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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att konstruera ett antal undervisningsexempel i Excel för lärare 
och elever i gymnasieskolan. 
 
I dagens näringsliv så vill man ha kort utvecklingstid av nya produkter. För detta så används 
exempelvis Excel och modeller av verkliga scenarion. Det blir därför viktigt/nödvändigt för 
dagens gymnasieelever att vara väl förtrogen med dessa utvecklingsverktyg.  
 
Enligt skolverket, (2002) så skall mål i kursplanen i ämnet matematik i gymnasieskolan sträva 
mot:  
 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna utvecklar sina kunskaper 
om hur matematiken används inom informationsteknik, samt hur informationsteknik kan 
användas vid problemlösning för att åskådliggöra matematiska samband och för att 
undersöka matematiska modeller. 
 
Vi menar att datorstödd undervisning kan vara behjälplig för att främja inlärningen och höja 
elevernas motivation. I våra exempel har vi utgått ifrån att lärare skall kunna använda sig av 
dessa exempel utan någon större förberedelsetid. Läraren kan välja om han vill använda 
exemplen så som de är eller förändra exemplen. Det är också meningen att exemplen skall 
kunna fungera så att läraren ger i uppgift till eleverna att de skall bygga upp exemplen från 
grunden. 
 
De framtagna exemplen anser vi vara en värdefull tillgång inom den laborativa matematiken i 
gymnasieskolan.   
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Abstract 
 
The aim of this essay is to construct a number of pedagogical examples in Excel to be used by 
teachers and students in Upper Secondary school. 
 
In today’s trade and industry the wish is to reach as short developmental phases as possible 
for new products. To make this possible, Excel for example, and real scenarios can be used. 
Therefore it is important/necessary for today’s students at Upper Secondary school to be 
familiar with these developmental tools. 
 
According to the National Swedish Agency for Education, the goal to strive for in the syllabus 
for Mathematics at Upper Secondary school is: 
 
”The school should in its teaching in Mathematics, strive for helping the students develop 
their knowledge about how Mathematics is used within information technology, and also how 
information technology can be used while working with solution of a problem to illustrate 
mathematical connections and to examine mathematical models.”  
 
We mean that computer-aided education could assist in the student’s education to support 
learning and motivation. Our examples assume that teachers should be able to use these 
examples without any further preparation. The teacher can choose if he/she prefers to use the 
examples as made up, or if they want to change them. The purpose is also to make it possible 
for teachers to give students as an assignment to construct the examples from scratch. 
 
The constructed examples should, according to us, be used as a valuable supply within the 
laboratory mathematics in Upper Secondary school.
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en kort bakgrund till vårt examensarbete. Vi kommer att förtydliga syftet, 
problemformuleringarna och avgränsningarna. Detta är en C-uppsats i matematik med 
didaktisk inriktning då vi båda två planerar att bli gymnasielärare i matematik.  

Denna uppsats handlar om datorstödd matematikundervisning med hjälp av Excel. Men vad 
menas med begreppet datorstödd undervisning? Lindh (1997) har i sin bok Datorstödd 
undervisning i skolan definierat begreppet enligt följande: 

En undervisning där datorn används som hjälpmedel med avsikt att skapa en bra 
pedagogisk miljö. (Lindh, 1997) 

Med en bra pedagogisk miljö menar Lindh: 

En pedagogisk miljö är ”bra” om eleverna stimuleras till ökad kreativitet, ökat 
intresse för skolarbetet och ökad effektivitet i kunskapsinhämtandet. (Lindh, 1997) 

Som utgångspunkt i vår uppsats har vi valt att studera datorstödd undervisning inom ämnet 
matematik för att stödja inlärning av matematiska kunskaper. Vi har valt att avgränsa oss till 
att enbart studera datorstödd undervisning inom ämnet matematik tillämpat på Excel. 

 

1.1 Bakgrund 
Erfarenheter från vår egen skoltid och tidigare utbildningspraktik har vi märkt att många 
elever tycker att matematik är svårt och ingenting som de har användning för i framtiden. Jo, 
de fyra räknesätten och procenträkning kan de dock ha nytta av, men resten? Ska det få vara 
så? Precis som när vi gick i skolan räknar eleverna än idag efter en given mall såsom 
läroboken förevisar. Eleverna ska reproducera tal, många gånger utan verklighetsförankring, 
men var kommer logiskt tänkande och problemlösning med hjälp av hjälpmedel in? Vi säger 
att eleverna måste behärska matematiken för att klara sig i livet, men då måste vi föra in 
verkligheten och den praktiska och laborativa matematiken in i skolan.  
 
I kursplanen för matematik står det i de övergripande målen att eleven ska få matematiska 
begrepp grundade på förståelse, men att lära sig en formel utantill och kunna räkna efter den 
behöver inte betyda att eleven uppnått förståelse. I vardagslivet löser vi ofta problem 
tillsammans, i familjen, på jobbet och i föreningen. Vi tror att om man för in ett laborativt och 
mer undersökande sätt i skolans värld, med konkreta situationer som eleverna kan möta i 
verkliga livet, gör att eleverna lättare ser matematiska samband och får förståelse. Med fler 
sinnen inkopplade ges bättre förutsättningar för att förstå momentet eller problemet. Att prova 
olika lösningsmodeller och infallsvinklar, se, modulera och mäta, diskutera och argumentera 
med varandra är roligare och utmanar alla att vara mer aktiva. Eleven gör nya upptäckter och 
får vidgade erfarenheter. Att våga vara aktiv i den lilla gruppen ger bättre självkänsla och 
högre livskvalitet. Genom att lägga undan läroböckerna och arbeta på ett mer undersökande 
och laborativt sätt minskar stressen för många. De behöver inte hinna till en viss sida i boken 
innan veckan är slut. Våra erfarenheter är att utan stresspåverkan är hjärnan mer mottaglig för 
ny information. För dem som har bestämt sig för att matematik är tråkigt och något som de 
aldrig kommer at kunna lära sig, tror och hoppas vi att mer konkreta uppgifter kan få dem att 
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övervinna den negativa känslan och känna att matematik både kan vara roligt och något man 
har nytta av. 
 
Det är här som vårat arbete med hjälp av Excel kommer in. Att med hjälp av det programmet 
föra in ett mer laborativt inslag i matematiken. 
 

1.2 Syfte 
Syfte med uppsatsen är att göra några användbara exempel i Excel som man kan använda sig 
av i matematikundervisningen i gymnasiet. Även lite svårare exempel som åskådliggör hur 
Excel kan användas på ett lärorikt sätt finns med. Vi har koncentrerat oss på funktions- och 
ekvationsberäkning men vi tar även upp lite numerisk beräkning för att få fram hur 
användbart Excel är i matematikundervisningen på ett mera generellt plan. Vi tar även upp 
laborativa inslag som helhet i undervisningen.  
 

1.3 Excel 
Microsoft Excel är ett kalkylprogram. Det betyder att det används för att skapa kalkyler. En 
kalkyl kan till exempel vara en budget, en finansiell rapport eller något liknande. Enkelt 
utryckt är en kalkyl en beräkning. Excel innehåller mängder av kommandon som används för 
att utföra avancerade beräkningar på ett enkelt sätt. Man kan till exempel skriva in en formel 
som utför en beräkning eller varför inte använda någon av de funktioner som följer med 
Excel. Detta gör att Excel också passar utmärkt till att illustrera matematiska beräkningar och 
kan således med fördel användas i utbildningssyfte. 
 
Excel-program finns tillgängligt på de flesta skolor i Sverige och erbjuder en mängd 
möjligheter som komplement till den ofta använda grafräknande miniräknaren. 
 
Fördelarna med att använda Excel till skillnad från andra datorprogram är främst: 
 
• Genomskinlighet dvs. en översiktsbild av de inmatade värdena i cellerna och resultat i form 
av t.ex. diagram eller beräkningsvärden. 
 
• De flesta, både elever och lärare, känner till och kan använda det. 
 
• Det finns tillgängligt i de flesta skolors datasalar och medför ingen merkostnad.  
 
• Kunskaperna i Excel kan användas i andra ämnen för att göra redovisningar i 
form av grafer eller dylikt. 
 
• Eleverna kan med viss handledning göra enklare programmeringsuppgifter som 
ämnesintegreras med datakurser. 
 
• I och med att Excel är ett rutark med celler som man kan använda räkneoperatorer på, fås en 
bra överblick då en mängd beräkningar skall göras. Detta kan sedan åskådliggöras i en mängd 
olika graffunktioner i större format än på miniräknaren. 
 
Adamsson, Friberg och Krupics (2002) ger exempel på övningar som kan genomföras med 
Excel, bland annat beräkning av bankränta och funktioner av olika slag. De nämner vidare att 
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få övningar finns att tillgå i litteratur och i skolböcker. På Internet står en del att finna men det 
materialet brister ofta i instruktion och syfte. Det är alltså upp till varje matematiklärare att 
konstruera egna laborationer med Excel. Enligt vår mening kan detta göras utan alltför stor 
tidsåtgång. 
 

1.4 Excels historia 
Idén med kalkylprogram började redan 1978 när Harvardstudenten Dan Bricklin såg på när 
hans professor hela tiden suddade ut och räknade om rader och sifferkolumner under en 
klassrumsövning i bolagsfinansplanering. Han föreställde sig då ett dataprogram som skulle 
göra beräkningarna och omberäkningarna automatiskt på skärmen på hans Apple II. Med 
hjälp av hans vän Bob Frankston, en MIT student, utvecklade han VisiCalc, det första 
datakalkylprogrammet. Nästan över en natt förvandlade denna revolutionerande mjukvara 
datorvärlden. Före VisiCalc användes persondatorer för det mesta till att härma stordatorernas 
funktioner, men VisiCalc var ett unikt verktyg. Många analytiker anser att VisiCalc var 
ansvarig för den tidiga succén med Apple II, och persondatorerna rent generellt, i 
företagsvärlden. 
 
Efter att IBM introducerade IBM PC 1982, tävlade många VisiCalc-inspirerade 
kalkylprogram om mjukvaruindustrin inom företagsbranschen. En av dessa program 
utvecklades av Mitch Kapor, en ung entreprenör som hade jobbat för en VisiCalc-distributör 
och testat programmet. 1983 gav Kapors nygrundade företag Lotus ut ett kraftfullt, 
användarvänligt kalkyl/grafik paket kallad 1-2-3 som snabbt etablerades sig som 
standardkalkylprogrammet på IBM-kompatibla datorer. Genom en dyr 
marknadsföringskampanj och ett medföljande hjälpprogram som gjorde det enklare för nya 
användare att lära sig och få hjälp, etablerades en ny standard för att göra mjukvara populär. 
Lotus 1-2-3 blev mycket snabbt den mest populära mjukvaruprodukten dataindustrin någonsin 
skådat. Idag har 1-2-3 blivit överskuggad av Microsoft Excel, ett grafiskt kalkyleringsprogram 
som utvecklades först för Macintosh och senare för Windows. Men själva idén till Excel 
såddes alltså redan med VisiCalc. Excel i sig har en ganska lång historia. Tidiga versioner 
fanns redan kring år 1988, och fastän det var Windows-baserat gick det att köra programmet 
utan att ha Windows installerat, eftersom det medföljde en Windows runtime-miljö. Att Excel 
blev framgångsrikt kan förutom de egna meriterna ha berott på att Windows blev dominant 
under 1990-talet, liksom att generation 3 av Lotus som sagt var blev ett stort misslyckande. 
  

1.5 Problemformuleringar  

• Är det möjligt att göra undervisningsexempel i Excel för matematikundervisningen i 
gymnasieskolan? 

• Är det möjligt att skapa undervisningsunderlag för läraren så att denne kan ge i uppgift 
till eleverna så att de själva framställer dessa exempel. 

1.6 Avgränsningar och förtydliganden 

Från början hade vi tänkt använda oss av flera olika program och åskådliggöra olika problem 
utifrån dem. Efter lite betänketid så insåg vi att vi ville enbart jobba med Excel då det är ett 
sådant bra och användbart program. Speciellt med tanke på tillgången till och hur populärt 
detta program blivit. 
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Tanken är att sammanställa ett antal exempel och frågeställningar som lärare och elever kan 
använda sig av. 

 

1.7 Disposition 
 
Vi inleder denna C-uppsats med inledning och bakgrund som förklarar varför denna uppsats 
har kommit till. Excels funktion och historia förklaras därefter. Problemformuleringar, 
avgränsningar och förtydliganden avslutar kapitel 1. 
 
Litteraturgenomgången ligger i kapitel 2. Här inleder vi med lärande med datorstöd där vi 
diskuterar lärandeprocessen. Datorn som pedagogiskt hjälpmedel i matematiken tar vid och vi 
ger en bild av att beräkning och förståelse kan stärkas med hjälp av Excel i matematiken. Vi 
fortsätter med en genomgång laborativ kontra traditionell matematik. En diskussion om 
varför inte laborativ matematik används i den utsträckning den skulle kunna göra förs också. 
Kapitlet avslutas med att förklara fördelarna med Excel i matematikundervisningen. 
 
Kapitel 3 redovisar våra Excel-exempel på ett översiktligt sätt. Tanken är att läraren skall få 
en tydlig bild av exemplens karaktär. 
 
Vi avslutar med en slutdiskussion där vi går igenom våra erfarenheter från arbetet med denna 
C-uppsats. 
 
Bilaga 1 innehåller kommentarer och allmänna råd om exemplen i kapitel 3. 
Bilaga 2 innehåller tolv Excel-exempel som är tänkta att lärare/elev skall kunna utveckla 
själva. 
 
Samtliga Excel-exempel kan också nås via medskickad CD-skiva. 
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2. Litteraturgenomgång 
Det område vi valt är laborativ matematik med inriktning mot dataprogrammet Excel. 
Perspektiven ur vilka vi vill beskriva detta är:  
 

• Lärande med datorstöd. 
• Datorn som pedagogiskt hjälpmedel i matematik. 
• Laborativ eller traditionell matematik.  
• Varför används inte laborativ matematik?  
• Excel i matematikundervisningen 

 

2.1 Lärande med datorstöd 
Lärandet är en process som fortgår genom hela livet, men lärandet är svårgripbart och 
människor är olika, vilket leder till att vi också lär olika. Det finns en stor variation i hur vi 
människor lär oss saker och hur vi erfar lärandet. Då eleverna är olika och lär sig på olika vis 
anser vi att läraren bör se till varje elev som en enskild individ i sin undervisning. Marton och 
Booth (2000) skriver om att människor erfar saker på olika vis. Vilket vi tolkar som att 
eleverna kan behöva olika inlärningsstilar och metoder för att understödja sitt lärande. Några 
elever lär bäst genom att läsa en text medan andra behöver få en bild till texten för att förstå. 
Ett annat sätt att tillgodogöra sig kunskap kan var genom laborationer och att eleven får 
undersöka olika tillämpningar praktiskt. Dessa olika metoder kan sedan behöva varieras eller 
blandas för att eleven ska tillgodose sig kunskapen på bästa sätt. Datorn kan vara en av dessa 
olika metoder som t.ex. kan bidra till att ge eleverna en visuell bild över problemet och på så 
vis skapa en bättre förståelse. 
 
Läraren är en viktig länk i undervisningen för att bygga och stärka förståelsen hos eleverna 
mellan verkligheten och de matematiska begreppen. Genom att eleverna får arbeta med en 
laborativ uppgift (på t.ex. datorn) kan de lättare visualisera problemet och kan därigenom 
utveckla sin förmåga att beskriva det med olika representationsformer. Om eleverna dessutom 
kan se samband med de kunskaper och tankestrukturer som de redan har, kan de konstruera 
sina nya insikter utifrån sitt tidigare kunnande. En förståelse för dessa olika samband är den 
bästa grunden för användningen av det matematiska språket och de abstrakta symbolerna. 
Genom detta aktiva lärande får eleverna en genuin förståelse för problemlösning. (Jakobsson-
Åhl, 2000) 
 

2.2 Datorn som pedagogiskt hjälpmedel i matematik 
Datorn har i grunden förändrat vårt samhälle vilket också har fått konsekvenser för 
matematikundervisningen. Tengstrand (2002) menar att undervisningens tyngdpunkt bör 
förskjutas från beräkning till förståelse. Vi vet tyvärr för lite om hur datorer påverkar 
förståelsen av matematiska begrepp och hur vi på bästa sätt bör använda oss av det nya 
hjälpmedlet.  
 
Avsikten med att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel i matematiken är bl.a. att göra 
undervisningen mer intressant, omväxlande och stimulerande för eleverna (Farkell-Bååthe, 
2000). Elevernas intresse kan fångas, eftersom de uppfattar undervisning med hjälp av datorer 
som en stimulerande omväxling, gentemot den traditionella matematikundervisningen 
(Gustavsson, 2000). 
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Inom matematik är datorn användbar vid övning för att få högre effektivitet som till exempel 
övning att känna igen tal och siffror, träning av multiplikationstabeller, övning i de fyra 
räknesätten m.m. (Farkell-Bååthe, 2000). Även repetition av kunskaper som är inlärda sen 
tidigare, träning av problemlösningsförmåga och kommunikationsmedel för att diskutera 
matematik är användningsområden som Gustafson vill belysa. Hon påpekar också att flera 
sinnen stimuleras genom datoranvändning, bl.a. genom bild- och ljudeffekter (Gustafson, 
2000). 
 

2.3 Laborativ eller traditionell matematik  
Att arbeta laborativt innebär att man tar in verklighetsbaserade uppgifter i undervisningen. 
Man utgår från en konkret situation och överför den i det matematiska symbolspråket. I det 
laborativa arbetssättet får man in kommunikation och logiskt tänkande om uppgifterna är 
genomtänkta och har ett mål. 
 
Dagens skola ska vara en skola för alla. Elever befinner sig på olika nivåer på kunskapsstegen 
och de står inte på samma stegpinne i de olika ämnesområdena. I denna heterogena grupp ska 
läraren se alla eleverna och kunna bedriva en individanpassad undervisning. Det är en stor 
utmaning och ingen lätt uppgift. Med en så komplex grupp är det inte möjligt att använda ett 
sätt att undervisa på om alla elever ska utveckla förståelse för matematik. Vi behöver använda 
ställföreträdande relevansuppfattning (Marton 1986) där vi är engagerade och inspirerar 
eleverna, samt använder olika metoder och hjälpmedel för att på så vis underlätta elevernas 
lärande.   
 
Piaget och Vygotsky har haft stort inflytande på skolans undervisning och återkommer ofta i 
den pedagogiska litteraturen. Piagets syn på lärande och kunnande innebär att eleven själv 
konstruerar eller skapar föreställningar och begrepp. Vygotsky menade att det sociala 
samspelet är det viktigaste för lärandet. I samspelet är både lärare, familj och kamrater 
viktiga. För att eleven skall förstå de naturvetenskapliga och matematiska begreppen krävs att 
man knyter an undervisningen till elevens tidigare erfarenheter. Detta genom att diskutera, 
förklara och lösa problem tillsammans. (Andersson, 2001)  
 
I matematik är ett kreativt och laborativt arbetssätt gynnsamt för alla elever och som Gudrun 
Malmer (1999) påpekar nödvändigt för elever med inlärningssvårigheter. Dessa elever är 
förmodligen inte fler idag än för ett antal år sedan, men i dagens högteknologiska samhälle 
har de betydligt svårare att hävda sig. Därför är det viktigt att vi tidigt kan sätta in åtgärder för 
att upprätthålla livskvalitet och självkänsla hos eleverna.  
 
Förr ansågs de som inte kunde läsa och skriva som lata och dumma. På 1970-talet kom man 
fram till att det fanns elever som var ordblinda och på 1980-talet kom begreppet dyslexi. Det 
tog några år, men nu har dyslexicentra bildats och mycket har gjorts för att underlätta för 
dessa barn och vuxna. Det är bra, men vad har gjorts för barn med matematiksvårigheter? Än 
idag räknar eleverna efter en given mall såsom läroboken föreskriver. Var kommer logiskt 
tänkande och laborativt arbetssätt in? Man säger at eleverna måste behärska matematik för at 
klara sig i livet, men då måste verkligheten och den praktiska och laborativa matematiken 
föras in i skolan. (Malmer, 1999)  
 
Redan 1909 efterfrågade Anna Kruse, lärarinna och föreståndarinna vid Brummerska skolan i 
Stockholm, i sin bok Åskådningsmatematik varför man inte använder laborativa metoder i 
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matematiken och låter barnen bli självständiga upptäckare (Malmer, 1999). Vi undrar varför 
så lite har hänt. Orsakerna kan givetvis vara många. Undervisningstraditioner, skilda 
kunskapsnivåer i klasserna, lärares osäkerhet – det är tryggt att förlita sig till en lärobok, 
laborativt arbetssätt kräver noggrann och tidskrävande planering, brist på material och 
hjälpmedel, samt föräldrars osäkerhet på nya metoder.  
 
I läroplanen framgår det att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 
undervisningen. Eleverna ska lära sig att arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra. (Utbildningsdepartementet, 1998:9)  
 
I kursplanen för matematik kan man läsa:  
 
Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för at kunna fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att 
kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen ska ge god grund för studier i andra ämnen, fortsatt 
utbildning och ett livslångt lärande. (Skolverket, 2000:26)  
  
 
I kursplanen under Mål att sträva mot står:  
 
Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven.  
 
• Utvecklar intresse för matematik och får tilltro till det egna tänkandet och den egna  
förmågan att lära sig matematik och använda matematik i olika situationer.  
 
•  inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer. 
 
• Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och 
generalisera, samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. 
(Skolverket, 2000:26) I kursplanen under uppnående målen för nionde skolåret står det:  
 
Eleven skall: 
 
• Ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna 
beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen förekommer i hem och 
samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning. 
 
• Ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i bråk- och 
decimalform. 
 
• Ha goda färdigheter i överslagsräkning och räkning med naturliga tal, tal i decimalform, 
samt med procent och proportionalitet i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och 
med tekniska hjälpmedel. 
 
• Kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt, samt tolka 
och använda ritningar och kartor. 
 
• Kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram. 
 

 11



• Kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer.  
 
• Kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer samt kunna tolka och 
använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden och händelser.  
 
(Skolverket, 2000:28-29)  
 
  
Under ämnets karaktär och uppbyggnad kan man även läsa:  
 
Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 
verksamhet och intuition. Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och 
vetenskaplig verksamhet ger formuleringar av problem i matematiska modeller. Många 
problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda 
matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en 
matematisk tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. (Skolverket, 
2000:27)  
  
 
Det framgår tydligt i styrdokumenten att det är process och kvalitet, ej kvantitet, som är 
viktigt i lärandesituationen. Undervisningens innehåll måste anpassas efter elevernas 
förutsättningar och behov. Skolan ska vara en skola för alla, där alla barn, med eller utan 
diagnos eller funktionshinder, blir sedda. Lärare måste vara flexibla och kunna variera 
svårighetsgrad och representationssätt för att kunna nå alla elever. Det är viktigt att en god 
lärandemiljö skapas i klassrummet där eleverna vågar fråga, lär sig att lyssna och diskutera 
samt lär sig visa hänsyn. Läraren ska avsätta tid för reflekterande samtal och utbyta tankar, 
idéer och erfarenheter med eleverna. Med matematiska diskussioner där logiskt tänkande och 
kritisk granskning uppmuntras och där utvärdering av olika moment hör till vardagen. Där 
eleverna kan välja olika lösningsmodeller utifrån sitt sätt att tänka och där samarbete i grupper 
är en naturlig del i matematikarbetet. Matematiken måste närma sig elevernas verklighet, både 
språkligt och erfarenhetsmässigt. Ämnet ska kännas meningsfullt. Alla ska kunna bli 
accepterade och känna at de har möjligheter att utvecklas. Sen får vi inte glömma at läraren är 
mer som en handledare. Eleverna måste själva få ta allt större ansvar för sitt lärande. Det är 
inte läraren som lär ut, utan det är eleven som lär in (Brodin & Lindstrand, 2004). 
 
Med ett laborativt och undersökande arbetssätt måste eleverna vara mer aktiva. De ges både 
större glädje och ansvar. De ska se, prova, diskutera och argumentera för sin sak. Ett 
laborativt arbetssätt leder till att eleverna lättare ser matematiska samband och sedan förstår 
det matematiska symbolspråket. Eleverna går från en konkret situation till ett abstrakt sätt att 
tänka (Malmer, 1999). 

2.4 Varför används inte laborativ matematik? 
Lärarna kan uppleva ett flertal hinder såsom gruppens sammansättning, brist av tid, brist på 
material, brist hos elevers motivation att gå ifrån det traditionella och att man har en trygghet i 
läromedlet. Malmer (1999) säger att det krävs inarbetade rutiner för att arbetssättet skall 
fungera. För att undervisningen skall fungera behöver de praktiska bitarna med material osv. 
fungera.  Det krävs att man som lärare vågar och orkar lägga energi, tid och engagemang för 
att ta till sig metoden.   
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När det gäller Excel så ställer det krav på utrustning, programvara och kunskaper. Tillgången 
till datasalar är ett annat problem som kan uppstå. Ett problem som inte får glömmas bort är 
om ämnet data skall blandas in i matematikämnet. En elev som är väldigt dålig på datorer kan 
å sin sida vara väldigt duktig i matematik. Skall en sådan elev bli straffad? 

 

2.5 Excel i matematikundervisningen 
Excel är ett mycket användbart hjälpmedel i matematikundervisningen. Vad få vet är att det är 
ett mycket kraftfullt matematiskt program också. Excel kan användas för att visualisera 
viktiga matematiska idéer för att göra dem konkreta vilket innebär att det lämpar sig mycket 
väl för att öka förståelsen kring matematiska begrepp. Fördelen med detta program är att det 
finns på de flesta skolor. Vi tror dock inte att Excel används i den omfattningen som vi tror 
skulle kunna vara möjligt.  
 
Excel kan användas för att utveckla metoder och instruktionsmaterial där datorbaserade 
problem löses. Detta för att det ökar elevens förståelse av matematik. Problemlösning är 
central i all matematikundervisning och det kan ses som ett mål i matematikundervisningen. 
Men problemlösning kan också användas för att uppnå förståelse av matematiska begrepp 
(Ekstig, 98). I denna C-uppsats vill vi öka förståelsen av matematik med hjälp av 
problemlösning. 
 
Problemlösning innehåller mycket kreativitet för att skapa en lösningsstrategi och för att 
analysera resultatet. Genomförandet av problemlösningen innehåller mycket rutinmässiga 
beräkningar som kan genomföras med hjälp av Excel. Detta leder till att eleven kan 
koncentrera sig mer på den matematiska problemlösningen genom att Excel utför den 
matematiska beräkningen (Ekstig, 98). 
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3. Exemplen i Excel. 
Redovisningen nedan skall ses som en översiktlig orientering för att ge läraren möjlighet att 
utröna om dessa exempel kan vara lämpliga som undervisningsobjekt. Läraren kan välja att 
använda de färdiga exemplen eller också att ge eleverna i uppgift att skapa dem från grunden. 
Exemplen är också tänkta att ses som en inspirationskälla. Vi hoppas att Lärare/elev kan bli 
intresserade av att utveckla dem eller bli inspirerade att skapa egna övningar. För att se hur 
exemplen är uppbyggda mera i detalj se bilaga1 eller Excel - filer på medskickad CD – skiva. 
Exemplen på medskickad CD – skiva är låsta för editering. Upplåsningskod: 1234. 
 

3.1 Exempel 1: Linjär- och exponentiell tillväxt. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av linjär- resp. exponentiell tillväxt. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Vilken hyresform är fördelaktigast på 5, 10 respektive 11 års sikt? 
• När ”hinner” exponentiella kurvan ifatt den linjära kurvan? 
• När är skillnaden i hyreskostnad som störst under de första 11 åren? 
• Ändra den exponentiella hyreskostnaden till 7 %, när är hyreskostnaderna lika? 

 
Exemplet är uppbyggt på att man ändrar den fasta och den exponentiella hyreskostnaden med 
hjälp av rullningslister. Använd diagrammet för att få en visuell uppfattning om beräknings-
resultatet. 
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Vi ser att efter 10 år så har den exponentiella hyreskostnaden kommit i fatt den fasta ökningen 
med ovan givna förutsättningar. Största differensen fås efter 5 år. 
 
Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
 

 
 
 
Diagramresultat: 

 

 
Om man vill så kan man öka antal år i tabellen, glöm då inte att ändra x – axelns maxvärde 
(nu satt till 11 år). 
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3.2 Exempel 2: Sannolikhet att två tärningar blir lika. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av sannolikhetsbegreppet. 
 
Problemformuleringar att ställa till eleven: 

• Vad sannolikheten att två tärningar ger dubbeletta, dubbeltvåa etc.? 
• Är det lättare att få dubbeletta än dubbelsexa? 
• Är någon kombination vanligare än någon annan? 
• Upprepa försöket och se om relativa frekvensen varierar.  
• Varierar sannolikheten för 100 respektive 1000 försök? 

 
Exemplet bygger på att man slumpar 100 resp. 1000 kast med två tärningar och utfallet 
redovisas kast för kast, likaså tärningarnas gynnsamma utfall. Vidare så visas det 
ackumulerade gynnsamma utfallet och den relativa frekvensen av det gynnsamma utfallet. 
Slumpa med F9. 

 

 
Vi ser att efter 1000 kast i detta försök så är utfallet 3,5 %. 
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Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 

 

 
 
 

 17



3.3 Exempel 3: Sannolikhet att två tärningar blir vald summa. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av sannolikhetsbegreppet. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Vad är sannolikheten att summan av två tärningar blir "vald" summa? 
• Vad är sannolikheten för summorna 2, 3, 4, …, 12? 
• Vilken/vilka summor har störst respektive minst sannolikhet att bli den ”valda” 

summan? 
 
Exemplet är uppbyggt på att man väljer sökt summa mellan två och tolv med hjälp av en 
rullningslist. 1000 slumpmässiga försök görs och utfallet redovisas kast för kast, likaså 
tärningarnas gynnsamma utfall. Vidare så visas det ackumulerade gynnsamma utfallet och 
den relativa frekvensen av det gynnsamma utfallet. 
Använd rullningslisten för summan, slumpa med F9. 
 

 
 
Vi ser att efter 1000 kast i detta försök så är utfallet 16,4 %. 
 
Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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3.4 Exempel 4: Rita två andragradsekvationer i ett diagram. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av andragradsekvationer. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Låt h och a vara oförändrade, b och d skall ändras så att maxpunkt för y2 hamnar på 
punkterna (2,2), (-1,-3). Vad blir värdena på x, b och d? 

• För vilka värden på a, b, d har y1 och y2 samma graf? 
• Vad händer med formen på y1 och y2 när a = 1 och b, d varieras? 
• Hur ändras formen på y2 när a varieras? 
 

Exemplet är uppbyggt på att man ändrar starvärde för x, intervallsteg, samt ekvationernas 
konstanter med hjälp av rullningslister.  
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Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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3.5 Exempel 5: Undersökning av allmän tredjegradsfunktion. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av tredjegradsekvationer. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Ändra värdena på x0 resp. y0, Vad händer med grafen? 
• Om a sätts till noll, vilken typ av kurva erhålls då? 
• Kan en terasspunkt erhållas om värdet på b ändras när a = 1, c = 1? 
• Om a och c har olika tecken kan då en terasspunkt erhållas? 
• Utgå från angivna lämpliga startvärden, ger positivt eller negativt y0 tre nollställen? 
• Om b minskas fås då en strängt växande funktion när a = 1, c = 1? 
• När blir grafen en rak linje? 
 

Exemplet är uppbyggt på att man ändrar längden på stegintervallet, startvärdet – x och 
konstanterna med hjälp av rullningslister. Man skall sedan studera diagrammet för att få en 
visuell upplevelse av ekvationerna. 
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Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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3.6 Exempel 6: Grafer av cirklar. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av trigonometri. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Sammanfaller cirklarna om cirkel 2 har r = 1? 
• Hur ser grafen ut om r = 0? 
• Vad händer med cirkeln om r ökar - minskar? 
 

Exemplet är uppbyggt på att man ändrar längden på radien med hjälp av en rullningslist. Man 
skall sedan studera diagrammet för att få en visuell upplevelse av de trigonometriska 
funktionerna. 
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Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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3.7 Exempel 7: Polära koordinater. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av trigonometri. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Går det att gömma punkten bakom kvadraterna? 
• Kan man gömma punkten bakom en kvadrat genom att använda olika r och t? 
• Om r är konstant och t ändras vilken form har då punktens förflyttning? 
 

Exemplet är uppbyggt på att man ändrar längden på radien och värdet på t med hjälp av 
rullningslister. Man skall sedan flytta runt en kvadrat i de fyra kvadranterna och lägga den 
bakom fyra fasta kvadrater. Vidare så skall diagrammet studeras då r är konstant medan t 
varieras. 
 

 
 
Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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3.8 Exempel 8: Lösning av diff.ekv. med hjälp av Eulers stegmetod. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av numeriska lösningsmetoder för differential-
ekvationer. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Vilken blir funktionsdifferensen om man använder steglängderna h = 0,1 resp. 0,01? 
• Vilken steglängd tror du ger det bästa närmevärdet? 
 

Exemplet är uppbyggt på att man ändrar längden på stegintervallet hjälp av en rullningslist. 
Man läser sedan av resultatet på raden för det aktuella x – värdet. 
 

 
 
Vi ser att: h = 0,1 ger y(0,4) = 1,5282, (h = 0,01 ger y(0,4) = 1,5777). 
 
Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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3.9 Exempel 9: Eulers stegmetod med felkontroll. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av numeriska lösningsmetoder för 
differentialekvationer. Vidare syftar exemplet till att ge en förståelse för noggrannheten vid 
numeriska lösningsmetoder för differentialekvationer. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Hur påverkar längden på stegintervallet slutresultatet? 
• Vad är ett lämpligt stegintervall för att uppnå ett fel mindre än +/- 0,1 för x ≤ 1? 
 

Exemplet är uppbyggt på att man ändrar längden på stegintervallet med hjälp av en 
rullningslist. Man läser sedan av resultatet på raden för det aktuella x – värdet. 
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För h = 0,039 ser vi att när x = 0,98 ger det ett fel på 9,74% 
 
Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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3.10 Exempel 10: Lösning av diff.ekv. med Runge-Kuttas 
stegmodell. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av numeriska lösningsmetoder för 
differentialekvationer. Vidare syftar exemplet till att ge en förståelse för noggrannheten vid 
numeriska lösningsmetoder för differentialekvationer. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Hur påverkar längden på stegintervallet slutresultatet? 
• Vad är ett lämpligt stegintervall för att uppnå ett fel mindre än +/- 0,1 för x ≤ 1? 
• Hur stor är skillnaden mellan Runge-Kuttas metod av ordn 4 och det exakta värdet  

y = 2ex – x – 1 för x = 1,01 och h =0,05? 
• Jämför med Euler i exempel 8 och Runge-Kuttas stegmodell för x = 1,01. Hur stor är 

differensen? 
 

Exemplet är uppbyggt på att man ändrar längden på stegintervallet med hjälp av en 
rullningslist. Man läser sedan av resultatet på raden för det aktuella x – värdet. 
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Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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3.11 Exempel 11: Numerisk derivering med hjälp av Richardson 
extrapolation. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av numeriska lösningsmetoder för derivering. 
Vidare syftar exemplet till att ge en förståelse för noggrannheten vid numeriska 
lösningsmetoder. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Svar med fyra korrekt avrundade decimaler när h = 0,4. 
• Vad blir resultatet om man börjar med h = 0,2? 
 

Exemplet är uppbyggt på att man ändrar längden på stegintervallet direkt i cellerna. Man får 
sedan räkna ut trunkeringsfelet och avrundningsfelet för att se om resultatet håller sig inom 
bestämt antal decimaler. Om inte så är fallet får man räkna vidare. 
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Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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3.12 Exempel 12: Numerisk integrering med hjälp av Simpsons 
formel. 
 
Exemplet syftar till att öka elevens förståelse av numeriska lösningsmetoder för integrering. 
Vidare syftar exemplet till att ge en förståelse för noggrannheten vid numeriska 
lösningsmetoder. 
 
Frågor att ställa till eleven: 

• Vad blir resultatet med Simpsons formel när n = 16 respektive n = 8? 
• Vad blir differensen med Simpsons formel när n =16 och det exakta värdet ln2? 
• Blir differensen till det exakta värdet ≈ 16 ggr mindre när antalet intervall fördublas? 
 

Exemplet är uppbyggt på att man ändrar antalet stegintervall med hjälp av en rullningslist. 
Vikt 1h, 2h eller 4h bestäms genom OM – satser. Test sker om slutet på integrationsintervallet 
är nått. Summan fås genom summering i vikt*f(x) – kolumnen. Som jämförelse visas n = 16 
respektive n = 8. I diagrammet kan man se hur summan konvergerar mot slutvärdet. 
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Formlerna i cellerna ser ut enligt nedan: 
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4. Slutdiskussion  
  
Internationella studier tyder på att svenska elevers matematikkunskaper har sjunkit. Att 
matematik är svårt och ointressant är en inte allt för ovanlig tankegång bland eleverna. Det är 
något som vi själva har erfarit vid våra VFU-perioder.  
 
I litteraturgenomgången har vi hittat stöd för det laborativa arbetssättet. Marton menar at vi 
alla har olika lärstilar och att olika undervisningsmetoder och hjälpmedel underlättar 
elevernas lärande. Vygotsky pekar på att samspelet individer emellan är viktigt, medan 
Gudrun Malmer menar att ett laborativt arbetssätt är gynnsamt för alla elever, men nödvändigt 
för elever med inlärningssvårigheter.  
 
Vid användandet av Excel så skapas datorvana och förberedelse för elevens kommande 
yrkesliv (Jedeskog, 1996). Fler och fler arbeten på arbetsmarknaden kommer att kräva 
datorvana. Ett sätt att skapa förutsättningar för detta är att integrera datorn i undervisningen. 
Genom att arbeta ämnesövergripande (datakunskap/matematik) så skapas förutsättningar för 
detta. 
 
Vid genomförandet av dessa undervisningsexempel så har vi tänkt på att försöka få 
frågeställningar som är tydliga och kan lyfta fram exemplens syfte. Vi har försökt att få en 
spridning i svårighetsgraden av exemplen så att de kommer till nytta för både lärare och 
elever i undervisningen. Vidare så har våran ambition varit att undervisningsexemplen skall 
kunna genomföras med relativ kort förberedelsetid. Vår förhoppning är att vårat material ska 
komma till användning för matematiklärare ute i gymnasieskolan. Vi har i varje fall lärt oss 
mycket och vi har även fått material som vi kan använda oss av i vår framtida undervisning. 
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Bilaga 1 
 
Bilagan skall vara ett hjälpmedel för att läsaren skall kunna sätta sig in i exemplen lite 
djupare. 

Exempel 1: Linjär- och exponentiell tillväxt. 
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I diagramguiden välj Punktdiagram med datapunkter sammankopplade med jämna linjer utan 
brytpunkter. 
Lämpliga min- och max värden: Y – axel 5000 – 10000, X – axel 0 – 11. 
 

 
 
Egenskaper för rullningslisterna: 
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Diagram – Källdata 

 
 
Diagram – Diagramtyp 
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Exempel 2: Sannolikhet att två tärningar blir lika. 
 

 
 
 
Tips: Om man väljer att expandera alla raderna kan det vara bra att visa det 1000:e kastet 
”högre upp”. Här visat i cell G17. 
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Egenskaper för rullningslisten: 

 
 
 
 

 41



Exempel 3: Sannolikhet att två tärningar blir vald summa. 
 

 
 
Tips: Om man väljer att expandera alla raderna kan det vara bra att visa det 1000:e kastet 
”högre upp”. Här visat i cell I19. 
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Egenskaper för rullningslisten: 
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Exempel 4: Rita två andragradsekvationer i ett diagram. 
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Egenskaper för rullningslister: 
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Diagram – Källdata 

 
 
Diagram – Diagramtyp 
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Exempel 5: Undersökning av allmän tredjegradsfunktion. 
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Egenskaper för rullningslister: 
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Diagram – Källdata 

 
 
Diagram – Diagramtyp 
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Exempel 6: Grafer av cirklar. 
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Egenskaper för rullningslist  Diagram - Källdata 

  

 
Diagram – Diagramtyp 
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Exempel 7: Polära koordinater.  
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Egenskaper för rullningslist: 
 

   
 
 
Diagram - Källdata    Diagram – Diagramtyp 
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Exempel 8: Lösning av diff. ekv. med hjälp av Eulers stegmetod. 
 

 
 
Egenskaper för rullningslist 
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Exempel 9: Eulers stegmetod med felkontroll. 
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Egenskaper för rullningslist  Diagram – Källdata 

   

Diagram – Diagramtyp 
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Exempel 10: Lösning av diff.ekv. med Runge-Kuttas stegmodell. 
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Egenskaper för rullningslist  Diagram – Källdata 

 
 
Diagram – Diagramtyp 
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Exempel 11: Numerisk derivering mha. Richardson extrapolation. 
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Exempel 12: Numerisk integrering med hjälp Simpsons formel. 
 

 

 

 60



 

 
 
 
Egenskaper för rullningslist   Diagram – Källdata 
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Diagram – Diagramtyp 
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Bilaga 2 
 
Dessa exempel är tänkta att tjäna som inspiration till läsaren för vidareutveckling. 

Exempel 13. 
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Exempel 14. 
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Exempel 15. 
 

 
 
 

 65



Exempel 16. 
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Exempel 17. 
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Exempel 18. 
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Exempel 19. 
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Exempel 20. 
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Exempel 21. 
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Exempel 22. 
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Exempel 23. 
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Exempel 24. 
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Exempel 25. 
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