ser ut att vara parallella och 
sedan kontrollera med hjälp av programmet om de har den egenskapen. 
Sannolikheten att eleverna skall få ett svar att de är parallella är ganska 
liten, vilket jag tidigare påpekat. 

 
Det kan vara svårt att förstå att en linjes lutning hos en linje parallell med 

y-axeln. Erika utgår från att det inte går att beräkna, men genom att 
åskådliggöra detta med hjälp av dynamiken i programmet (kursiverad 
mening i citatet E 10) visar Erika att det går att beräkna k-värdet för 
närliggande linjer. Genom att använda ordet ”oberäknelig” menar Erika att 
den inte går att beräkna. 

 
Utdrag E 10 

Erika: För att när man beräknar lutningen på den här så har man avståndet. 
Man tar det avståndet på y och delar med det på x för att få ett 
genomsnittligt värde på den sträckan. Avståndet på x är ju nu 0 och man kan 
inte dela med 0. Det finns inget värde och då kan man inte beräkna vad 
lutningen är. Den har ingen lutning. Den är oberäknelig. Men så fort lite 
ditåt eller ditåt kan man beräkna lutningen. Men det är väldigt brant 
lutning. (min kursivering) 

 
Ord som tyder på datoranvändning som man inte lika gärna kan göra med 
penna och papper är klicka, dra , flytta, ändra, justera. Nedan finns exempel 
på detta. Orden är markerade med fetstil.  

 
Utdrag E 11 

Erika: Man utgår från den lille figuren. Man klickar på den lilla figuren. 
Klicka på punkten och på siffran Man får en projektion, Den stora blir 
likadan form som den lilla figuren (3 sept.). 
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Erika: Du kan dra i A och B och se hur de förhåller sig.  
Dra i punkterna så kan du få jämnare tal kanske du hittar något värde som 
du ser hur de förhåller sig till varandra. 
Erika: Om ni inte hittar samband så flytta punkterna (16 sep.). 

 
Erika: Nej det är nog inte den punkten Nu har jag ändrat lutningen lite så 
att den är bara 1 steg. Den skall luta två så försök gör den lite brantare. Lite 
till Nu där har du den. 
Erika: Nej där ligger båda punkterna. Om du går in med den här punkten 
närmare hit Där ser du att den flyttas på linjen.  
Erika Den här är densamma precis men här har jag ändrat på m-värdet 
Erika: Den blir negativ. 
Erika Nej vad är det som blir negativt ? Om du flyttar på den här gröna så 
blir det – 3. Så du får skärningspunkten Sedan får du justera lutningen så 
att den blir + 2. (14 okt.) 

 
Erika anser att undervisningen skall befästa kunskaper, vara rolig och att 
eleverna skall förstå. Upprepning av likartade uppgifter befäster 
faktakunskaper. I Erikas undervisning är datorn ett ytterligare medium med 
vilket hon kan befästa kunskaperna. Visualiseringen har betydelse för 
förståelsen. Dock upplever en elev det inte som någon utmaning för denna 
elev vet redan vad svaret skall bli. Böckerna verkar vara det medium som 
har störst betydelse för både lärare och elever. Om man skall ha flera 
lektioner beträffande likformighet kan möjligen eleverna se det som ett 
avbrott att gå till datasalen. Lektionerna och uppgifterna liknade emellertid 
i sin struktur de som Erika och eleverna genomför i klassrummet. 

 
Undervisningsmiljön 

Erika hävdar att laborationernas mål är att hjälpa eleverna att lösa uppgifter 
i läroboken. Det förefaller vara viktigt att i första hand kunna göra 
beräkningar. Nedan ger hon exempel på detta. Ibland finns det ett 
handlingsalternativ (kursiverat) i (E12: 2, 4)  

  
Utdrag E 12 

1. Erika: Gå igenom uppgift 1 och känna på den figuren sedan skall vi 
hinna räkna lite  
Erika: Titta i boken också. Ni behöver räkna...(3 sep.). 

 
2. Erika: Det är 10 min kvar antingen får ni räkna uppgifter i boken 

men det kan ni göra nästa gång eller så kan ni fortsätta med 
uppgifter på detta papper (16 sep.). 
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3. Erika: Sedan är tanken att vi skall räkna på det här. 
Erika: Ja just det m-värdet och förhoppningsvis då ni ser det här 
kommer ni ihåg det bättre och sedan k skall jag visa hur ni räknar ut 
det. 
Erika: men nästa gång skall vi räkna ut k också (14 okt.). 

 
4. Erika:… i morgon då vi skall räkna på räta linjen. Då i morgon 

skall vi börja räkna det här med räta linjen så det är väldigt bra om 
ni har det här under kontroll så ni tittar på den här linjen nu. 
I morgon skall vi stoppa in eller räkna ut nu lär vi oss att se här i ett 
koordinatsystem vad m är och lutningen ser ut men i morgon skall vi 
räkna ut och se om det verkligen stämmer. 
Men ni vet y och k ..skärningspunkten k är lutningen ja. Men vi har 
inte riktigt koll på hur vi räknar ut. 
Kolla här nu vad jag försöker räkna på.. 
Vi skall räkna ut ett y om…(21 okt. 2002). 

 
Möjligheter till diskussion 

Eleverna kan använda den faktakunskap som de erfar på lektionerna och 
befästa denna på laborationerna. Eleverna har möjlighet att på två olika sätt 
komma fram till samma sak. En elev visar emellertid ingen entusiasm. ”Det 
visste vi redan”, sa hon. Eleven, som funderar på om en linje kunde vara 
parallell med sig själv, får ingen respons på detta (E6). Det hade kunnat 
resultera i en intressant diskussion. 

 
Den elev som undrar om en linje kan vara parallell med sig själv har 

tillfälle att få tilltro till sina egna iakttagelser. Om hon/han prövar med 
frågefunktionen i programmet så svarar det att en linje är parallell med sig 
själv. Erika utvecklar inte denna diskussion utan konstaterar att det då är 
samma linje (E6). Definitionen på parallella linjer29 styrker Erikas yttrande 
och hade kunnat utveckla elevens kunnande.  

 
På samma sätt kan begreppen rita och konstruera diskuteras. Då Erika 

vid genomgången säger att hon skall ”rita” en figur med samma form bör 
detta medföra att eleverna gör på samma sätt då de skall rita två trianglar, 
där motsvarande vinklar är lika stora. Erika har visat vad hon menar med att 
rita. Eleverna ritar emellertid en triangel och mäter vinklarna. Därefter 

                                              
29 För att undvika missförstånd är axiomen ett citat från boken Euklides  
geometri (1987) av Göran Lindahl. Axoim 1. Genom två punkter går det att dra en och 
endast en linje. Definition Om två linjer aldrig skär varandra säges de vara parallella med  
varandra.. Axoim 2. Genom en punkt utanför en linje går det att dra en och endast en  
linje, som är parallell med den första linjen. (Parallellaxiomet) 
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försöker de rita en ny triangel med samma mätetal på vinklarna med en 
decimals noggrannhet.  

 
De uppgifter som ersatte Pariserhjulet genomfördes av Erika och 

följande diskussion utbröt: 
 
Utdrag E 13 

1. Erika: vi skulle kunna göra en uppgift tillsammans. Jag ritar och ni 
tittar och förklarar för mig. Om jag har en cirkel på det här sättet och 
så drar jag en linje genom cirkeln som går genom mittpunkten. Då 
har jag markerat diametern.  

2. Vad tror ni gäller för randvinkeln och medelpunktsvinkeln här då? 
Hur stor är medelpunktsvinkeln? 

3. Elev: 180. 
4. Erika: Hur stor tror ni att randvinkeln är då? En elevstol gick sönder  
5. Erika: Den är 90 i och med den är halva. Om jag ritar en annan 

figur. En cirkel.  
6. Erika: Nu drar jag fyra sträckor så här. En fyrkant inskriven i en 

cirkel. Så markerar jag vinklarna. Kan ni se hur mycket de blir 
tillsammans? 

7. Elev: 180. 
8. Erika: En är 87 och den andra är 93 tillsammans är de 180. Det 

samma gäller för de andra två också eftersom vinkelsumman i en 
fyrhörning är 360. Men detta skulle vi kunna utnyttja med hjälp av 
randvinkelsatsen också. Hur vi än drar i dessa blir de alltid 180 
tillsammans. Skulle vi kunna utnyttja det? Formulera utifrån 
mittpunkten. Hur mycket blir de båda medelpunktsvinklarna 
tillsammans? 

9. Elev: 360 grader. 
10. Erika: Precis medelpunktsvinklarna är alltid dubbelt så stora som 

randvinklarna. Vad blir randvinklarna? 
11. Elev:180. 

 
Erika talar konsekvent om vad hon gör med datorn (E13: 1, 5, 6) och ställer 
frågor som endast fodrar ett kort svar. (E 13: 2-3, 6-7, 8-9, 10-11). Hon får 
själv svara på hur stor randvinkeln är då medelpunktsvinkeln var 180 grader 
(E 13:5). Samtidigt som Erika grundar sig på randvinkelsatsen inför hon 
sambandet medelpunktsvinkel - randvinkel. Terminologin verkar inte vara 
så viktig. Hur orden mittpunkt och fyrkant används kan diskuteras. Här 
försökte Erika troligen utveckla elevens kunskaper till att användas i en 
figur som såg annorlunda ut än den de hade använt i laborationen. 

 
I och med att laborationerna med Cabri Géomètre troligen i första hand 

är ämnade till att befästa det matematikinnehåll som eleverna lärt sig på 
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lektionerna ger resultaten inte underlag för vidare matematiska 
diskussioner. Diskussionerna resulterar till slut i hur man skall skriva och 
hantera programmet.  

 

Sammanfattning av Erika 
Lektionerna förutom den räta linjen, är förberedda i klassrummet. 
Datoranvändningen blir en repetition av det som läraren hade gått igenom 
tidigare. Laborationerna började med att Erika går igenom hur programmet 
skall användas för att lösa uppgiften. Uppgifterna är av undersökande 
karaktär men inga nya upptäckter görs utom vid räta linjen. Eleverna säger 
själva att de vet vad svaret skulle bli. Detta är möjligtvis en positiv 
erfarenhet för dessa elever som valt denna grupp eftersom de anser sig ha 
svårt för matematik. Begreppet räkna och läroboken är båda viktiga. En 
uppgift blir omöjlig att lösa genom att den är otydligt formulerad. Det fanns 
tillfällen då elever tog eget initiativ och reflekterade. Exempelvis om en 
linje kan vara parallell med sig själv. Erika pratar mest själv och 
sammanfattar själv muntligt de slutsatser som görs även om hon försöker få 
eleverna att reflektera. Det blir flera gånger endast ett ord som svar när 
eleverna svarar.  

 

Dynamisk programvara – matematikinlärning 
Enligt konstruktivismen kan nya erfarenheter resultera i att utveckla ny 
kunskap. Med utvecklande av kunskap avser jag teoretisering och utökning 
av den kunskap som redan finns. Detta kan ske genom att lärare/elev ställer 
frågor som: Vad händer om...? Vad händer om inte...? eller att kunna dra 
paralleller. Att laborera kan bidra till att kunskapen utvecklas också genom 
att eleverna upptäcker ny fakta, kan generalisera och ställer sig nya frågor. 
Lärarens förmåga att utmana eleverna är av betydelse i deras 
kunskapssökande menar Chiappini och Bottini (1999) samt Schofield 
(1995). Likaså diskuterar Laborde (1998) datorn som en katalysator för 
lärandet. 

 

André 
André menade att han ville lära eleverna att fiska – men inte hur de skulle 
köpa fisken. Han ville få dem att reflektera och inse att 
matematikkunskaper förvärvas i tre steg: lära, förstå och skapa. 
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Matematikkunskaperna kan förmodligen även förvärvas i motsatt ordning 
skapa, förstå och lära. Precis som Sierpinska (1998) menar att en 
matematisk formel skall läsas från båda håll. Dessa tre sätt varvas i min 
undersökning av Andrés undervisning genom laborerandet 
/experimenterandet tillsammans med uppföljningen på undervisnings - 
sekvenserna i klassrummet. André försöker skapa nyfiken- het hos eleverna. 
Ett exempel är då de diskuterade om man kan lita på att det är sant det man 
ser på skärmen. Ett annat exempel är då björkens placering saknar betydelse 
vid skattsökningen. Uppgifterna är formulerade på ett sådant sätt att det 
finns en dold utmaning för eleverna vilket medför att de fortsätter sina 
undersökningar trots att ett svar är redovisat. Vid laborerandet med datorn 
går det lätt att mångfaldiga olika resultat. Resultatet dokumenteras i en 
rapport. Med egna ord kan eleven visa vad denne har erfarit. Eleverna 
tycker att datoranvändningen är ett kompletterande redskap och 
visualiseringen har stor betydelse. Både elever och André menar att 
arbetssättet underlättar samarbete vilket i sin tur kan förstärka lärandet. 
Syftet med uppgiften i årskurs 2 var att André skulle ge eleverna en uppgift 
som genererade kunskap utan några beräkningar. Detta kan ses som 
utveckling av tänkandet. 

 
Laborationerna i datasalen utnyttjades som sagt till att under lektionerna i 

klassrummet teoretisera matematikerfarenheterna genom att till exempel 
genomföra formella bevis. Detta meddelades också. ”Vi skall genomföra en 
syntes på nästa lektion.” Elevansvaret ökar och det har troligen god 
inverkan på lärandet (Crawford, 2001, Hannafin, Land, Hill, 1997; 
Balacheff, 1993, Emanuelsson, 2001). André uppmanar eleverna att försöka 
leta. ”Först måste man försöka leta. Man måste leta. Det finns linjer. Hur 
fungerar dessa? [...]Det är ni som skall upptäcka. Du ser skillnaden? Det är 
detta man måste testa!”30 Någon elev menade att tiden gick så fort då man 
satt vid datorn. Sierpinska (1998) menar att det skrivna matematiska språket 
är tvådimensionellt, bild och text, och läses inte linjärt. Därför kan man inte 
undervisa om matematikens alla skepnader, det vill säga matematikens 
högst olika tillämpningar i en mångfald situationer, endast genom att göra 
beräkningar. Detta kan illustreras med det André säger att eleverna arbetar 
med flera sinnen nu då de använder datorprogrammet.  

                                              
30 Alors, d’abord, il faut essayer de chercher. Il faut chercher. Il y a des droites. 
Comment ça fonctionne? [….] Tu vois, regardes. C’est à vous de découvrir. Tu vois la 
différence ? C’est qu’il faut tester 
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Kristina 
Kristina anser att kunnande i matematik är att räkna, tänka, logiskt formler, 
lagar, satser, bevisa dem och kunna tillämpa dem, ställa upp och formulera 
problem när det gäller matematiska begrepp samt beskriva verkligheten 
med hjälp av matematiska modeller, analyser och kunna ställa en prognos. 

 
Kristina uppmuntrar och bekräftar det eleven gjort. Datorn har en 

potential att indirekt stärka elevens tilltro till sitt eget tänkande genom att 
den inte påpekar att eleven gör fel eller rätt men eleven kan genom att 
använda sitt logiska tänkande dra egna slutsatser som hon/han kan verifiera 
genom att test.  

 
Jag ger exempel nedan på hur Kristina försöker hjälpa eleven att tänka 

logiskt genom att utnyttja visualiseringen. I utdrag K 15 nedan säger eleven 
först att sidorna inte är lika och Kristina befäster denna utsaga med att 
bekräfta att de är olika. Den ursprungliga frågan (K 15:1) förtydligas med 
ordet förhållande och relation (K 15:5). Eleven svarar Ja. När läraren undrar 
vilken relation det gällde, kom eleven på svaret med en viss glädje. Det är 
även svårt här att konstatera om det är en gissning eller ej. Därför försöker 
läraren ställa en kompletterande fråga men blev avbruten av eleven med ett 
svar som så småningom bestod av ett tal. Men vid frågan vad som hände 
om talet ändrades till 0,5 kan eleven inte svara utan läraren svarar. 

 
Utdrag K 15 

1. Kristina: Hur är det med deras sidor, motsvarande sidor?  
2. Elev: Dom är inte lika. 
3. Kristina Dom är inte lika.  
4. Elev: Olika. 
5. Kristina Dom är olika Men hur är det med förhållandet? Finns det 

någon relation mellan dom? 
6. Elev: Ja  
7. Kristina: Ja men vilken? Vilken relation? 
8. Elev: Kolla Dom är dubbelt så stora. 
9. Kristina: Ja just det. Bra gissat! Mycket bra! Ni måste sammanfatta 

på detta sätt men vad händer om jag ändrar på . 
10. Elev: Då blir det annorlunda. 
11. Kristina: Det blir annorlunda. Hur annorlunda. 
12. Elev: Fyra gånger större blir det. 
13. Kristina Ja ha just det. Det blir precis t.ex. om jag tar …Det 

stämmer. Om jag skriver 0,5.  
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14. Elev:… 
15. Kristina: Det blir hälften. 
16. Elev: Ok.  

 
I Utdrag K 16 nedan drar en elev egna slutsatser (K 16) men avbryts av 

läraren. Eleven gav sig inte utan fortsätter sin motivering K 16:3) och 
uppmanas av läraren att tänka logiskt. Detta kan eventuellt vara en 
bekräftelse på att eleven har rätt (K 16:2, 4). Att eleven tar eget ansvar. 
Eleven ställer en motfråga och konstaterar att linjen inte kan vara parallell 
med x-axeln (K16: 3, 5).  

 
Utdrag K 16 

1. Elev: Den är 0. Den existerar inte om den är (avbrytes av läraren) 
2. Kristina: Ja just det. 
3. Elev: Om den är vinkelrät. 
4. Kristina: Men tänk logiskt! Om en linje är vinkelrät mot x-axeln 

har den ingen lutning?  
5. Elev: Nej [...]Vad menar du med det? Är den vinkelrät nu? Om den 

är parallell så är den horisontell. 
 

Denna elev har förmodligen tillit till sitt eget tänkande och vågar därför 
be om lärarens kommentar. Samtalet kan innebära en viss osäkerhet om vad 
begreppet vinkelrät betyder för eleven. Datorn bidrar i dessa exempel med 
sin förmåga att visualisera och programmets dynamiska effekter som 
Kristina försöker använda till utveckling av det logiska tänkandet. Kristina 
anknyter till verkligheten genom problemen om Pariserhjulet, båtarna och 
fotona. Tilltro till det egna tänkandet, utveckling av  logiskt tänkande samt  
ansvarstagande är viktiga faktorer enligt den svenska 
läroplanen/kursplanen. 

 
Elevernas utveckling visade sig framför allt vid redovisningstillfället då 

de formulerade långa meningar som svar och försökte lösa annorlunda 
problem. Detta arbetssätt framhävs av att eleverna laborerar och där har den 
dynamiska programvaran i denna undersökning varit betydelsefull.  

 

Erika 
Då Erika menar att matematik förutom logiskt tänkande, kalkylering också 
är befästande av kunskap övergår hon till att arbeta laborativt för att tillägna 
sig kunskap i matematik där eleven undersöker och gör beräkningar. 
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Lektionen som handlade om randvinklar och medelpunktsvinklar, 
avslutades med en gemensam uppgift om summan av motstående vinklar i 
en cirkel inskriven fyrhörning. Där utvecklas kunskapen till något som inte 
endast befästes. Då läraren försöker generalisera tar vid ett tillfälle eleven 
initiativet och säger att det är bara att kontrollera  Läraren leder samtalet 
vidare och avslutar genom att sammanfatta och dra en slutsats. Läraren 
ställer frågor möjligtvis för att kontrollera att eleven har lärt sig specifik 
fakta om till exempel egenskaper hos k och m. Den sista lektionen då 
eleverna skall beräkna k genom att använda ∆y och ∆x kommer eleven 
antingen ihåg från föregående lektion eller ser vid denna laboration att en 
vågrät linje har k = 0. Det är ingen som formulerar det på formen: Linjen 
saknar k-värde. (E 15). 

Utdrag E 15 
Erika: Vi skall se. Om jag drar i den här så. Vi har den ser ut så här menar 
du. Det finns ingen lutning på den helt enkelt. Man kan inte räkna ut någon 
lutning. Det går liksom inte att dela med noll.  
Elev: Så om den är vågrätt så är den 0? 
Erika: Om den ligger vågrätt så här precis då är den 0. 
 

Som tidigare sagts hade eleven med frågan om en parallell linje kan vara 
parallell med sig själv kunnat ge upphov till en diskussion. Vid ett tillfälle 
avslutades lektionen med en uppgift där eleverna skall illustrera tre 
matematiska satser.  

 
Datorns betydelse för den här gruppen har varit att eleverna kan befästa 

samband med ett annat medium än papper och penna. De kan även 
upptäcka samband både förväntade och oförväntade. Detta arbetssätt gav 
också tillfälle till att eleverna frågar läraren och varandra, som görs vid 
laborationer. Uppgiften behöver inte vara avslutad för att ett svar har 
erövrats.  

 

Sammanfattning  

De tre lärarna 
Här har jag utgått från lärarnas bakgrund och deras inställning till 
undervisning då jag beskrivit dem utifrån de olika frågeställningarna del för 
del och hur resultaten kan sammanfattas utifrån huvudfrågeställningen. 
Resultatet framgår kortfattat av nedanstående tabell. En del har jag redan 
berört men avser här att ge en mer sammanhängande bild. 
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Andrés syn på matematik och matematikundervisning är grundad på 

erfarenhet och matematikkunskaper samt den arbetsmiljö han verkar i. 
Matematiken är enligt André ett sätt att växa, ett underlag för vidare studier, 
en del av kulturen omkring oss och en konstart. Hans problemformuleringar 
är ingen kopia av något, som står i någon bok. Han menar att 
datorprogrammet ger matematiken ett liv, en rörelse (jämför ordet 
dynamisk) och mentala bilder. Programmet underlättar dessutom samarbetet 
mellan elever samt mellan lärare och elev. Detta bekräftas även av eleverna. 

 
Erikas och Kristinas syn på matematiken kännetecknas som det man 

bland annat kan läsa ut från läroböcker, kursplan och läroplan vilket innebär 
logiskt tänkande, problemlösning samt kalkylering. Erika använder 
programmet i enlighet med vad hon ansåg vara matematik, huvudsakligen 
att befästa kunskap genom repetition men också delvis att utforska, i denna 
undersökning främst den räta linjen. Kristina menar att datorprogrammet 
stödjer begreppsförståelsen genom visualiseringen och de dynamiska 
egenskaperna. Snabbheten i konstruktionerna var också värdefulla. Hon 
menar att matematik också är en beskrivning av verkligheten, och anknyter 
därför till exempel från verkliga livet. Det är viktigt för dem att visa hur 
eleverna skall göra för att det skall bli rätt. Detta gör att eleverna även är 
måna om det rätta svaret. Såväl Kristina som Erika har svårt att lämna över 
ansvaret till eleverna och låta dem göra sina egna upptäckter.  

 
Bland de svenska lärarna i arbetslaget använder sig endast Kristina av en 

”redovisningsuppgift” där datorn användes. Detta kan bero på Kristinas 
kunskaper i matematik samt hennes tidigare erfarenhet av programmet. Hon 
vågar gå utanför ramarna, ge eleverna möjlighet att upptäcka matematiken 
på ett annorlunda sätt, att visa eleverna att det inte enbart är antalet rätt som 
har betydelse. Denna redovisning ersatte inte det ordinarie skriftliga provet. 
Där var Kristina beroende av vad som bestämdes i lärarlaget. Kristinas 
redovisningsproblem kan inte genomföras utan att eleverna har förstått och 
lärt sig. För att formulera problemen fordras matematikkunskaper utanför 
lärobokens innehåll samt en viss erfarenhet av programmet. Denna 
erfarenhet kan också ha påverkat hennes tilltro till möjligheten att använda 
datorn för att redovisa ett matematiskt kunnande. 

 
Erika och Kristina anser också att begreppsförståelsen kan bli bättre om 

datorn används. Erika stod inför uppgiften både att fördjupa sig i ett 
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datorprogram och att engagera elever, som anser att de har svårt för 
matematik. Båda lärarna har elever som inte prioriterar ämnet matematik i 
sin utbildning. Lärarna har ingen tillgång till datorn i klassrummet som 
skulle kunna underlätta att återanknyta till lektionerna i datasalen. 
Gemensamt för dessa tre lärare är att de anser datorn som en möjlighet till 
att göra matematiken förstålig. 

 
I nedanstående tabell har jag gjort en sammanställning för varje lärare. 

Terminologi, det matematiska språket, har jag i texten endast berört, men 
tagit med här eftersom det kan vara en viktig grund för att skapa förståelse 
och undvika missförstånd inom matematikundervisningen. Begrepp kan 
med rätt terminologi synliggöras i sina sammanhang. 

 
 André Kristina Erika 

Terminologi Mycket viktigt, 
matematiken blir 
klarare och 
tydligare. 
 
 

Anser det viktigt, men 
anpassar sig till 
elevernas språk. 

Använder till 
exempel 
fyrkant i 
stället för 
fyrhörning, 
mittpunkt i 
stället för 
medelpunkt. 
 

Hur ser problem 
formuleringen 
ut? 

Utmaningar, 
varje uppgift en 
del i en helhet. 
Problem från 
vardagen. 
Problemen kan 
endast lösas med 
hjälp av program- 
met på gymnasie- 
nivå. 
 

Separata uppgifter 
liknande lärobokens. 
Problem från 
vardagen. 
Redovisningsbladet 
mer utmanande 
uppgifter. 
Räta linjen 
uppgifterna var mer 
utforskande. 
 

Separata 
uppgifter ofta 
som repetition 
liknande 
lärobokens. 
Tre uppgifter 
att illustrera 
givna begrepp. 
Räta linjen 
uppgifterna 
var mer 
utforskande. 

Hur används ele- 
vernas 
inhämtade 
kunskaper? 

Introduktion till 
bevis, förståelse 
för behov av 
teorikunskaper. 

Lösa uppgifter i 
läroboken. 

Lösa uppgifter 
i läroboken. 
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Rapporten skulle 
innehålla vad de 
sett inte vad de 
trodde var rätt 

Hur utnyttjas 
programmets 
möjligheter? 

Uppgifterna kan 
inte lösas utan 
programmets 
möjligheter. 
Anvisningar från 
direktiv till fritt 
utövande. Inga 
begränsningar 
utan eget 
skapande 
uppmanades till. 
 

De dynamiska 
effekterna och 
visualiseringen 
utnyttjas. Få exempel 
på eget initiativtagan- 
de.  

De dynamiska 
effekterna och 
visualiseringe
n utnyttjas. Få 
exempel på 
eget 
initiativtagan-
de. 

Hur förhåller sig 
läraren till 
datorn jämfört 
med andra 
verktyg? 
 

Ett av andra 
verktyg. 

 

Datorprogrammet kan 
öka förståelsen dock 
intar läroboken och 
beräkningar en central 
plats. 
 

Boken och 
beräkningar 
viktigast. 

På vilket sätt 
kan elevens 
kunnande 
utvecklas genom 
datoranvändning
en? 

Intresse, 
nyfikenhet, förstå 
och skapa 
Arbeta som 
matematiker, 
stort ögonblick 
då de skulle 
bevisa en sats. 
 

Eleverna mer 
kreativa, förstå 
begrepp, upptäcka 
samband, större 
inflytande, 
uppmuntran. 

Befästa 
kunskap, 
motivation, 
bättre självför- 
troende, finna 
samband. 

 
André har elever, som kan lyssna. Tid måste inte ägnas till repetition av 

instruktioner utan eleverna arbetar självständigt. Genom uppgifternas 
konstruktion och elevernas inställning och självständighet har Andrés 
elever möjlighet att bli nyfikna, utforska och finna ny kunskap. Kristinas 
redovisningsuppgift visar en möjlighet till ett självständigt utforskande 
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arbetssätt. Andrés elever (de yngsta var 14 år) har inte tidigare arbetat på 
detta sätt men äger ändå förmågan att arbeta självständigt trots att de är 
vana vid att vara styrda enligt lärarens uttalande. Kristinas och Erikas 
elever, ca 18 år, behöver däremot information flera gånger. Kristinas 20 
närvarande elever var inte alltid desamma lektion efter lektion. Det är inte 
heller självklart för deras elever att komma till lektionerna. Detta förorsakar 
även en diskontinuitet i undervisningen. André vill att eleverna skall få 
tillfälle att skaffa sig matematiska kunskaper utan att göra beräkningar. 
Kristina och Erika hänvisar till eleverna att använda  läroboken. De 
faktakunskaper som läroboken innehåller återspeglas i deras 
problemformulering. Detta medför att lärarna anpassar sig till eleverna och 
inte vågar ge dem för stora utmaningar. André ville lära sina elever ”hur 
man fiskar - inte hur man köper fisk”. Kristina och Erika koncentrerar sig 
på att få eleverna att förstå företrädesvis enligt en viss mall. Terminologins 
betydelse skiljer även lärarna åt. Erika anser att terminologin är viktig men 
genomför inte detta själv i denna undersökning. Kristina anpassar sig till 
elevernas språkbruk och André försöker få eleverna att använda rätt 
terminologi framför allt genom att själv vara korrekt och därigenom tydlig. 
André och Kristina anknyter båda matematiken till vardagsproblem.  

 

Hur dynamisk programvara har använts 
Eleverna är i stort sätt alla nybörjare vad gäller att hantera Cabri Géomètre. 
De svenska eleverna får samma instruktion ett flertal gånger på olika sätt, 
på papper, genom demonstration som utgår från papperet och genom 
individuell hjälp att tolka instruktionen på papperet. Detta kan bero på att 
lärarna själva känner sig otrygga i hanteringen av programmet och är så 
fixerade av hur programmet skall hanteras. Det kan också bero på att viss 
specifik hantering av fakta är vad som efterfrågas av eleverna och då 
använder man programmet på ett visst sätt. Det kan också vara en prägling 
av undervisning efter en lärobok efter ett visst mönster. Det kan även bero 
på att de svenska lärarna inte tror att eleverna kan läsa en instruktion eller 
inte orkar läsa en instruktion. Det går fortare om läraren visar. 
 





103 
Resultat och resultatanalys 

 

5Resultat och analys rev lil 060123.doc 

 

 



 Diskussion  185 
 

6 Diskussion 060120.doc 

 

Diskussion  
Datorn har likt en trojansk häst tagit sig 
in i klassrummet. Datorn som represen- 
tant för informationstekniken utmanar 
vårt sätt att se på kunskap och våra sätt 
att gestalta undervisning och lärprocesser 
beträffande så väl innehåll som form. 
Tekniken löser några problem men den 
skapar samtidigt andra eller med andra 
ord - den förändrar villkoren för lärande. 
(Wyndhamn, i Säljö, Linderoth, (Eds.), 
2002, sid 117) 

 
 

 
 

Det har varit spännande och lärorikt för mig, som själv är lärare och 
lärarutbildare, att ha fått studera hur lärare delvis planerar och därefter 
genomför sin undervisning, när de använder ett dynamiskt 
geometriprogram. Jag fick ta del av lärarnas planering via de 
problemuppgifter som de delade ut till respektive elevgrupp och via 
presentationen på Andrés hemsida. En lärares planering är naturligtvis 
mycket mer än så, men faktum är att om man väger in alla eventuella 
aspekter så är en lärares planering komplex, svåröverskådlig och svårtolkad. 
När man bestämmer sig för att studera vad som händer i ett klassrum, så 
måste man obönhörligen fokusera mer på vissa aspekter av undervisningen 
och helt eller delvis bortse från andra. 

 
But the classroom is a social world that is strange and mysterious, how 
can what is going on be understood, how can it be recorded, and how 
can it be interpreted. Ball (1982). 

 

Min övergripande forskningsfråga är Hur använder olika lärare ett 
dynamiskt datorprogram? Jag har visat att tre lärare använder sig av Cabri 
Géomètre på högst olika sätt. Dessa skillnader kan bero på lärarnas 
kunnande om och erfarenheter av datorprogrammet, deras kunskaper om 
och erfarenheter av öppen problemformulering samt klassens allmänna 
studiemognad och både lärares och elevers inställning till matematik. 
Elevernas studiemognad inkluderar även elevernas motivation att närvara 
på lektionerna. Min forskning har också visat att alla lärarna innehar en 
nyckelposition för hur eleverna kan lära sig matematik som resultat av 
datoranvändningen samt för hur beroendet av läroboken gestaltar sig. 
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Lärarnas problemformulering initierar och styr delvis arbetet med 
matematikprogramvaran och styr därigenom också vad eleverna skall lära 
sig. Urvalet av lärare i detta avhandlingsarbete försvårades genom att denna 
typ av programvara inte explicit framhålles som väsentlig i svensk 
läroplan/kursplan och att användandet av dynamisk geometriprogramvara 
(DGP) i matematikundervisningen därigenom sannolikt inte är speciellt 
vanligt förekommande i Sverige.  

 
Läroplanens betydelse för lärares problemformuleringar kan givetvis inte 

förbises. De uppkomna matematikkunskaperna vid arbetet med dynamisk 
matematikprogramvara kan naturligtvis vara högst olika om arbetet sker i 
en öppen undervisningsmiljö. Faktakunskaperna som delvis ligger som 
grund för elevernas ansatser kan vara olika. Förutom att eleven tillägnar sig 
faktakunskap kan eleven också få ta del av en process, ett matematiskt 
logiskt tänkande, som leder till olika slutsatser. 

 
De tre lärarna har med all säkerhet olika förutsättningar för att 

genomföra sin undervisning och det påverkar naturligtvis resultatet. 
Förutsättningarna består också av lärarnas olika kunskaper och erfarenheter 
beträffande matematikämnet och matematikundervisning. André 
kombinerar ett experimentellt arbetssätt med ”contextual teaching”. Han 
transformerar den praktiska erfarenheten till teoretisk kunskap. André gör 
detta genom att uppmana eleverna att formulera relevanta axiom eller 
formellt bevisa nyupptäckta samband. Överföringen av kunskap från ett 
område till ett annat skedde exempelvis då Andrés elever undersökte var 
Elverket skulle placeras. Kristina uppvisar också en form av ”contextual 
teaching”, då hon använde den praktiska erfarenheten till att lösa ett 
vardagligt problem. Detta framstår som tydligast då Kristina utgick från 
uppgiften om Pariserhjulet och i redovisningsfilen använde samma begrepp 
och tekniker för Båtproblemet. Erika, å andra sidan, använde företrädesvis 
datorn för att befästa det eleverna redan visste, något som var förankrat i 
hennes syn på hur hon vill genomföra matematikundervisningen. Jag har 
lagt stor vikt vid lärarnas problemformuleringar, eftersom hela 
undervisningssekvensen med Cabri Géomètre oundvikligen bygger på dem. 
Detta kapitel inleds med ett avsnitt, som jag kallar Lust till lärande. För att 
eleven skall lära sig något är lusten därtill avgörande. Därefter följer vilken 
betydelse läraren har för att Cabri Géomètre skall användas som ett 
didaktiskt verktyg. Jag avslutar med att ge exempel på framtida möjligheter 
utifrån en diskussion om matematikundervisningens eventuella behov av 
förändring. 
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Lust till lärande 
Sierpinska, (1998) menar att vad eleven lär och förstår beror på vem som 
bestämmer och formulerar de möjligheter eleven får. Detta visar lärarens 
betydelse i samband med planering och genomförande av en 
undervisningssekvens. Dewey (2004) påpekar också att ta ifrån eleverna 
deras lust till lärande innebär att beröva dem ett framtida lärande. 

 
I Farkell-Bååthes (2000) undersökning skulle eleverna bekräfta 

matematiska samband, samband som redan var formulerade. Andrés elever 
i årskurs 1 skulle däremot upptäcka och formulera samband, utifrån sitt 
experimenterande med Cabri Géomètre. Eleven i André klass var själv aktiv 
och utmaningen bestod i att själv formulera det hon/han upptäckte. Att 
dessutom inte veta exakt vad hon/han skulle upptäcka kan både generera 
nyfikenhet och vara en utmaning. Kristinas och Erikas laboration med räta 
linjen gav också deras elever möjlighet att själva upptäcka samband. Att 
upptäcka något på förhand obekant kan skapa nyfikenhet och vara 
utmanade. (Lemke, 1990). Det är således läraren som initierar arbetssättet 
genom sin planering I Farkell-Bååthes undersökning utgick eleverna från 
rätt svar som de skulle verifiera genom ytterligare exempel. 

 
Andrés elever fortsatte sitt laborerande även efter att läraren hade 

sammanfattat en lösning. Detta kan bero på att eleverna var nyfikna och 
trodde sig kunna upptäcka nya samband eller att de sökte efter andra vägar 
att nå samma resultat. Andrés elever i årskurs 2 kände glädje över att se 
samband men samtidigt frustration över att ha svårt att formellt bevisa 
dessa. Om eleverna betraktar läraren som sin ledare och litar till 
hennes/hans förmåga att ge dem adekvata uppgifter kan det vara lättare för 
eleverna att angripa ett problem. Kristina minimerade uppgiften på grund av 
tidsbrist och anpassade sig på detta sätt till eleverna. Eleverna hindrades 
förmodligen på detta sätt att ta eget ansvar för att uppgiften skulle lösas. 
Kristina uttryckte emellertid att en del elever inte skulle komma till 
lektionen om uppgiften var för omfattande. Hon påpekade att eleverna ville 
ha uppgifter som de kunde lösa snabbt och sedan vara färdiga. Vikten av 
lärarens förmåga att leda undervisningen är uppenbarligen väsentlig i detta 
sammanhang, något som redan Dewey (2004) påpekade. 

 
Då Erika använde Cabri Géomètre i huvudsak för att befästa redan 

befintliga kunskaper hos eleverna erfor eleverna att resultatet redan var 
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bekant och tyckte inte att de lärt sig något nytt. Detta tillvägagångssätt kan å 
ena sidan skapa en viss glädje över att få bekräftat att man redan har 
kunskaperna men det skapar å andra sidan ingen nyfikenhet eller förväntan 
att erfara något nytt. Att befästa kunskap som eleverna redan ägde ansåg de 
följaktligen inte vara intressant. Eleven måste ibland vara ”olydig” om 
hon/han skall upptäcka nya saker. Genom att göra "misstag", kan eleven 
också göra nya upptäckter (Goldstein, Povey och Winbourne, 1996). Erika 
noterade upptäckarivern hos sina elever då de laborerade med räta linjen. 
Vid denna datorlaboration var det lätt att vara olydig och genom att göra 
”misstag” gjorde eleverna vid detta undervisningstillfälle nya upptäckter. 

 
Kristinas elever utvecklade sin förmåga att angripa problem från att ha 

varit styrda i detalj angående hur de skulle arbeta och vad de skulle 
upptäcka, till redovisningstillfället då arbetssättet var friare och 
upptäckterna ej i förväg formulerade. Eleverna var vid detta 
redovisningstillfälle mer vana vid att arbeta med matematikprogrammet och 
mer vana vid att försöka upptäcka samband. Andrés elever var visserligen 
inte heller vana vid ett friare arbetssätt. Hans elever betraktade emellertid 
läraren som en auktoritet, som valde uppgifter som eleverna lärde sig något 
av. Svenska elever av idag är ofta uppfostrade till eller vana vid att våga 
och få ifrågasätta nästan allt, inklusive vad de förväntas lära sig.  Detta är 
naturligtvis varken negativt eller positivt i alla lägen. Likaväl som det kan 
vara en förutsättning för demokrati, kan det ibland ställa onödigt stora krav 
på lärare. En vanlig elevfråga till Erika och Kristina var ”Vad skall vi med 
det här till?”. Elevernas inställning till läraren som auktoritet kan ha 
betydelse för deras sätt att arbeta.  

 
Sammanfattningsvis grundar sig elevernas utnyttjande av Cabri 

Géomètre på deras fantasi och nyfikenhet, deras upptäckariver och deras 
glädje samt på lärarnas problemformulering.  

 

Ett didaktiskt redskap 
Vad påverkar förmågan att utnyttja dynamisk matematikprogramvara som 
ett didaktiskt redskap? Eftersom det är läraren som studeras i denna 
undersökning diskuterar jag på vilket sätt a) lärarens problemformulering, 
b) lärarens undervisningsmetoder, c) lärarens inställning till elever, 
matematik och programvara, d) lärarens tolkning av läroplanen samt e) 
lärarens utbildning kan påverka användningen av dynamisk 
matematikprogramvara. Dessa punkter omfattar förutom lärarens 
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problemformulering även: Hur läraren använder elevernas inhämtade 
erfarenheter och Hur lärarna utnyttjar programvarans potential och 
därmed ingår mina frågeställningar i min diskussion. Naturligtvis påverkas 
läraren av elevernas lust till lärande och den miljö hon/han arbetar i. 
Undervisning består huvudsakligen av en kommunikation och den är 
beroende av alla ingående parter. Men i denna undersökning står som sagt 
läraren i centrum. 

 

a) Lärarens problemformulering 
Gemensamt för Andrés arbetsblad är att först kommer information och sist 
kommer frågan som skall undersökas (bilaga 4 och 5). Rubrikerna för 
årskurs 1 var Arbetsblad över axiom 1-4, Arbetsblad över axiom 5, 
avståndet och det sista Arbetsblad över axiom 5, Energins Ekonomi! Denna 
progression karakteriserar jag som att André börjar med formell matematik 
som till slut används i ett praktiskt exempel. Eleverna kan inte förutse vilka 
samband de skall finna. De är hänvisade till att med egna ord formulera det 
som de finner. Andrés uppgifter hänger alla ihop, medan Kristinas och 
Erikas arbetsblad har det gemensamt att de detaljerat talar om vad eleverna 
skall göra i form av ”rita”, läs och gör. Det framgår klart och tydligt vad 
eleven skall finna, till exempel ”Vilket samband finns det mellan vinkelarna 
ABC och ACD? Formulera en hypotes.”(från Kristinas redovisningsblad). 
Likaså styr det som jag kallat ”redovisningsruta” vad läraren tänkt att 
eleven skall finna och vad hon/han skall lära sig. Både André och Kristina 
använder exempel från verkliga livet. Erika har inga sådana exempel, trots 
att ”intresseväckande problem från dagliga livet” var en punkt som Erika 
vill ha med på en lektion, som hon skulle vara nöjd med. Det som skiljer 
Andrés uppgifter från Kristinas och Erikas är att de är öppna problem även 
om de ibland genererar endast ett svar. Exempelvis så saknar björkens 
placering betydelse och skatten ligger ändå på samma ställe. Eftersom det 
teoretiskt sett finns oändligt antal punkter i planet där björken kan placeras, 
kan utgångspunkten för det praktiska genomförandet ske på ett oändligt 
antal sätt men genererar endast ett svar.  
 

Kristina hade tidigare använt Cabri Géomètre som 
demonstrationsredskap i klassrummet för att visualisera matematiska 
begrepp. Detta kan vara en anledning till att hon vid konstruktion av 
uppgifterna utgick från ett begrepp, som kunde och skulle visualiseras i 
stället för att upptäckas. Eftersom Kristinas och Erikas elever är 
koncentrerade och inriktade på att göra rätt och vill få bekräftelse på att de 
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skrivit rätt resultat, kan detta hindra dem från att upptäcka något nytt eller 
att ställa sig frågor såsom: ”Vad händer om...?”. De elever som gick utanför 
ramarna och fann ej efterfrågade eller förväntade samband visade tydlig 
glädje över detta och fick också viktig uppskattning av läraren. Möjligtvis 
kan det vara mer stimulerande att formulera uppgifter som kan generera 
olika möjligheter i stället för att uppmana eleverna att vara ”olydiga”. Å 
andra sidan kan eleverna genom att våga vara ”olydiga” finna olika 
samband, som går att generalisera, och på detta sätt få tilltro till eget 
initiativtagandet och eget tänkande. Återigen kan problemformuleringen 
tillfredsställa upptäckarivern hos eleverna. Eftersom både Kristina och 
Erika även undervisade i ämnet datakunskap hade de planer på att 
kommande läsår introducera Cabri Géomètre inom detta ämne. Eleverna 
skulle då vara bekanta med grunderna i programmet inför sina 
matematikstudier och matematikundervisningen kunde ägnas åt att 
upptäcka, utforska och generalisera, menade Kristina och Erika. Det skulle i 
så fall medföra att laborationsanvisningarna inte skulle behöva vara så 
detaljerade och därmed mindre styrda. Då eleverna har förstått så mycket att 
de själva diskuterar och beslutar vilka kommandon de skall använda kan de 
ta mer ansvar för sitt lärande. Detta menade Kristina vara möjligt. Det 
verkade som när Kristinas elever angrep en ny uppgift, så använde de inte 
sina nyligen erövrade erfarenheter. Ett exempel var när de hade fått 
anvisningar om hur likformiga fyrhörningar kunde konstrueras så använde 
de inte den informationen när de skulle konstruera två likformiga trianglar. 
De försökte rita två likformiga trianglar. Även om Andrés elever var vana 
vid en styrd undervisning verkade de ändå våga pröva en annan form av 
undervisning och letade i första hand inte efter rätt svar utan efter 
lösningar. 

 
Erfarenhet av programmet tillsammans med inställningen till och 

kunskaper i matematikämnet påverkar troligen problemformuleringen. En 
problemformulering i form av en utmaning kan, men behöver inte vara 
betydelsefull för att förstärka intresset att lära hos eleverna. Andrés 
uppgifter utmanade eleven till att reflektera och komma till en slutsats. 
Andrés elever hade möjlighet att göra misstag vilket genererade nya 
erfarenheter. Därtill fanns det ingen likhet mellan de utdelade uppgifterna 
och de matematikuppgifter som återfanns i elevernas läroböcker. Andrés 
uppgift beträffande konstruktionen av en triangel visade sig vid det 
speciella tillfället vara alltför öppen, vilket läraren uppmärksammade under 
lektionen. Eleverna fortsatte emellertid att experimentera. Problem med 
alltför öppna formuleringar, som resulterar i att eleverna inte vet vad de 
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skall göra har Wickman (2002) uppmärksammat. André utnyttjade 
emellertid detta tillfälle att stärka elevernas självförtroende genom att 
upplysa dem om det betydelsefulla i deras arbete. Uppgiften om 
skattsökningen innebar att läsa innantill och lista ut vilka kommandon, som 
var användbara. Begreppet "lika långt" skall till exempel konstrueras med 
hjälp av en geometrisk figur. Att upptäcka denna klassiska 
konstruktionsmetod kan också betecknas som en utmaning. 

 
Cabri Géomètre visualiserar begrepp och sammanhang och eleven 

erövrar sin erfarenhet förmodligen genom att observera, analysera, 
diskutera, generalisera och att ställa frågor (Lemke, 1990). Att betrakta en 
datorlaboration, som en del i helheten, skulle kunna innebära att 
argumentera, teoretisera, ställa hypoteser, rapportera, dra slutsatser och att 
generalisera genom att bedöma och utvärdera de funna resultaten. En 
undervisningssekvens skulle följaktligen bestå av tre delar a) 
problemformulering, b) elevaktivitet och c) resultat. Dessa tre delar kan 
tyckas representera en traditionell beskrivning av en undervisningssekvens. 
Det som kan vara annorlunda är framför allt a) problemformuleringen. Den 
kan engagera individen och vara utvecklande om den inte begränsar elevens 
aktivitet (Dewey, 2004). Problemformuleringen kan även spegla graden av 
öppen undervisningssituation definierad som i Hannafin, Hill och Lands 
tabell (bilaga 1). Det som är nytt är också b) elevaktivitetens genomförande, 
det vill säga att laborera/experimentera i matematik på gymnasienivå. 
Begreppet resultat, (c) kan företrädesvis bytas ut mot begreppet 
erfarenheter. Ordet resultat kan tolkas som ett specifikt resultat även om det 
har samma form i pluralis. Däremot anger ordet erfarenheter pluralis och 
möjlighet till att göra flera erfarenheter kan inte missförstås. Bland Andrés 
elevers erfarenheter vid skattsökningen var bland annat den att björkens 
placering var försumbar i förhållande till var skatten låg. Denna erfarenhet 
medförde ytterligare frågor från eleverna och därmed begränsades inte 
elevernas aktivitet till en enda erfarenhet. 

 

b) Lärarens undervisningsmetoder 

Produkt - process 
Resultatet av undervisningen i matematik kan ses som en produkt. Denna 
produkt innehåller bland annat en mängd korrekta eller felaktiga svar. 
Desto fler korrekta svar, desto större kunskap i matematik kan anses vara 
inhämtad. Detta sätt att undervisa kan formuleras som att befästa något som 
eleven redan vet genom att hon/han gör uppgifter som förhoppningsvis ger 
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rätt svar. Detta är dock en smal och ensidig syn på ämnet matematik. En 
produkt kan även ha uppkommit genom en process (se fig 2).Att lära sig 
matematik kan följaktligen också ses som en process där uppgiften i sig är 
en utmaning, som genererar initiativ att gå vidare i utforskandet och eleven 
kan därmed ta ansvar för sitt eget lärande. Detta i sin tur ger eleven tilltro 
till sin egen förmåga att konstruera sin kunskap. Eleven kan genom att 
experimentera och ha möjlighet till icke förväntade resultat och genom att 
kritiskt granska, ställa sig nya frågor som mynnar ut i fortsatt sökande. Med 
att experimentera menar jag här att eleven får bestämma själv på vilket sätt 
uppgiften skall undersökas och/eller själv formulera sina erfarenheter. 
Detaljerade anvisningar såsom att använda förutbestämda kommandon eller 
finna förutbestämda samband kan lätt begränsa elevens upptäckariver. 
Lärarens ursprungliga problemformulering är med andra ord ett medel att 
öka verkningsgraden av den process som eleverna befinner sig i under sitt 
lärande.  
 

Lärarna har intresse av att förändra undervisningen. Dock har 
svårigheterna att frångå den traditionella undervisningen beskrivits tidigare. 
Schoefield (1995) har visat att datorprogram liknande drillprogram sällan 
erbjuder eleverna någon utmaning och ger ytterst liten effekt på resultatet 
av kunskapsprocessen. Det kan verka otryggt att förändra sin undervisning 
utifrån något läraren har kännedom om och som har använts i många år. 
Särskilt om förändringen består i att använda ett datorprogram, som saknar 
begränsningar i form av förutbestämda frågor och svar, och som vid ett 
öppet undervisningssätt inte mäter antalet rätt eller fel. Ett undervisningssätt 
där det även finns möjlighet att en elev upptäcker något oförväntat. Skall 
läraren dessutom förändra sitt undervisningsinnehåll för att uppnå 
läroplanens mål utan att erhålla extra stöd i denna utveckling väljer 
troligtvis flera lärare att hålla fast vid det de redan kan. Riis (2000) menar 
att läroplanens beskrivning av den handledande läraren behöver 
kompletteras. Det som saknas, menar hon, är det som handlar om 
kommunikation mellan lärare och elev. Eftersom eleven kommunicerar med 
läraren och denne initierar kommunikativa handlingar är lärarens kunskaper 
och förmåga i övrigt en viktig del av elevens kontext, enligt Riis. Sierpinska 
(1998) diskuterar också hur kommunikationen mellan lärare och elev äger 
rum och vad den innehåller. Hon betonar att det i matematikundervisningen 
framför allt är en språklig kommunikation. Problemformuleringen i denna 
undersökning kan relateras till denna kommunikativa del av 
undervisningen. 
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Lärarens betydelse är verkligen inte försumbar. Jag avslutar detta avsnitt 
med ett citat från Dewey, som dels belyser läraren som högst delaktig i 
elevernas arbete, dels visar hur lärandet kan gå till och att det verkligen är 
en process som äger rum. Den gemensamma reflektionen kan ses som en 
form av kommunikation: 

 
Lärarens förslag är inte en gjutform för ett förutbestämt resultat utan en 
utgångspunkt för att man skall kunna utveckla en plan, där alla som är 
inblandade i inlärningsprocessen har bidragit med sin erfarenhet. 
Utvecklingen sker genom ömsesidigt givande och tagande, läraren tar men 
är heller inte rädd för att ge. Det viktigaste är att målet utvecklas och tar 
form i en process av gemensam reflektion. (Dewey, 2004, (1938), sid 205, 
min kursivering) 

 
Elevens ansvar 
När eleven tar ansvar för sitt lärande, menar Balacheff (1993), Mason 
(2000) samt Bergkvist och Säljö (2004), att eleverna har möjlighet att 
konstruera ny kunskap. Då eleven tar ansvar för sitt lärande är detta även ett 
kännetecken på en öppen undervisningsmiljö, enligt Hannafin, Hill och 
Land (1997). Ett praktiskt exempel på när eleven tar ansvar för sitt lärande 
är då hon/han fortsätter att undersöka problemet trots att en lösning har 
presenterats. Likaså uppvisas detta ansvar när eleverna uttrycker frustration 
över att det är svårt att formellt bevisa vad de upptäckt. En av Andrés elever 
i denna undersökning ville inte arbeta tillsammans med någon annan elev. 
Detta resulterade i att hon fick arbeta själv, men också att hon uppmanades 
att själv lösa ”samarbetsproblemet” till påföljande lektion. Detta innebar att 
läraren lämnade över ansvaret till eleven att själv lösa detta problem. Ibland 
kan eleven naturligtvis fråntas möjlighet att ta ansvar, exempelvis då läraren 
upprepar given information, en information som redan finns nedtecknad, så 
kan det betraktas som att eleven inte klarar själv att lyssna eller läsa 
innantill. Ett grundläggande ansvar för lärandet hos en elev är att hon/han 
de facto kommer till lektionen. Läraren kan därefter hjälpa till genom att 
skapa förutsättningar för elevens lärande. Eleven kan också vidareutveckla 
sitt ansvar genom att komma bättre och bättre förberedd till lektionen.  

 

c) Lärarens inställning till elever, matematik och programvara 
Vad läraren förväntar sig av sina elever kan vara avgörande för lärandet. 
Hur läraren uttrycker sig då hon/han summerar elevens/elevernas arbete har 
förmodligen betydelse för resultatet av matematikundervisningen. En del 
elever behöver beröm för att fortsätta arbeta, medan andra kanske endast 
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behöver påpekanden. En elev med dåligt självförtroende kan behöva få 
erkänsla för det hon/han klarat av och får på detta sätt tilltro till eget 
tänkande. En elev med gott självförtroende och troligtvis då också goda 
matematikkunskaper behöver kanske någon form av ifrågasättande för att 
fördjupa och utveckla sina kunskaper. Detta innebär i sin tur att läraren 
behöver känna till elevernas sociala förmåga och matematiska kunskaper. 
Eleverna kan alla vara delaktiga och bidra med sin erfarenhet då läraren 
sammanfattar klassens arbete med laborationen. Om eleverna inte kommer 
till lektionerna, för att de kanske uppfattar att kraven är för stora, är läraren 
naturligtvis tvungen att ta hänsyn till detta i sin formulering av uppgifter.  
 

Det är emellertid inte endast lärarens inställning till eleverna utan också 
hennes/hans inställning till Cabri Géomètre - det vill säga vad programmet 
kan tillföra matematikundervisningen samt lärarens inställning till 
matematikämnet - som har betydelse. André använde metaforer i sin 
beskrivning av matematik och liknade matematikämnet vid en konstart. 
Matematikundervisningen liknade han i sin tur vid att lärarens uppgift är att 
lära eleverna hur man fiskar - han poängterade att han inte gav dem pengar 
för att köpa fisken. Förmodligen grundas Andrés syn på matematik i hans 
kunskaper i ämnet. Det skulle också kunna innebära, att André ser 
matematiken som ett humanistiskt ämne, som en del av livet ”Att få 
eleverna att växa och bli vuxna”, som han uttryckte det i den första enkäten. 
Matematikämnet används i hans undervisning inte endast som ett verktyg 
och ett sätt att göra beräkningar.  

 
Erika och Kristina betonar båda vikten av ”att räkna” och av logiskt 

tänkande. Logiskt tänkande står dessutom explicit uttryckt i den svenska 
läroplanen under avdelningen matematik. Men frågan är om logiskt 
tänkande verkligen kan tränas genom någon form av mall som skall gås 
igenom och/eller fyllas i. Logiskt tänkande skulle däremot kunna utvecklas 
genom reflektion över erfarenheter och dess konsekvenser. Detta kan ske 
med hjälp av laborationer/experiment i matematik där eleverna kan se 
konsekvenserna av olika ansatser och dessutom rekapitulera vad hon/han 
gjort. Utifrån en sådan rekapitulation kan eleven reflektera och förklara 
varför hon/han kom till det aktuella resultatet och därefter gå vidare genom 
att ställa sig frågan: Men vad händer om…?  
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d) Lärarens tolkning av läroplanen 
Nedan har jag försökt förstå hur lärarnas agerande kan ha sin uppkomst i 
läroplanen/kursplanen. På vilket sätt andemeningen i läroplanen/kursplanen 
tolkas kan vara av betydelse för hur datorn används. I den svenska 
läroplanen står det att elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de 
får möjlighet att se samband. Detta kan innebära att läraren visar eleverna 
vad de skall se/upptäcka eftersom det står ser och inte upptäcka. Genom att 
laborera/experimentera kan eleverna upptäcka samband på egen hand. Både 
Kristina och Erika framhöll detta. Det står vidare: ”Eleverna skall få 
möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper”. 
Att låta eleverna lösa uppgifter i läroboken kan naturligtvis ses som ett sätt 
att tillämpa kunskaperna. Detta arbetssätt var angeläget för de svenska 
lärarna i denna undersökning (Se Kristinas och Erikas arbetsblad samt 
utdrag K14 och E12). André nämnde inte och använde inte läroboken 
någon gång under mitt besök i hans klasser i undersökningen. Han menade 
förutom att tillämpa sina kunskaper i ett praktiskt problem, som löses 
experimentellt, kan erfarenheterna tillämpas för att genomföra ett formellt 
bevis. Detta kan innebära att undervisningen får en annan dimension än att 
enbart göra beräkningar och att logiskt tänkande måste användas. Andrés 
elever bekräftar detta då de blev frustrerade av att de såg samband men inte 
kunde bevisa dem, angående björkens placering vid skattsökningstillfället. 
Det står också i svenska läroplanen att ”varje elev skall få stimulans att 
växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 
förutsättningar”. Detta kan innebära en form av individualisering. 
Individualisering är emellertid svår att genomföra om anvisningarna för att 
lösa en uppgift är detaljerade och alla kommer till samma resultat på samma 
sätt. Då är det förmodligen oftast hastighetsindividualisering som gäller. De 
duktigaste och snabbaste eleverna hinner lösa fler uppgifter av samma typ. 
Öppna uppgifter i en experimentell miljö kan generera olika fakta Sådan 
uppgifter skulle därmed kunna individualisera undervisningen. Olika elever 
finner olika samband. 

 
Den svenska läroplanen beskriver även matematik som ett sätt att tänka 

och använder ord som logik, intuition, formulera hypoteser, undersöka, dra 
slutsatser och övertyga (SKOLFS, 1994, sid 40). Dessa begrepp kan också 
anses beskriva arbetet med dynamisk programvara. Troligen är det så att 
ungefär likartade influenser genomsyrar skolväsendet över hela världen. 
Datorprogrammet Cabri Géomètre konstruerades de facto i mitten på 80-
talet och har egentligen förändrats ytterst lite i grunden. Tre versioner har 
hitintills kommit ut och nu finns också ett 3D alternativ. Möjligheten till att 
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upptäcka samband och därmed formulera hypoteser har alltsedan första 
versionen varit en grundläggande egenskap hos detta program. 
Begränsningarna bestämmer läraren i första hand genom sin 
problemformulering. 

 
Det står, angående datoranvändning i svenska läroplanen, att datorn kan 

användas som verktyg tillsammans med miniräknaren och under studier 
samt i framtida arbete. Detta tolkar jag, som tidigare sagts, att det innebär 
att använda datorn som ett räkneverktyg. Denna undersökning visar, att 
användning av dynamisk programvara innebär mycket mer än att använda 
datorn som ett räkneverktyg. Dynamisk programvara har möjlighet att 
utveckla det matematiska logiska tänkandet med lärarens hjälp. Denna 
undersökning visar också att dynamisk programvara kan vara en viktig och 
väsentlig resurs för att utveckla elevernas nyfikenhet, öppenhet, analytiska 
förmåga, kreativitet samt förmåga till att generalisera - vilket också i sin tur 
stöds av den svenska läroplanen. Likaså har undersökningen visat att 
dynamisk programvara kan vara underlag till formulering av hypoteser och 
undersökning av dem. Det fordras emellertid väsentlig kunskap om vad 
dynamisk programvara egentligen innebär för att kunna använda den i akt 
och mening att realisera dessa syften. 

 
Samtidigt menade Kristina att arbeta med dynamisk matematikprogram- 

vara gav eleverna större möjlighet att påverka sin utbildning vilket också 
skall vara möjligt enligt svenska läroplanen. Kristina och Erika följer 
skrivningen i läroplanen där det står: ”Huvuduppgiften för de frivilliga 
skolformerna är att förmedla kunskaper...” Denna mening fortsätter 
emellertid med ”... och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna 
sig och utveckla kunskaper” (sid 25). Ordet förmedla är utifrån en 
konstruktivistisk synvinkel tvivelaktigt valt och jag tar här fasta på den 
senare delen av denna mening. Begreppet förutsättningar kan innebära att 
om läraren skapat adekvata förutsättningar, så kan eleverna möjligen 
komma till klassrummet och uppleva lust till lärandet. Kristina var 
medveten om detta och försökte genom att anpassa sin problemformulering 
till elevernas förutsättningar att genomföra det.  

 
Begrepp som skulle kunna ha betydelse för inställningen till matematik 

kan exempelvis vara intellektuellt verktyg, utveckla, resonemang och 
strukturer, rik, abstrakt, strukturerad och antiken. Dessa begrepp används, 
som tidigare sagts, i kursplanen från kantonen Valise och avser matematik. 
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Begreppet antiken innebär att ämnet matematik även har ett kulturellt värde, 
ett ämne som ständigt har utvecklats då det har funnits samhälleliga behov.  

 
Stöd av skrivningar i läroplanen/kursplanen och tillräckliga 

ämnesteoretiska kunskaper utgör en god förutsättning att formulera 
problem, som utmanar eleverna och även att formulera verklighetsanknutna 
problem. En sådan utmaning är förmodligen mycket betydelsefull för att 
utveckla matematikkunskaperna hos eleverna. 

 

e) Lärarens utbildning 
Enligt Skolverkets rapport nr 221, (2003), har lärare på gymnasiet 
uppfattningar om att vilja utveckla och pröva ett annat 
undervisningsinnehåll och metoder, men samma lärare ansåg att det skulle 
stjäla för mycket tid från undervisningen och att elevernas förkunskaper var 
för bristfälliga samt att det fanns för lite tid till samverkan mellan lärare 
kring ämnet matematik. Lärarna menade att pedagogiska diskussioner på 
skolorna i första hand ägnas till utveckling av de olika 
gymnasieprogrammen.  

 
Mycket av Andrés idéer går i linje med Deweys teorier såsom att 

utveckla individualiteten och fria aktiviteter. De tre lärarna i denna 
undersökning ville skapa möjligheter till inlärning genom att eleverna 
skaffade sig erfarenheter genom att experimentera. Precis som den goda 
modern i citatet på sid 76 (?) frånhänder André inte sitt eget ansvar i och 
med att området är begränsat och tydligt men möjligheterna att arbeta och 
finna samband är olika och utmanande och lämnar frågan öppen för att gå 
vidare. Kristina beskriver kunskaper i matematikämnet bland annat som 
räkning, formler och dess tillämpningar. Hon har lika långa studier i 
matematikämnet som André men även en didaktisk utbildning. Dock har 
Kristina inte lika lång erfarenhet av dynamisk matematikprogramvara som 
André. Erika lägger tyngdpunkten på räkning och befästande av kunskap. 
Hon har kortast utbildning i matematikämnet men lika mycket didaktisk 
utbildning som Kristina. Både Kristina och Erika framhåller vikten av det 
logiska tänkandet men det framgår inte tydligt i undersökningen vad de 
egentligen menar med logiskt tänkande. 
 

Hur skall läraren, förutom sitt dagliga arbete, också sätta sig in i ett nytt 
datorprogram, förändra sin problemformulering på ett sätt som utnyttjar 
programmets möjligheter och samtidigt entusiasmera elever som känner sig 
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trygga med arbete i läroboken om samma lärare inte får tid till detta 
förändringsarbete? Kristina vill låta eleverna börja arbeta med Cabri 
Géomètre och också involvera andra lärare i detta sätt att arbeta. För att 
variera den traditionella undervisningen och använda dynamisk 
programvara behövs det förmodligen en viss självständighet hos läraren för 
att våga pröva. Kristina fick gehör i sitt arbetslag att pröva Cabri Géomètre 
i matematikundervisningen. De andra lärarna fick en studiedag bestående 
av en introduktion av Cabri Géomètre tillsammans med Kristina. Några 
pedagogiska diskussioner, hade efter vad jag erfarit, inte förekommit. 
Kristina tog initiativet till att formulera problemen, troligen beroende på att 
hon är mest förtrogen med programmet och kanske också att för att hon 
anses ha de djupaste matematikkunskaperna på denna skola. Skolledningen 
tycker sig stödja utvecklingen genom att införskaffa licenser för 
programmet till skolan och genom att ge lärarna en studiedag.  

 
En lärare kan inte enbart grunda sig på tekniken om hon/han vill 

argumentera för någon speciell pedagogisk metod, utan specifik kunskap 
om olika inlärningsmetoder behövs dessutom (Pedersen, 2000). Med 
utgångspunkt från denna kunskap kan man eventuellt utnyttja tekniken om 
det finns kunskap om densamma. De tre lärarna i undersökningen är 
emellertid styrda av sin tolkning av läroplan/kursplan, av sina kunskaper i 
matematik och av Cabri Géomètres möjligheter. 

 

Matematikundervisning i förändring 
Majoriteten av lärare eller skolan, som system, har inte efterfrågat den sorts 
satsning som stat och kommun gjort på datorisering av skolorna (Riis, 
2000). Kommunaliseringen ser Riis (2000) även som en möjlig orsak till att 
den pedagogiska delen av datoranvändning inte fått tillräcklig 
genomslagskraft. Riis beskriver också den satsning på kompetensutveckling 
som KK-stiftelsen genomfört 1996-1999 däribland ITiS-satsningen där min 
erfarenhet var, som tidigare nämnts, en kompetensutveckling i lagarbete 
och där datorn kunde användas. Eftersom datorn inom ITiS-satsningen 
företrädesvis nyttjades som faktabank, ordbehandlare och 
presentationsverktyg kan min undersökning ge ett ytterligare alternativ till 
att använda datorn i matematikundervisningen.  
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Ny inlärningssituation 
En möjlighet till förändring kan framtvingas av att datorn utmanar vårt sätt 
att se på kunskap, att gestalta undervisning och lärprocesser. Lärare utan 
utbildning inom dessa områden är möjligtvis medvetna att de har svårt att 
våga anta den utmaningen (Wyndhamn, 2002). 

 
Fakta som ligger utanför det som eleverna skall undersöka kan generera 

en fråga som:. ”Hur kommer det sig?” Då har en möjlighet till att förstå 
uppdagats och det logiska tänkandet kan stimuleras. Ett exempel var 
Kristinas elev, som fann sambandet mellan motstående vinklar i en 
inskriven fyrhörning i en cirkel då hon/han undersökte randvinkelsatsen. 
Detta kan sägas representera en situation där den egna matematiska 
kunskapen växer. En av Erikas elever ställde frågan om en linje kan vara 
parallell med sig själv. Testar man detta med programmet svarar 
programmet att den är det. Elevens kunskap beträffande parallella linjer 
hade förmodligen kunnat utökas om en diskussion hade ägt rum. Hur en 
parallell linje definieras hade eleverna kunnat ta reda på. Eleverna kan 
upptäcka saker som läraren är främmande inför. Det blir då en annan 
undervisningssituation, där villkoren för lärandet förändras. Läraren blir 
mera som en individuell mentor, en så kallad coach, vilket Schoefield, 
(1995) fann i sin undersökning. En mentor behöver inte kunna allt men 
inspirerar eleven till att vilja utveckla sitt kunnande. 

 
…the teacher’s role tended to change from that of an expert who presented 
information to be assimilated by students to that of a coach or tutor who 
assisted students when they encountered difficulties in their relatively 
independent work. This shift meant not only that the students received more 
individualized help, but also that they, generally speaking, worked more 
actively on their own rather than having the pace and content of their work 
controlled quite minutely by the teacher (Schofield, 1995, sid 201- 202)  

 
Ovanstående citat kan naturligtvis spegla vilket grupparbete som helst, både 
med och utan dator. Schofields resultat grundar sig emellertid på forskning 
där datorn är inblandad. Skall man laborera/experimentera med hjälp av 
datorn räcker det inte med en eller två datorer i klassrummet utan en 
datorsal är nödvändig. Det går att jämföra med att genomföra en 
kemilaboration med två till fyra elever åt gången. Har man ett fåtal datorer i 
klassrummet är det troligt att läraren framförallt låter eleverna använda 
datorn som en belöning då de gjort klart ett avsnitt i läroboken (Schofield, 
1995). 
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Vi förmodar att läraren har goda teoretiska kunskaper i matematik, vissa 
kunskaper om olika inlärningsteorier, samt viljan att förändra sin 
undervisning för att exempelvis skapa lust för eleverna att lära sig 
matematik. Denna undersökning har visat att om läraren tillåter sig att 
laborera och experimentera i sin matematikundervisning på gymnasienivå, 
så kan det vara ett sätt att gå vidare. Ett laborerande/experimenterande som 
ger eleverna tilltro till sitt eget tänkande, till sin egen förmåga att lösa 
problem och till att kunna ta ansvar för sitt eget lärande. Men för att 
genomföra detta behöver läraren få fortsatt utbildning dels i 
problemformulering, dels i utnyttjandet av dynamisk 
matematikprogramvara. Eftersom det tar tid att utveckla ett icke 
traditionellt sätt att undervisa på, skulle kurser inom lärarutbildningen vara 
önskvärda, såväl inom lärarprogram såsom inom fortbildningsutbudet. 

 

En förnyad lärarutbildning 
Kunskap är ett mycket komplicerat begrepp. Det framförs ofta att då datorn 
används minskar behovet av läraren. Carlgren och Marton (2002) motsäger 
detta genom att förklara vad de menar att kunskap är. 

 
Och om kunskap vore lika med information i meningen olika fakta om 
världen skulle resonemanget äga en viss giltighet. Om kunskap däremot 
avser förståelse av olika fenomen, att se sammanhang, att sätta en sak i 
relation till en annan, att göra skeenden begripliga, att upptäcka mönster, 
samband, gemensamma drag eller skillnader, då räcker det knappast med att 
behärska olika sökrutiner och ha tillgång till nätet. Då blir det måhända inte 
heller längre lika självklart att folk kan utveckla en generell förmåga att 
söka och bruka information i allmänhet. (Carlgren, och Marton, 2002, sid 
15-16) 

 
Att behovet av lärarinsats skulle minska motsäger även Riis, (2000). 
Läraren måste emellertid formulera problemen och ge eleverna möjligheter 
till vidgade perspektiv. 

 
Dynamisk programvara ökade elevernas inflytande enligt Kristina. Det 

kan i sin tur innebära att eleverna kan ta kontroll över sitt eget lärande och 
även ta ansvar för detsamma. Detta kan bli möjligt om elever och lärare gör 
sig mindre beroende av läroboken och löser öppna problem, som ger 
möjlighet till egna upptäckter och förståelse för matematiska samband. En 
sådan utveckling kan i sin tur ge tilltro till det egna tänkandet och utgör en 
sann utmaning för både elever och lärare. 
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IT-verktygen skapar en helt ny didaktisk situation där villkoren för 
elevernas verksamhet och det matematiska innehållet förändras (Blomhöj, 
2001, Dahland, 1998). Detta medför behovet av en förändring av 
undervisningens form och innehåll.  

 
Om undervisningen bibehåller en traditionell utformning finns det risk för 
att rätt-svar pedagogiken hämmar den undersökande verksamheten. Om 
elevers användning av datorer i första hand är kopplad till deras arbete med 
inlämningsuppgifter av traditionell karaktär, ser jag en fara i att 
användningen av IT kan stärka den inlärningssyn som den 
lösningsorienterade elevverksamheten är uttryck för. Till skillnad från det 
krävs det undersökande och experimenterande datorbaserade aktiviteter, 
som gör att en sådan syn på lärande ska kunna komma i fråga (Blomhöj, 
2001, sid 206) 
 

Blomhöj (2001), menar också att IT innehåller en utvecklingspotential för 
elevernas verksamhet, inställning till lärandet av matematik och att fortsatt 
forskning behövs på detta område. 

 
According to this epistemological position mathematical knowledge is not 
simply a ready made product that can be directly introduced into processes 
of teaching and learning. The new mathematical knowledge will only be 
actively constructed, in social interaction, by the student in his or her 
learning process within an activity. (Chiappini och Bottini, 1999, sid 2) 

 
Andrés varierande beskrivningar av sin undervisning visar att matematisk 
kunskap inte bara är en produkt som introduceras utan dessutom är aktivt 
deltagande i en social samverkan i likhet med vad Chiappini och Bottini 
(1999) beskriver ovan. André menar att hans undervisning inte är linjär. 
Utöver de beskrivningar jag redovisat tidigare använde han en matematisk 
modell i form av en matematisk kurva, en cykloid, eller en exponentiell 
kurva för att beskriva sin matematikundervisning. Cykloiden är användbar 
eftersom det inte hade någon betydelse om en elev ”kom in senare på 
kurvan” för alla elever kom ändå fram till slutpunkten samtidigt. Den 
exponentiella kurvan innebär att André går långsamt fram i början men då 
han finner det lämpligt ökar han takten. André jämför sig med en pilot och 
klassen är planet, som lyfter då de har tillräcklig hög hastighet. 
Undervisningen kan även jämföras med webben. Det är lätt att gå från en 
punkt till en annan därför att man kan själv välja väg, kanske inte den 
kortaste.  

 
Det finns alltså möjlighet till en förnyelse av det matematiska 

klassrummet genom att skapa en gemensam nämnare mellan ny teknik och 
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tradition. Lärarna behöver med stor sannolikhet förnyad och fördjupad 
utbildning för att kunna genomföra en förnyelse av det matematiska 
klassrummet med hjälp av Cabri Géomètre. Att ha djupa ämneskunskaper 
kan vid problemformuleringen bidra till att förstå matematikämnet bortom 
lärobokens matematik. Möjligtvis kan en intressant problemformulering 
även tilltala elever som anser att matematikämnet är lågprioriterat. 
Undersökningen visar att det går att successivt vänja ointresserade elever 
vid en annorlunda problemformulering än bokens. Det visade sig vid 
Kristinas redovisningstillfälle då eleverna uttryckte uttalad glädje över 
uppgifterna.  
 

Vad lärare i framtiden skulle behöva är kunskaper i matematikämnet och 
i användning av dynamisk programvara så att de vågar gå utanför den 
etablerade undervisningen i ämnet och inte tvivla på att eleven lär sig vad 
hon/han behöver i ett framtida samhälle. Kunskap behövs även för att 
kunna genomföra en flexibel undervisning genom att ha förmågan att se 
olika vägar till lösning och lärande. Säljö (2000) skiljer mellan skolan, ett 
pedagogiskt sammanhang, och andra miljöer. I skolan finns det i allmänhet 
en förväntad lösning på ett problem. Det är det man skall öva på för att nöta 
in en viss färdighet. Utanför skolan skall man oftast reda ut vad som är 
problemet. Hur det skall förstås är vanligtvis den avgörande komponenten. 
Andrés problem med formulering av axiomen, triangelkonstruktionen, 
elverkets placering samt skattsökningen var problem som inte 
representerade någon förväntad lösning hos eleverna. Samma egenskaper 
gällde ett par av Kristinas problem i redovisningsfilen. Säljö (2000) menar 
vidare att kunskap kan uppfattas som knuten till argumentation och 
handling i sociala kontexter. Detta ser han som en motsats till en objektiv 
bild som bara reflekterar och avbildar. Att experimentera tillsammans med 
en kamrat och dynamisk programvara skapar tillfällen till argumentation 
och handlande. Detta visade sig bland annat då Andrés elever fortsatte att 
undersöka problemet, även om de hade funnit en lösning. Det kan bero på 
problemformuleringen men också på elevernas nyfikenhet och kreativitet.  
 

 

Framtiden 
En stor del av dagens datorstöd i matematik verkar bestå av användandet av 
datorprogram som underlättar beräkningar och ritar grafer. 
Undervisningssätt och innehåll har emellertid inte ändrats nämnvärt (Riis, 
2000). Lärarutbildningen är föränderlig, likaså läroplanerna för det 
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allmänna skolväsendet. Stor vikt i lärarutbildningen läggs vid det sociala 
arbetet i skolan. Matematik och svenska är de mest omfattande ämnena i 
skolan om man tar hänsyn till antalet timmar i en elevs hela skolgång. 
Förutom att eleverna lär sig räkna lär de sig förhoppningsvis bland annat 
även: logiskt tänkande, problemlösning, träna analytiskt tänkande, kritiskt 
tänkande, prognostisera, översätta och sammanfatta till ett matematiskt 
språk och genom samarbete nå resultat som genererar diskussioner. Detta 
lärs förmodligen inte in efter en speciell mall utan kan kännetecknas av 
individuell inlärning, men är viktiga kunskaper att ha med sig i ett modernt 
samhälle. Varje elev är unik och har möjlighet att göra olika erfarenheter i 
matematikens värld. För att skapa förutsättningar för detta fordras lärare 
som ger eleverna möjligheter att inom verksamheten med till exempel 
dynamisk matematikprogramvara utnyttja programmet individuellt. Denna 
lärare måste därför också ha kunskaper om programmets möjligheter samt 
att kunna variera utbudet av öppna problem. 

 
However, unlike textbooks or standard reference-materials that are routinely 
available to students as sources of information, computer-based tutors are 
designed to interact with students and to be responsive to them as 
individuals. (Schofield, 1995, sid 22) 

 
Dynamisk matematikprogramvara tillåter varierande inlärningsmetoder 

om lärarna ges förutsättningar och tar chansen att genomföra dessa. Om 
datorprogrammet skall kunna utnyttjas som ett didaktiskt redskap, ett 
redskap, som bland annat kan skapa förståelse för matematiska begrepp och 
sammanhang, måste lärarna få hjälp att kunna utnyttja dess potential som 
Schofield skrev 1995. 

  
As just suggested, in order to have computer use result in potentially 
positive change, one has to find ways to team the technology up with 
teachers who understand and share the transformational goals. Otherwise, 
the technology will be little used in ways that do not help it reach its 
potential educational value. (Schofield, 1995, sid 220) 

 
Detta projekt har synliggjort redovisningsformer och sätt att inhämta fakta. 
Lärarna skall i dagens svenska skola förutom sin ämneskunskap skaffa sig 
kunskap hur man hanterar mobbning, bokstavsbarn, arbete i arbetslag och 
mycket annat. Frågan är om det finns utrymme för förkovring i ett 
datorprogram som kan bidra med ökad förståelse och intresse för 
matematik, men lärarna behöver därtill kunskap om hur man hanterar en 
öppnare utbildningsmiljö. Kunskaper om datorn som 
kommunikationsverktyg, presentationsverktyg och ordbehandlare är 
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grundläggande. Frågan är vad lärarutbildningens uppgift är? I 
matematikkurser samt i kurser i matematikdidaktik kan den vara att låta de 
blivande lärarna bli medvetna om möjligheten att förstå och få lust till 
matematik genom att låta eleverna få tilltro till eget tänkande. Matematik är 
ett ämne för vilket många elever tappar lust och intresse under skolåren. 
Där skulle ett från grunden förändrat undervisningssätt kunna vara en 
möjlighet. Lärarutbildningen, som bör ligga i linje med aktuell forskning, 
skulle kunna vara lärarna behjälplig med en adekvat utbildning. En 
undervisning i matematik som är mer inriktad mot en process än en 
produkt. En process där eleven hela tiden vill gå vidare efter att ha kritiskt 
granskat sina resultat. Gå vidare genom att formulera nya problem och ta 
ansvar för sitt eget lärande samt på så sätt få tilltro till sitt eget tänkande. En 
process som utvecklas av elevens nyfikenhet och glädje av att upptäcka 
samband som ibland kan generaliseras. Inom matematiklärarutbildningen i 
Stockholm är det högst ovanligt att något obligatoriskt moment beträffande 
undervisningen med datorprogram i matematik förekommer. Olika forskare 
betonar behovet av att utbildning behövs för att kunna använda datorn ur ett 
didaktiskt perspektiv (Balacheff, 1993, Dahland, 1993 och Schofield, 
1995). Utbildning såväl i matematik, matematikdidaktik och tillvaratagande 
av den dynamiska matematikprogramvarans möjligheter påverkar sannolikt 
både lärarens syn på matematik och syn på vad datorn kan tillföra.  

 
Boström (2003) framhåller att goda ämneskunskaper behövs, men att 

läraren också måste kunna omvandla den kunskapen till vad hon kallar 
”undervisningsbart” stoff. Det är här ämnesdidaktiken behövs. Man kan 
förmoda att lärare med mer gedigna ämneskunskaper visar en tendens att 
vara mer flexibla i sin undervisning och har därmed större förmåga att 
variera sitt arbetssätt (Gess-Newsome, 1999).  

 
Kristina har lika lång utbildning i matematikämnet som André. Det var 

hon bland de svenska lärarna i arbetslaget, som tog initiativet till en möjlig 
förändring av matematikundervisningen. Det var hon som tog initiativet till 
problemformuleringen i sitt arbetslag och successivt försökte införa mer 
öppna formuleringar. Detta vill jag påstå vara flexibelt och tillåtande. Gess-
Newsome (2001) menar att universitetskurser i matematik, metodkurser 
samt en början i läraryrket med någon form av mentorskap kan behövas.  

 
Therefore, three opportunities for change in teacher development are 
identified and explored: university content courses, content specific 
methods courses, and the induction period of the first three years of teaching 
practise. (Gess-Newsome, 1999, sid 82) 
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På vilket sätt syns det att läraren har förändrat sitt arbetssätt? Är det 

möjligt att använda modern teknologi i sin undervisning utan att förändra 
arbetssättet? Förändras undervisningsinnehållet om programmets potentiella 
möjligheter utnyttjas i större utsträckning? Dessa frågor kan belysas när 
läraren närmare studeras. 

 
Current concepts of learning focus on the active, cognitive, and constructive 
processes involved in meaningful learning. Learners are assumed to be 
active agents in their own learning; they select information to which they 
will attend and construct their own meaning from this selected information. 
Learners are not passive recipients, nor are they simple recorders of 
information provided to them by parents, teachers, textbooks, or media. 
This moves away from passive views of learning toward more cognitive and 
constructivist perspectives emphasizes what learners know (knowledge) and 
how they think (cognitive processes) about what they know as they actively 
engage in meaningful learning (Andersson and Krathwohl, 2001, sid 38). 

 
Ovanstående citat beskriver lärande och undervisning ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv där laborerandet/experimenterandet kan 
exemplifiera de faktorer som belyses. Andersson och Krathwohl (2001) 
konstaterar sammanfattningsvis att eleverna är aktiva i sitt eget lärande. De 
kopierar inte information från läroböcker, lärare, föräldrar eller media. 
Eleverna skapar med andra ord sin kunskap. Kanske menade Kristina detta 
då hon valde ordet skapa i stället för att konstruera. 

 
Det är också viktigt att elevens ansatser till utveckling av sin kunskap tas 

till vara. För att anknyta Bransford et al (2000) till Andersson och 
Krathwohls (2001) diskussion om lärande, kan ett datorprogram, som inte 
talar om rätt eller fel utan ger eleven möjlighet att under arbetets gång 
själva inse och ändra på sina modeller eller ger elever möjlighet att 
upptäcka nya fenomen, följaktligen bidra till elevens kunskapsutveckling.  

 
Avsikten med min undersökning var att beskriva hur tre lärare med olika 

bakgrund och olika undervisningsmiljöer använder Cabri Géomètre. 
Diskussionen beträffande Erikas undervisning kan tyckas alltför kortfattad. 
Detta beror på att Erika till största delen använder Cabri Géomètre på en 
"göra"-nivå. Detta kan i sin tur bero på olika orsaker vilket framkommer av 
beskrivningen. Men en signifikant orsak är att Erika är nybörjare när det 
gäller att undervisa med hjälp av Cabri Géomètre. Naturligtvis hade det 
varit intressant att se hur en lärare med 10 års erfarenheter av dynamisk 
programvara hade undervisat Erikas elever. En annan typ av undersökning 
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skulle kunna vara att samma uppgifter hade testats i de olika klasserna. 
Svårigheten är att kulturella skillnader förmodligen är avgörande för 
utfallet.  

 

Vad är nytt 
Vad är egentligen nytt i denna avhandling? Även om andra forskare har 
kommit fram till att problemformuleringen har betydelse för inlärningen 
och arbetssättet har jag förhoppningsvis förstärkt den sammanlagda empirin 
med mina exempel. Dessutom har ingen i Sverige tidigare studerat hur 
lärare planerar och genomför sin undervisning med hjälp av dynamiska 
geometriprogram. Ett sätt att öka intresset för matematik, kan ett förändrat 
undervisningssätt med användning av dynamisk programvara vara. Där 
matematik inte endast är ett beräkningsverktyg, 

 
Skall vi kombinera kognitiva inlärningsteorier med de möjligheter som 

dynamisk matematikprogramvara ger oss, så behövs det utbildning inom 
båda dessa områden för att matematikundervisningen skall kunna förändras 
och förhoppningsvis ge eleverna större lust till att studera matematik. Med 
detta menar jag inte att vi skall fortsätta att enbart använda tekniska 
hjälpmedel i den traditionella undervisningen utan utnyttja dessa hjälpmedel 
till att radikalt förändra undervisningen så att elevernas lust till att lära 
matematik återerövras, en önskad effekt enligt bland annat 
Matematikdelegationens betänkande (SOU, 2004:97). 

 
De svenska eleverna i denna undersökning fråntas delvis möjligheterna 

till att diskutera och redovisa kunskaper som de skaffat sig genom eget fritt 
tänkande. Eleverna skall lära in förutbestämda fakta och ofta efter en viss 
given mall och vad de finner skall vara rätt svar. Detta kan vara 
frustrerande för eleverna själva, eftersom det indikerar att någon annan 
bestämmer och i en sådan situation kan det vara svårt att lita till sig själv. 

 
Kritiska frågor uppstår naturligt när man diskuterar effekter av att 

förändra undervisningen: ”Hur skall jag använda den nya tekniken utan att 
min traditionella framställning av det etablerade stoffet försvagas?” och 
”Hur kan den nya teknikens egenskaper användas för att utveckla ämnet 
och det sätt på vilket detta framställs i undervisningen?” (frågor framtagna 
av Dahland, 1998; se sid 50 i denna avhandling). Den första frågan 
genererar inget nytt sätt att tänka eller att undervisa på. Svaret på den andra 
frågan skulle kunna vara att rikta ett uppdrag åt lärarutbildningarna att låta 
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sina lärarstuderande få ta del av den tekniska och didaktiska utmaning som 
förekommer. För det finns inget som tyder på att den tekniska utvecklingen 
och framtagandet av ny avancerade datorprogram kommer att avstanna.  

 
Att arbeta med dynamisk programvara kan vara en hjälp bland andra att 

lyfta undervisningen från en göra-nivå till en tänka-nivå. Från att utföra 
uppgifter efter en given mall till att själv utforska, själv välja vad som skall 
göras efter gjorda erfarenheter och själv dra slutsatser och eventuellt 
generalisera, som i sin tur kan skapa frågan: Går detta att bevisa? Eleverna 
kan använda sin nyfikenhet parad med fantasi, upptäckariver och glädje och 
på det sättet troligen få lust till lärandet av matematikämnet. 

 
Programvaran kommer naturligtvis att bli än mer utvecklad. Det gäller 

att utnyttja de resurser som finns på ett klokt sätt och att fortlöpande 
tillgodogöra sig kunskaper om dessa resursers potentialer så att 
utvecklingsmöjligheterna för matematikundervisningen har chans att bli så 
väl tillvaratagna som möjligt. 

 
Om skolan, och då i synnerhet gymnasieskolan skall ha kvar sin position 

i samhället, som en plats där unga människor ges möjlighet att utveckla en 
kompetens och en kunskap [...] måste skolan kunna erbjuda något mer än 
det som går att anskaffa med hjälp av en dator ansluten till Internet 
(Wikström, 1997, sid 45). 

 
Som doktorand är det lätt att bli ”mätt och trött” på sin avhandling under 

den långa skrivprocessen. Då kan det vara tänkvärt att ta del av Anna 
Sierpinskas citat från 1993: 

 
Thus, the relevance of a research study may consist not only in a direct 
improvement of the practice of teaching, not in a growth of our 
understanding or knowledge, but in giving an impulse for further research, 
in pointing towards new questions and new avenues to explore them. 
(Sierpinska, 1993, sid 46). 

 
Resultatet av denna undersökning kan eventuellt inspirera att till viss del 
besvara Dahlands fråga (1998) Hur kan den nya teknikens egenskaper 
användas för att utveckla ämnet och det sätt på vilket detta framställs i 
undervisningen? Framtida forskningsfrågor skulle kunna vara: Innehåller 
matematik förutom beräkningar andra egenskaper, som kan ”tränas” med 
hjälp av exempelvis dynamisk programvara? Vad lär man sig utöver 
matematik då man experimenterar med dynamisk matematikprogramvara? 
På vilket sätt kan dynamisk programvara ersätta läroboken? På vilket sätt 
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kan innehållet förändras i matematikämnet vid användning av dynamisk 
matematikprogramvara? På vilket sätt har lärarens syn på matematikämnet 
koppling till hennes/hans utbildning? 
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Summary 
The Purpose of this Study 
The purpose of this study was to investigate in which way and to which 
extent three different teachers used a specific dynamic software, Cabri 
Géomètre, when teaching mathematics in upper secondary school. My main 
research question has consequently been: In which way does a specific 
teacher use Cabri Géomètre when teaching mathematics?  

 
A study about teachers’ strategies when Cabri Géomètre is used should 

obviously not only include, in which way the problems are stated, but also 
how the teacher takes into consideration the experiences of the students 
working with the computer, and to which extent the software is taken 
advantage of. Furthermore, teachers’ strategies are very much depending on 
their approach to learning and their view of the subject mathematics 
including the situation when teaching with computers and a specific 
software. Balacheff and Sutherland (1994) have described the aim of Cabri 
Géomètre as below. 

 
Cabri Géomètre had the aim, from the very beginning, of providing learners 
with an environment in which geometrical knowledge could emerge from 
their activity in a natural way. (Balacheff & Sutherland, 1994, p. 140) 

 

Methods 
I attended three different classes, one Swiss and two Swedish, and observed 
three different teachers. My research study is a qualitative study and the 
result cannot be generalized. Nevertheless, my findings are that the teaching 
evidently varies in the three classes; the teachers had different experience of 
using Cabri Géomètre in their teaching of mathematics and used different 
mathematical education approaches as well. In other words: there is not just 
one way of teaching mathematics when one uses a specific software. 

 
As a starting point the teachers got an open-ended questionnaire asking 

them to describe what they thought mathematics is, why they wanted to use 
Cabri Géomètre as an aid in their teaching and in what way they thought the 
computer could serve the purpose of being used as a facilitating tool. To 
collect this basic information was important for me as I felt confident that it 
might influence their lesson preparation and consequently also their lessons 
(Thompson 1992).  
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During the lessons the teacher’s communication was tape-recorded and 

the lessons transcribed. I also took notes about what I considered significant 
for my study in the classroom. The research had been approved by the 
headmasters of the schools and the Swedish students had signed a contract 
stating that I could make use of the results. According to the Swiss students, 
I was told it was not necessary to have such an allowance from the students.  

 
When selecting the teachers I used the following criteria: knowledge of 

and experience of mathematics, knowledge of and experience of teaching 
mathematics, familiarity with technology in general and a pronounced 
interest in using Cabri Géomètre when teaching mathematics. 

 
In the table below you can notice that the Swedish teachers are female, 

less experienced in teaching mathematics and in using Cabri Géomètre 
when teaching mathematics than the Swiss teacher, even though the 
Swedish teachers are accustomed to using the computer as they also teach 
computer science. I have named the teachers André, Kristina and Erika. 
André and Kristina had studied mathematics at the university level for five 
years. Erika studied mathematics at the university for one and a half year 
and completed this with a training course at a Teachers' Training College. 
This is requested for the Swedish upper secondary school and consequently 
Kristina also had this training exam. 

 
  
Name Age Sex Teacher 

exam 
Computer use in 
mathematics 

Teaching 
subjects 

André 44 M  1982 about 10 years Mathematics 
Erika 34 F  1994 about 10 lessons Mathematics, 

Computer 
Science 

Kristina 50 F  1996 about 150 lessons Mathematics, 
Computer 
Science 

 
The analysis is based on the fact that Cabri Géomètre is created and 

developed in order to give the students possibilities to explore mathematical 
concepts, generalise and pose hypothesis. The students can also make their 
own constructions which might influence their learning. If the teacher does 
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not understand the potential and the limitations of Cabri Géomètre the risk 
of using it traditionally in their teaching is high.  

 
I focus the analysis on how the teachers allow and encourage their 

students to experiment by using Cabri Géomètre. The analysis of How the 
teacher pose the problems is divided in three parts: 1) The type of 
problems: pseudo questions, test questions or direct questions, and in which 
way the problems give possibilities to examine and explore (Balacheff, 
1993; Crawford, 1000; Emanuelsson, 2001; Chiappini and Bottini, 1999) 2) 
The potential of the software 3) The teaching milieu is traditional, or open 
(Hannafin , Land, Hill, 1997, see attachment no 1) and in which way there 
are possibilities for discussions (Lemke, 1990). Through the descriptions of 
the lessons I illustrate the question: How does the teacher take care of the 
students’ experiences? The analysis is also here divided in three parts: 1) 
The potential of the software 2) The teaching milieu and 3) The possibilities 
of discussions.   

 
It would have been interesting to see if the teachers dared to reduce the 

control of their students but probably the investigation time is too short 
 

The Curriculum and Dynamic Geometry Software 
We are all surrounded by geometry in our daily life. To learn geometry 
involves understanding artifacts and natural objects in our daily world, to 
interpret and analyze problems, to learn and perform logical thinking, to be 
able to select different methods to solve a problem, to identify what kind of 
knowledge is needed, to be able of conjecturing, generalizing and posing 
hypotheses and finally proving them. 

 
The Swedish curriculum expresses general recommendations for the use 

of computers or calculators in the teaching and learning of mathematics. 
Implicitly you can find incentives for the use of dynamic geometry software 
even if there is a not explicitly stated guideline for a specific software to be 
used. For example: the school should offer possibilities for a student to 
develop her/his knowledge, to deepen her/his thinking and to get the 
possibility to grow with respect to her/his qualifications, and to reflect over 
her/his experiences. When using dynamic geometry software you get a lot 
of experiences to reflect on, more or less depending on whether the teacher 
has posed a problem in an open-ended way. This allows the student to find 
different facts and examine them and see if they can be generalized. The 
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Swedish curriculum also says that the student should be given the 
possibility of seeing connections. Personally, I would rather say of 
discovering and understanding different connections, because that is what 
dynamic geometry is all about. Finally, the curriculum says that teaching 
mathematics should aim at giving the students faith in their own thinking; it 
should also develop the student’s curiosity, their analytical capacity, their 
creativity and their capacity to generalize.  

 
In the canton of Valise in Switzerland you will find nothing about using 

the computer in the curriculum. Nevertheless, they have special courses on 
all levels in using Cabri Géomètre. The teaching of mathematics in the 
canton of Valise, permits the student to use an ”intellectual tool without 
which the student would not be able to develop the same level of scientific 
knowledge“. The subject geometry is considered as much more important in 
school in the canton of Valise where it is taught each year. In Sweden, 
geometry is a minor part of school mathematics, the reason being that 
Euclidian geometry was reduced when new mathematics (i.e. set theory) 
started in Sweden in the late sixties and has never really managed to get 
back in the curriculum. 

Former Research 
There are few Swedish dissertations concerning the role of technology 
when teaching and learning mathematics. Nevertheless, I like to refer to 
Hedrén (1990), Wikström (1997), Dahland (1998), Lingefjärd (2000) and 
Samuelsson (2003). Hedrén examined learning with LOGO with children 
aged 9-12. Wikström examined how model building and simulation were 
facilitating the understanding of the solution of a differential equation in 
upper secondary school. Dahland examined how the computer and 
calculator were used in upper secondary and secondary school. He found 
that suitable software challenges the student’s creativity and that problem-
based environments have to be evaluated differently. He also meant that the 
teacher must possess good knowledge both of the technique and of the 
subject mathematics in order to be able to evaluate the student’s knowledge 
satisfactorily. Lingefjärd found that technical aid affects the learning, 
teaching, evaluation and understanding of mathematical concepts at the 
university level. He also observed that students’ mathematical capability 
grew dependent on the results of the technique. Samuelsson, finally, 
examined the possibility of changing the teaching in upper secondary by 
using computers. He found that nothing remarkable had happened.  
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There are of course quite different environments in teaching. Schofield 
(1995) found that some teachers have difficulties in changing the traditional 
way of teaching and in using the computer. According to Säljö (2000) 
changing one's attitude to teaching causes problems. Instead of giving 
information and presenting facts the students are now supposed to build up 
their own knowledge. Hannafin, Land and Hill (1997) has declared what 
she means about Open Ended Learning Environments (OELE) and Directed 
Environments. This is explained in more detail in the appendix 1. 
Sierpinska (1998) means that the mathematical language is very important 
and that the teacher has to be well acquainted with the terminology. 

 
There are also huge differences between different software. Schofield 

(1995) found that often those skill and practice software which produce 
good skills in calculation and tasks done according to a prescribed pattern 
bring very little challenge to the teaching. Each task has just one correct 
answer. Schofield examined ten classes eight of which used a software 
called Geometry Proof Tutor. This software has similarities with DGS 
(Dynamic Geometry Software). The result showed that the students were 
not restrained in their work and those who needed more time with the 
teacher would get the time needed. The teacher was more like a coach and 
not a person just giving facts. She also found some factors that increased 
the students' motivation when using the software, factors like: personal 
challenge, competition, frustration against the computer and not against the 
teacher. Another advantage was that students were not afraid of making 
mistakes.  

 
Finally, I would just like to comment on ready-made multimedia 

software. They are often defined as so called pedagogical software with 
beautiful pictures and seducing effects. However, the constructor has 
decided in advance which answer should be obtained. It is true that there 
often are different ways to get through the software, but the sum of the facts 
is static. Cabri Géomètre contains about 65 commands that can be 
combined in many different ways to be used in an examination and also in 
constructing new commands. The amount of facts is with all the 
possibilities of combinations can be regarded as not being static. 

 
The important role of the teacher has been dealt with by Balacheff 

(1993), Dörfler, (1993), Laborde (1993), Kilipatrick and Davis (1993) and 
others. According to them all knowledge about learning theories and 
familiarity with the software is essential. The visualization and the 
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possibilities of interaction where students also can learn something from 
making mistakes are factors that must not be neglected, factors that 
represent a dynamic geometry software. 

 
Tasks given to the students may require different strategies in a computer 
environment and thus call for different knowledge than in paper and pencil 
environment. Changing tools leads to changing the way tasks are performed 
and the facilities offered by computers may offer a strong interaction 
between visualization and knowledge in geometry (Laborde, 1993, p.48 - 
49). 

 
It is of vital importance in which way the teacher poses the problem 

since the results ought to be more open-ended than what is possible with 
'paper and pencil environment'. Watson and Mason (1998) claim that if the 
teacher only relies on the type of questions that are found in the textbooks 
then she/he will never develop her/his capacity to ask open questions. They 
also claim that this development or non-development is due to the teachers’ 
attitude to mathematics and their awareness of learning theories. 
Questioning in this broader sense might develop the mathematical thinking. 

 

The visit to the Swiss College 
The school was a private monastery college. No fee was taken from 
students from the canton and they followed the general curriculum used in 
the canton. The students were 14-19 years old. This college prepares 
students for theoretical studies at university.  

 

Important Factors when Teaching Mathematics 
The following statements are taken from the answers the Swiss teacher 
gave based on the questionnaire paper: 

• Mathematics is the art of “how to question” 
• Mathematic is necessary for the students to grow and become an 

adult 
• Mathematics is to go over the natural intellectual capacities to 

grow in competence 
• To show us how humanity has grown during all the centuries 

thanks to mathematics and how mathematics are bonded to 
history, philosophy, religion, politics…all the human culture 
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• Mathematics is to give us good capacities in mental computation, 
algebra and all techniques in mathematics in computation, 
demonstration… in order to prepare them for future studies 

• Mathematics is to show that everybody can “make” mathematics 
and also love it. It is not true that some are able and others not 

 
When I asked André what he meant by saying mathematics is an art he 

wrote: 
I do not want to give to my students the answer with the questions…I want 
to teach a language, some rules and how to reflect (with their own mind) in 
order to solve problems. The most important is that students reflect by 
themselves... and the teacher is like a guide for them and not like somebody 
who gives them something to eat. I try to teach them how to fish and not 
give them money to buy fishes…!! So when teaching I speak a lot with the 
students and I try to teach using their reflections for explaining my courses. 
(E-mail 03 04 14) 

 
According to André knowledge of mathematics might be described in three 
steps: to learn, to understand and to create. He also said: "You must not 
learn by heart, you should use your head and heart". The students always 
used an ink pen and A4 paper sheets to write on. André’s idea was that the 
students should not be able to erase their thoughts. Thoughts are never 
wrong but they might be modified André told me, and André and his 
student could in this way follow the process of solving a problem and the 
students would then also learn something from their initial thinking about 
the problem.  

 
André answered regarding the computer: ”The ’didactic’ is different, 
obviously, but for me the principal problem when teaching mathematics is 
to give the mathematics “life” and the life by spirit is movement…this is the 
principle of the success of Cabri. Teaching is the possibility to create 
mental images, visuals- additives- in three dimensions; so the computer is 
very important”. André defended the use the computer ”to be up to date”, to 
see the dynamic of mathematics, of abstraction, to give the students the 
possibility to explore, propose, make conjecture and try to demonstrate, to 
work together (teacher and students) like partners, each with their 
competencies and experiences. For the teacher it is the occasion to learn 
more about how to search and create”. 
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The Structure of the Lessons  
I observed André during one week in the computer room as well as the 
classroom. The lessons in the classroom were very much connected to the 
work in the computer room. The classroom had one computer attached to a 
beamer. In advance the teacher had written the schedule for all the lessons 
on his website on Internet. 

 
The students worked in pairs. The instruction papers delivered to the 

students included the total work of the week. The purpose of the first lesson 
was to discover how the software worked by examining and describing the 
four first axioms. The instruction was very detailed. It showed exactly 
which command to be used for each axiom (appendix 3). The following two 
lessons in the classroom the teacher and the students were devoted to 
discuss experiences they had made. The last day the students were supposed 
to construct a triangle of three arbitrary side lengths (called axiom five, see 
appendix 4) and to answer the following questions: Is this construction 
always possible? In which cases yes and in which cases no?  

 
The following week the students had an “energy loss problem” to solve: 

Where has the energy station (E) to be placed in a river aiming at delivering 
energy minimizing the energy loss, to two villages, A and B placed on the 
same side or on the opposite side of the river. Then the students were asked 
to investigate where to place E if there were four villages (no river).  

 
The problem sheets were progressive both on each paper and also from 

one sheet to the other, starting from investigating lines and segments, with 
all commands described, to a more complex figure, a triangle with only new 
commands announced and as a final task a practical problem with no 
commands given. That implied that the students had to make their own 
decisions and draw their own conclusions about how to proceed. They were 
asked to write in their own words. In addition the Swiss students were 
asked to write what they “saw” and their conclusions; not what they thought 
was correct.  

 
Here is another example of what a problem could look like: Year 2 had 

to find a treasure by extracting facts from a text and translate these into a 
geometrical figure. A person walked a given path guided by a special 
instruction. This problem could not be solved without a dynamic geometry 
software and the solution was astonishing because even if you changed the 
primary conditions the treasure would remain in the same place. André 
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wanted to emphasize the importance of being curious as to the answer and 
how to prove the answer obtained was correct. He succeeded. 

 
Result: The students said it was frustrating just to notice but at the same 

time challenging not to be able to prove. The teacher’s role was to teach 
mathematical thinking by giving the students a mathematical language and 
a chance to develop their logical thinking. André also stated that it was 
important to teach different techniques in order to explore mathematics 
through concrete problems, sometimes without calculating. The students 
continued examining the problem with Cabri Géomètre, even if the teacher 
had shown them a solution. They never finished; they thought they might 
find more. If they did not know what to do they tried by trial and error, 
before asking the teacher. Obviously, the students appreciated co-operating 
with each other. The teacher encouraged his class by telling them they 
worked as true mathematicians and that what they had found was very 
important. This probably gave them self-confidence and therefore helped 
them wanting to examine the problem even further. 

 
André constructed problems that had to be solved or were easier to solve 

with Cabri Géomètre. The exercise was sometimes an introduction to make 
a formal proof. As the teacher declared to the students, what they saw on 
the screen was not necessarily true.  

 
André seemed to have taken advantage of the visualization and 

animation effects of the software, in formulating the problems, which the 
students said they appreciated. This might make them grow: one of his 
intentions in teaching.  
 

The Visit to the Swedish School 
In Sweden, children who are six or seven enter compulsory school, where 
they stay for nine years. Most of the students go to the Swedish upper 
secondary school for three years. After upper secondary school, the students 
who want to continue studying go to university. The students must pass 
national tests and exams in Mathematics, Swedish and English and good 
marks are often of importance but varying depending on which university 
program they apply for. I visited two teachers, Kristina and Erika, in upper 
secondary school. 
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Important Factors when Teaching Mathematics 
Kristina stated that the purpose of teaching mathematics was to fulfill the 
curriculum. She described mathematical teaching and knowledge as 
something that involves calculating, logical thinking, using formulas and 
axioms in problem posing, describing reality by modeling, analyzing and 
making prognoses. She added modeling was a way of describing the world.  

 
Kristina intended to use the computer in order to make the teaching more 

stimulating, more efficient, and more understandable. She said that Cabri 
Géomètre has two functions: the teachers’ tool when making more 
advanced exercises for the students to investigate, or the teachers' method to 
demonstrate and the students’ tool when they investigate, formulate 
hypotheses and make conclusions as a preparation for book work. Kristina 
describes Cabri Géomètre as a facilitating tool as it supports the students in 
understanding concepts and relations and makes the students more creative.  

 
Erika means her teaching is to make the students understand, to let them 

have fun and to feel comfortable. Mathematics is logical thinking, 
calculating and confirming knowledge. Erika describes knowledge in 
mathematics in terms of better self-confidence and logical thinking. 

 

The Structure of Kristina’s lessons  
The 18-year-old students worked in pairs, and I will describe one lesson. 
The purpose of this lesson was to find the relation between the angles 
subtended by an arc and also their relationship to the corresponding central 
angle. All the lessons followed the same pattern and were separated, 
regarding content, from each other. 

 
All lessons started or ended with an example from real life. This 

particular lesson with a ”Ferris wheel”: reading and explaining the 
instructions and demonstration of the computer program. The main question 
was to find one correct answer to how many baskets there were in the 
wheel. The teacher showed how to draw the angles and the arc. The work 
sheet the students got was very detailed, as for instance: "Draw a circle with 
the centre M and a triangle ABC with the vertices on the circle. Mark and 
measure the angle BAC. Drag point A. What do you discover? What 
relation do you find?” The answers should be given by filling in the missing 
words in a sentence. The students were very anxious to fill in the correct 
words and afraid of not finding the correct answer. The three objects chord, 
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inscribed angle and central angle were drawn and described. The teacher 
summarized the theorem and showed the conclusion with help of the figure.  

 
Result: The students got the same instruction at least twice. Kristina 

repeated in smaller groups what she had informed in the beginning of the 
lesson and also what was written in the instruction.They still asked how to 
do. There were several gaps in sentences stated on the sheets, which might 
restrict the creativity of the students and the possibilities of different 
answers. The mathematical concepts used are supported by figures on the 
instruction paper which might lead to a conclusion: What is left to be 
discovered? 

 
Kristina seemed to formulate the problems on the basis of the answers 

she wants to get. It might then be difficult to find unexpected answers. The 
students did not go on trying further when they thought they had answered 
the questions asked. Kristina has used this program in former classes for 
visualizing mathematical concepts. The correct mathematical terminology 
was rarely found and the teacher accepted the language of the student.  

 
Kristina was the only Swedish teacher in a group of four who gave a 

examination test to be solved with Cabri Géomètre. The test was more 
openly formulated and the students consequently answered in a free and 
creative manner. In this context creative means in many words, not only 
one, showing the way of thinking. When the students had finished the 
exercise on the computer Kristina asked them to solve problems from their 
textbooks. 

 

The Structure of Erika’s lessons 
Erika had a small group of students who thought they had difficulties in 
understanding mathematics. The computer sessions were mostly prepared in 
the classroom with more or less the same kind of problems. The students 
realized this and told Erika they already knew the answer. These comments 
were neglected and Erika went on according to her principles, confirming 
knowledge in mathematics. Her problems were mostly the same as 
Kristina’s. Sometimes she gave her students more thorough information 
than Kristina. She once asked the students to visualize written facts about 
the angles in a circle instead of examining 
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Erika’s lessons ended with a sentence with missing word on a sheet of 
paper which the students should fill in as in the case with Kristina's 
students. The aim of the exercises in the computer room by the two Swedish 
teachers was to solve the problems in the textbook.  

Result: The students told Erika they already know the answer before thir 
examination except when they examined the straight line. There they could 
easily be a little disobedient and find unexpected facts like Kristina's 
students did with the same problem. 

 

Result from the three teachers 
The problem posing is very important. It shows a) what the teacher expect 
the student to learn, b) how they can work c) if it challenges the student, d) 
if it gives the student any chance to reveal non-expected findings. The 
problem posing might also reveal the teacher’s attitude to mathematics, the 
teachers’ knowledge of mathematics and finally her/his knowledge of Cabri 
Géomètre’s potential. Both Kristina and André claimed that this way of 
working might make the students take more responsibility for their own 
learning. 

 
The table below does not give justice to the teachers. It is a very short 

summary and should be interpreted as such, with caution. 
RESULT André Kristina Erika 

Terminology Very important. 
The mathematics 
gets more clear 
and distinct.  

Considers it to be 
important but adapts 
to the language of the 
students. 

Not aware of 
what 
terminology 
she uses.  
 

How does the 
problem look like?? 

Challenging, 
Each task is part 
of a whole. 
Problem from 
daily life. The 
problem can only 
be solved with a 
dynamic 
geometry 
program. 
 

Separate tasks similar 
to those in the 
textbook. Problems 
from daily life. The 
test tasks were more 
challenging. The tasks 
about the ’Straight 
line’ were more 
exploring. 
 

Separate tasks 
similar to those 
in the text-
book and 
repetitive. 
The tasks 
about the 
’Straight line’ 
were more 
exploring 

How did the Introduction to a To solve the tasks in To solve the 
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teacher use the 
experiences of the 
students 
 
 
 
 
 

formal proof, 
understanding for 
the necessity of 
the theory. The 
report was to 
show what they 
had really seen 
not what they 
thought was 
correct. 
 

the textbook. tasks in the 
textbook. 

In which way is the 
possibilities of the 
program taken 
advantage of?? 

The tasks can 
just be solved by 
using the 
program. The 
instructions 
started from 
command to free 
exercise. No 
limitations. 
Creation of their 
own was 
suggested. 
 

Drag mode and the 
visualization were 
used. The students 
took few initiatives of 
their own.  

 Drag mode 
and the 
visualization 
were used. The 
students took 
few initiatives 
of their own 

How does the 
teacher regard the 
computer 
compared with 
other tools? 
 
 
 
 

One tool among 
others. 

 

The computer 
program can increase 
the understanding, 
although the textbook 
and calculation are 
central.  
 

The textbook 
and calculation 
most important 

In which way 
might the 
knowledge of the 
student develop by 
using the 
computer? 

Interesting, 
curiosity 
understanding 
and creating. 
Working like a 
mathematician, a 
great moment 

The students more 
creative understand 
concepts, discover 
connections. More 
impact on their own 
learning. 
Encouragement. 

Confirmation 
of knowledge. 
Motivation. 
Self-
confidence 
They discover 
connections  
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when they should 
make a proof. 
 

 
 

Discussion 

Different cultures 
The Swiss school and the Swedish schools belong to different cultures and 
should be considered differently, although there are probably results that we 
can learn from. The two Swedish teachers told me the students did not think 
mathematics was important. The Swiss students were of the opposite 
opinion. All three teachers described above had one thing in common, 
however; they regarded this software as a support in teaching.  

 
The importance of the role of the teacher cannot be enough emphasized 

even if a computer is used. As far as I have noticed, there is need for the 
teachers to be supported so as to be capable of taking advantage of the 
possibilities of the computer. To take advantage of the computer means 
here to pose problems that take advantage of the dynamic properties of the 
software and give the students a chance to make her/his own experiences. 
For example this is how Jones (2002) describes the role of the teacher. 

 
Indeed, classroom experiments have shown that the software itself does not 
grant the transition from empirical to generic objects, from the perceptive to 
theoretical level. The teacher plays a very important role in guiding students 
to theoretical thinking (Jones, (2002), p. 20). 

 
Skolverket, i.e. the National Swedish Agency for Education, has defined the 
appetite to learn mathematics in a report, number 221, as curiosity in 
combination with imagination, eagerness to discover and joy. Dewey (2004) 
points out that taking away the appetite to learn from the student is to rob 
them of their willingness to learn in the future. This means we are obliged 
to give the students the appetite to learn mathematics which will be attained 
by the way we teach to a very high degree. 

 
The Swiss teacher, André seemed to regard mathematics as a humanistic 
subject, involving thinking, solving in different ways from historical point 
of view and in presenting vivid and engaging problems. André used many 
pictorial words. He saw the possibilities of the computer and took 
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advantage of them. André also wanted to teach in different ways and make 
the students work like mathematicians, investigate, explore, conclude and 
test.  
 

The Swedish teachers, Kristina and Erika, seemed to be very bound to 
the curriculum and the textbook, although they wanted to teach in a new 
way. It seemed to me they described mathematics in a manner as they had 
learnt the subject themselves. Getting the correct answer was important; the 
computer could be used to visualize mathematics and make the teaching 
more stimulating and more understandable to all the students. The Swedish 
teachers used the computer as a part of the traditional teaching. The so 
called traditional teaching is as we all know dominating within the school 
field in general and has been described by Schofield, (1995), Hannafin, 
Land and Hill (1997), Lingefjärd, (2000), and Samuelsson, (2003). 

 
André adjusted the problems to meet the capacity of the computer 

program. The importance of changing tasks when changing tools is 
confirmed by (Keithel and Ruthven, Jones, (2002), Laborde, (1993), which 
was exactly what André did. He supported and encouraged the students by 
telling them that their work and their results was something very important. 
The students got a lot of attention, plenty of time to discover things on their 
own, and they took advantage of that. André was very anxious to maintain 
the mathematical language. Work on the computer was in his case a part of 
the whole plan for two-week lessons.  

 
Kristina benefited from the dynamical effects in the program and tried 

hard and succeeded to a certain extent to get the students interested in 
working this way. Nevertheless, it seemed Kristina wanted to change the 
teaching strategy, although she was still affected by the traditional way of 
teaching, using Cabri Géomètre for laboratory work, when in reality the 
students had possibilities to discover and make conclusions. The problems 
presented were very similar to those in the textbook. The student were 
supposed to recognize them, as many of them preferred the textbook and 
Kristina said they would not come to the lessons if they did not feel familiar 
with the problems. Kristina had a test with problems that differed from 
those in the textbook, however, and most of the students liked them and at 
that time they were accustomed to the program. On this occasion the 
students had to come to the test and they wanted to succeed and get good 
marks. 
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Erika, finally, teaches in a traditional way. The students are supposed to 
take small steps on the mathematical path, all together. This is probably due 
to several different factors: her education, her knowledge of mathematics 
and her insufficient knowledge about Cabri Géomètre.  

 

Dynamic Geometry Program Facilitates Learning 
The purpose of my dissertation has been to study the teachers from different 
points of view. I have concentrated on their way of posing problems, their 
teaching methods, how they meet their students and how they use Cabri 
Géomètre and their attitude to the subject. It has also proved to be of vital 
importance how the curriculum is interpreted. It goes without saying the 
teacher is dependent upon the teaching environment. This environment 
includes among other things the school system, the students and the 
possibility to use the technique. 

 

What is new 
To increase the interest of mathematics, not only as a tool for calculations, 
might very well be the result of working with the subject in another way. 
Laboratory work with Cabri Géomètre or any other dynamic geometry 
software in upper secondary school could be interesting. But learning 
theories combined with the use of dynamic geometry software calls for a 
reformed teacher program for prospective teacher. Instead of using 
technical aids in traditional teaching one can change the teaching 
environments so the desire of learning mathematics might be recaptured. 
With this approach, the students can find that mathematics is much more 
than one correct answer. 

 
Finally, I allow Sierpinska (1994), to summarize and validate my 

research 
 
Thus, the relevance of a research study may consist not only in a direct 
improvement of the practice of teaching, not in a growth of our 
understanding or knowledge, but in giving an impulse for further research, 
in pointing towards new questions and new avenues to explore them (p. 46).  
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Hannafins tabell 

Distinction between directed and open-ended learning environments  

 
Hannafin et al, 1997, sid.95 i Jung, (2002), sid 51 

 

Directed Environments   
 

Open ended environments 

Driven by specific externally--
generated objectives 

Focus on the relevant processes 
associated with problems, contexts, 
and content 

Teaching and learning is “bottom 
up” basics first  

Engage in complex meaningful 
problems - linking content and 
concepts to everyday experience 

Structured algorithmic approaches 
designed to convey discrete and 
identifiable body of knowledge
   

Design approaches centred around  
“wholes” – exploring higher-order 
concepts, flexible, understanding, 
and multiple perspectives 

External conditions and content 
believed to activate internal 
processes 

Rich experiences where learners 
deploy diverse personal knowledge 
and use tools to augment thinking 

Problem-solving skills broken   
down and taught via directed 
approaches   

Problem solving processes 
emphasized with opportunities to 
manipulate, interpret, and 
experiment 

Information" is identified and 
taught to learners  

Knowledge evolves as 
understanding is understanding, 
and multiple perspectives 
continually modified, tested, and 
revised 

Mastering content and objectives 
is paramount    

Thinking processes more important 
than discrete content outcomes 

Learning is externally-driven via 
explicit activities and practice 

 

Learners evaluate own needs, make 
decisions, and take responsibility 
for learning 

Learning contexts structured 
according to task, objectives, and 
prerequisites 

Learning contexts embedded in 
authentic problems where "need to 
know" is naturally generated 

Mastering is achieved by reducing 
or eliminating errors 

Mastery might be riddledwith 
misconceptions; deep 
understanding rooted in initial, 
often flawed, beliefs 
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Ett dynamiskt datorprogram 
 

Dynamisk programvara främjar en undervisning ur ett konstruktivistiskt 
perspektiv. Att upptäcka, utforska, generalisera och ställa hypoteser är ett 
möjligt arbetssätt med ett sådant program. Programmet Cabri Géomètre är 
den programvara, som jag använder i min undersökning.  
 
En dynamisk programvara kännetecknas av att eleverna ges stor frihet att 
interaktivt experimentera med matematiska figurer och geometriska 
konstruktioner. Eleverna kan påverka det som sker och på detta sätt erhålla 
olika resultat samt utveckla förståelsen av olika matematiska begrepp och 
samband (Schumann och Green, 1994). Hözl (1996) beskriver ”the drag 
mode” och konstruktionen av makron, som de egenskaper som skiljer Cabri 
från traditionell papper och penna användning. ”Drag mode” egenskapen 
framgår av exemplen nedan. Makrokonstruktion innebär att användaren 
bland annat kan konstruera nya kommandon genom att kombinera  redan 
befintliga kommandona. 
 
Dynamiska program för matematikundervisning finns för såväl Windows 
som för Mac-miljö. Den version jag studerat har, förutom de vanliga 
Windowsfunktionerna, rullgardinsmenyer med ett antal kommandon att 
välja mellan. Två program som används över hela världen är GSP 
(Geometry Sketch Pad) och Cabri Géomètre. (CAhier de BRouillon 
Informatique). Programmens innehåll är mycket omfattande och 
begränsningarna finns till största delen hos användaren samt  kanske inom 
användningsområdet, som är gymnasieskolans geometri och funktionslära. 
Jag skulle inte kalla Cabri ett mekanistiskt (Rognhaug (1995) program trots 
att programmeringen av programmet är rent matematisk. Lingefjärd och 
Holmquist (2003) skriver till exempel med avseende på dynamisk 
programvara: 

 
Because the students were able to generate examples so quickly and easily 
with the dynamic geometry tools, they were able to concentrate on the tasks 
of seeking patterns and making conjectures, rather than tedious process of 
producing examples using straight edge and compass constructions. 
(Lingefjärd och Holmquist, 2003, s. 125) 

 
Genom att eleverna inte behöver ägna tid till att lära sig konstruera till 
exempel liksidig triangel, vinkelräta linjer etc, vilket eleven kan använda 
kommandon för, utan eleven kan ägna sin tid till reflektion och att lösa mer 
komplicerade problem. Dessutom är konstruktionerna som skapas med 
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hjälp av programmet exakta. Vinkelmätningen har till exempel en 
noggrannhet av 18 decimaler. Använder man penna, papper och gradskiva 
är exakt vinkelmätning svår att uppnå. Dynamisk programvara är utformad 
på det sättet att en figur ändrar form genom att man drar i en punkt (’drag 
mode’). Men alla konstruktionsegenskaper i figuren bibehålls vid en sådan 
förändring. Mätvärden och beräkningar ändras beroende på figurens form. 
Dessa värden kan alltid avläsas. Vinkelsumman förblir alltid 180 grader i en 
triangel. Det har ingen betydelse hur liten eller stor en triangel formas. Med 
gradskiva, papper, penna och linjal är en exakt vinkelsumma på 180 grader 
svår att erhålla. Programmet kan ses som en utvidgning av papper-penna-
funktionen. Man kan helt enkelt erfara sådant, som man  kanske kan ana 
eller som skulle ta mycket lång tid att tillägna sig med endast papper och 
penna. Dynamisk programvara kan användas från den ålder när eleverna 
kan använda ett styrmedel för dator och saknar övre ålders- eller 
nivåbestämning. 

 
Genom att välja lämpliga kommandon har eleven möjlighet att lära sig 

till exempel vad en triangel är. Användningen av olika kommandon hjälper 
eleven att upptäcka och utforska nya samband samt att generalisera och 
ställa hypoteser. Elevens hypoteser måste emellertid formellt bevisas innan 
hon/han kan påstå att de representerar en sanning. Programmet avbryter 
emellertid inte eleven och påpekar att något är fel. Begreppet fel 
konstruktion existerar inte och därför kan datorn inte visa på eller påtala om 
något är rätt eller fel. Då eleverna laborerar med Cabri utforskar de så länge 
som de finner intresse. Eleven ges även möjlighet själv upptäcka att 
hennes/hans slutsatser inte går att generalisera och då kan ingen hypotes 
formuleras. Detta är också en erfarenhet. Emellertid kan naturligtvis 
svårigheten att ställa en hypotes bero på bristfällig eller knapphändig 
information, felaktigt dragna slutsatser eller kanske till och med motstridig 
information (se exemplet med tesselleringen sid 66). Då eleven upptäckte 
att den liksidiga triangeln, med udda antal hörn, gick att tessellera trots att 
hans erfarenhet var att udda antal hörn inte gick att tessellera uppstod en 
kognitiv konflikt. Han frågade sig: ”Hur kommer detta sig?” Denna 
erfarenhet gav upphov till en lärande diskussion. 

 
Möjligheterna till animering illustreras i figur 2. Om man drar i punkten 

M på x-axeln så ändras summan MD+MC. På detta sätt kan max- och min-
problem undersökas, på grund av programmets dynamiska effekt, utan att 
användaren har någon djupare teknisk kunskap om funktioner och 
derivator. Dessutom kan man få denna föränderliga summa representerad i 
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en kurva, y–värdet relaterat till motsvarande x-värde, som är M:s x-
koordinat. Varje x-värde ger ett och endast ett y-värde. Denna kurva ritas 
genom att använda ett kommando. Eleven behöver inte göra värdetabeller 
med x-värden och beräknat y-värde och därefter pricka in i ett 
koordinatsystem. Däremot kan man se hur y-värdet ändras och följer den 
ritade kurva då M (x-värdet) flyttas. Sambandet kan konstateras. 
Definitionsmängden kan lätt förändras genom att flytta A och/eller B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1: Exempel på användning av dynamisk programvara som åskådlig 
gör ett max- och min-problem av summan av två sträckor 

 
Laborde (1999) beskrev på en konferens i Karlstad dynamisk programvara 
som ett program, som kunde låta studenterna få en djupare förståelse för 
olika begrepp och sammanhang. Dessutom kunde studenterna erhålla 
lösningar på problem utan hjälp av formler och algebrakunskap menade 
han. När JeanMarie Laborde talade om ”doing mathematics” fick man inte 
förväxla detta med att sitta och räkna sida upp och sida ner i läroboken, 
utan han menade att det innebar att aktivt undersöka, dra slutsatser och 
ställa hypoteser. Laborde menade även att programmet kan agera som en 
katalysator och skapa frågeställningar: Vad händer om…? Likaså kan 
programmet ge möjligheter att förstå abstrakta begrepp. Laborde sade också 
att man lär sig genom att genomföra en undersökningsprocess på ett 
vetenskapligt sätt. Han menade också att det är möjligt att hitta lösningar på 
matematiska fenomen utan att kunna formler och algebra.  

 
På ett seminarium i Montreal redovisade Charrière (2001) ett annorlunda 

sätt att undervisa med hjälp av Cabri. Anledningen till att Charrière 
förordade denna aktivitet var att geometriundervisningen i Genève för 
elever i åldern 12-15 år var mycket begränsad. Programmets potential ansåg 
Charrière vara en annan orsak. Denna potential bestod, enligt Charrière, av 
dynamiken, valmöjligheterna i programmet, beständigheten i mikrovärlden 
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och att det var ett redskap för läraren som didaktiker. Med beständighet 
menade han att en konstruktion är en konstruktion även om figurens form 
ändras. Charrière menade också att detta sätt att arbeta ger eleverna 
tillfredsställelsen att söka och lyckas, att upptäcka nya egenskaper som en 
uppfinnare och att lösa hemligheten med en svart låda. Exemplet med 
svarta lådan beskrivs nedan. En sådan uppgift upplevde eleverna som en 
”aha”-upplevelse, påstod Charrière. Programmets dynamik medför att 
uppgiften även är förändringsbar och att det finns möjlighet att erhålla olika 
kunskaper. Charrière menade även att detta sätt att arbeta gjorde ett 
vetenskapligt arbetssätt mer levande. Ett vetenskapligt arbetssätt 
kännetecknas av att förstå problemet analysera det, göra upp en plan och att 
genomföra planen. Detta arbetssätt beskrives i Billstein et al (2001) som ett 
matematiskt sätt att lösa problem. Programmet underlättar detta arbetssätt 
eftersom det finns följande autonomi i programmet. Ett omedelbart gensvar 
från programmet samt automatisk utvärdering av det man konstruerat eller 
arbetat med. Observera att det inte nödvändigtvis innebär ”rätt svar” (min 
kommentar). Eleverna kan föreställa sig hur problemet skall kunna vara 
lösbart innan de börjar experimentera.  

 
Den ’svarta lådan’ som nämndes ovan är en bild av en geometrisk 

konstruktion. Ett av Charrières problem: Undersök nedanstående 
konstruktion och konstruera en ny med exakt samma egenskaper. 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Problemet spegelbild 

 
Detta problem är ytterst besvärligt att lösa utan  hjälp av dynamisk 
programvara.  Svårigheten är att finna alla egenskaperna och konstruera en 
exakt likadan geometrisk konstruktion med exakt samma egenskaper. 
Eleven lär sig geometri och att se det som inte syns, konstruktionen bakom 
figuren. Ändrar man storleken på cirklarna eller drar i punkterna eller 
placerar cirklarna på annat sätt finner man bland annat att de två kordorna 
inbördes alltid är lika långa, även om cirklarna är olika stora.  
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Eleven kanske konstruerar mittpunkten, Q, mellan de båda cirklarna 
medelpunkter. Spelar punkten Qs position någon roll? Svaret på den frågan 
kanske räcker för att konstruera en likadan figur med exakt samma 
egenskaper. 

 
Detta arbetssätt, observera, pröva abstrahera, inducera, verifiera och 

demonstrera är också ingredienser i ett vetenskapligt arbetssätt, enligt 
Charrière. Det kan också ses som en utvidgning av beskrivningen ovan av 
problemlösningens huvudsteg: förstå problemet analysera det, göra upp en 
plan och att genomföra planen. Charrière har funnit att detta sätt att arbeta 
på är mycket användbart. Se bilaga Le travail de l’élève celui d’un 
scientifique (Elevens arbete, en vetenskapsmans). Eleven förvärvade 
matematikerns ögon. Detta sätt att arbeta ger också tillfälle till reflektion 
och resonemang. Även upptäckter som inte är relevanta för uppgiften är 
naturligtvis också kunskap. 

 
Cabri géomètre had the aim, from the very beginning, of providing learners 
with an environment in which geometrical knowledge could emerge from 
their activity in a natural way. (Balacheff and Sutherland, 1994, p. 140) 

 
Sammanfattningsvis kan ovanstående citat samt exemplet med ’Svarta 
lådan’ spegla dynamisk programvaras möjligheter. Ett dynamiskt program 
begränsas inte av antalet rätta eller felaktiga ansatser och konstruktioner 
utan genererar möjligheter för eleverna till experimenterande, att göra 
generaliseringar och därmed formulera hypoteser att pröva dessa och 
samtidigt lära sig faktakunskap. 
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 Fiche de travail sur les axiomes 1 à 4  

La barre d’outils de Cabri-géomètre 
à disposition pour ce travail 

 
 

Axiomes Outils-Cabri Description de la construction 

axiome 1 du plan 
(lafeuille de papier) 

Lancer le logiciel Cabri-géomètre, 
on obtient une feuille de travail 

qui modélise le plan ∉ 
 

 
axiome 2 de la droite 

(la règle non graduée) 
 

 

Construire plusieurs droites dans le plan 

 
Modifier leurs positions avec la souris, 

nommer ces droites. 

 
axiome 3 des parallèles 

(la règle large) 
 

Construire par un point A une droite d 
parallèle à une droite donnée a : 

 
 

axiome 4 d’ordre 
sur la droite 
(les ciseaux)  

Construire un segment de droite, 
une demi-droite, modifier leur position avec 
la souris. 

 
Projection figure à obtenir Description de la construction 

Construire deux droites 
sécantes d1 et d et un point M ; 
construire la droite d2 par M 
parallèle à d, puis le point M’, 
intersection de d2 et de d1 . 
Le point M’ est le projeté de M 
sur la droite d1 parallèlement à 
d ; on note M’ = pd(M)∈d1   

 
Déplacer d, déplacer M, constater l’effet 
sur le point M’. 
Y a-t-il plusieurs points M du plan tels que 
M’ = pd(M)∈d1 ? 
Y a- t- il des points du plan qui n’ont pas 
de projeté sur la droite d1 ? 

Construire deux points O et M, 
et une droite d ; 
construire la droite (OM), puis 
le point M’, intersection des 
droites (OM) et d. 
Le point M’ est le projeté de M 
sur la droite d1 selon le centre 
O ; on note M’ = pO(M)∈d .   

Déplacer M, déplacer d, déplacer O, 
constater l’effet sur le point M’. 
Si le point O est fixe, y a-t-il plusieurs 
points M tels que M’ = pO(M)∈d ? 
Y a- t- il des points du plan qui n’ont pas 
de projeté sur la droite d ? 

 

∉ 

∉ 

∉ 

∉ 

∉ 

∉ 
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Fiche sur l’axiome 5 - Economie d’énergie ! 

Expérimenter, découvrir et conjecturer . 
(on ne demande pas de démontrer les conjectures proposées ) 

Les pertes dues au transport de l’énergie entre une centrale électrique et une ville sont proportionnelles à la 
distance qui sépare la centrale de cette ville. D’où l’intérêt de minimiser la somme des distances entre la 
centrale et les villes qu’elle alimente. 
 

 
  

 
Cas de deux villes : 
Une centrale E est prévue pour alimenter deux villes A et B 
consommant la même quantité d’énergie. 
Où placer la centrale E pour minimiser EA + EB ? 

 

Cas de deux villes, la centrale étant construite au bord d’un fleuve rectiligne : 
Là encore, une centrale est prévue pour alimenter deux villes A et B consommant la même quantité 
d’énergie mais, la centrale E se trouve au bord d’un fleuve rectiligne f. 
La question est la même : où placer la centrale E pour minimiser EA + EB ? 
 

 
 

 
 
Cas 1 : les villes A et B sont de part et d’autre du fleuve 

 

 
 
Cas 2 : les villes A et B sont du même côté du fleuve 

 

Cas de quatre villes : 
Cette fois, la centrale E est prévue pour alimenter quatre villes 
A, B, C et D consommant la même quantité d’énergie. 
Les villes A, B, C et D forment un quadrilatère convexe. 
Où placer la centrale E pour minimiser EA+EB+EC+ED ? 

 
Cas de trois villes :  
Cas 1 : Les trois villes A, B et C sont les sommets d’un triangle équilatéral ( facile ) 
Cas 2 : Les trois villes A, B et C sont les sommets d’un triangle quelconque ( difficile, s’inspirer du cas 1 ) 
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Laboration – Likformighet    
 
 
Att skapa två figurer med samma form i CABRI 

 
Läs och gör: 
 

• Skapa en punkt t. ex. Q. med hjälp av CABRI:s Punkt.  
• Skriv in ett tal t. ex. 2 med hjälp av CABRI:s Ändra numeriskt.  
• Rita en valfri geometrisk figur t. ex fig. 1 med hjälp av CABRI:s Polygon.  
• Använd CABRI:s Sträckning för att skapa fig.2 som har samma form som fig.1  
. genom att  

 klicka på kanten av fig. 1 
 klicka därefter på punkt Q och sedan på det numeriska värdet 2. 

• Använd CABRI:s Avstånd och längd för att mäta sidorna. För att mäta sträckan AB 
klicka först på punkt A och sedan på punkt B. 

 

Övningar 

Uppgift 1 
 
A. Rita två figurer med samma form (se ovan). Markera och lägg in  värdena på figurernas 

vinklar.  
 
B. Gör lämpliga beräkningar med CABRI:s Räknedosan och ställ en hypotes för hur 

sambandet ser ut mellan figurernas motsvarande  
• vinklar  
• sidor 
 
C. Testa din hypotes genom att ändra figurernas form (dra i hörnet). 
 
D. Formulera med egna ord dina slutsatser  och skriv ner dem på ett papper. 
 

dra  



 SP2/Ma B  Bilaga 5 
- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E. Komplettera definitionen. 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
Triangel  
 

 Uppgift 2 
 
A. Rita två trianglar som överensstämmer i två vinklar. (Använd andra mått än i exemplet 

nedan) 
Ex.  
 

Är de likformiga? 
 
B. Gör lämpliga mätningar och beräkningar med CABRI: s Avstånd och längd och 

Räknedosan 
 

Uppgift 3 
 
A. Lämna in en rapport för uppgift 1 och  2 gruppvis  
B. Behåll stencilerna som kursmaterial. 
 

Uppgift 4 
 
C. Läs och räkna på sid. 136 – 138 i boken ”Matematik 3000 …” 

 

I likformiga månghörningar är 
 

• motsvarande _______________ lika 
 

• _______________ mellan motsvarande sidor _________ 
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Namn:________________________________________________________________________________SP2B 
 
Redovisning 
 
Uppgift 1      2p 
 
Öppna filen upp1.fig och gör uppgiften .  Använd CABRIs funktion Spår på/av. Funktionen spårar vägen för ett 
valt objekt när det rör sig. Vartannat klick aktiverar spårning, vartannat stänger av spårning. 
 
Skriv svaret direkt i Cabri och spara som uppgift1 på din diskett.  
 
 
Uppgift 2      3p 
 
Öppna filen upp2.fig och analysera först bilden. Bestäm  radien och diametern för varje halvcirkel. Svara på 
frågorna och spara som uppgift2 på din diskett. 
 
 
Uppgift 3 
 
En linje vinkelrät mot en radie i  en tangeringspunkt är en tangent.  (se fig.1) 

 
a) Rita en cirkel och en tangent i punkten C. Undersök och formulera tangentens egenskaper.  Spara som 

uppgift3a på din diskett.     2p 
 
b) Rita tringeln ABC. Markera och mät vinkeln ABC och ACD. Gör följande uppgift. 3p 
 

Spara som uppgift3b på din diskett. 
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c) Bevisa din sats i uppgift b) på ett matematiskt sätt..    2p 
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