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inlärning av ett matematiskt begrepp 

Christina Wahlberg & Tomas Wallgren 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att, utifrån ett matematikdidaktiskt perspektiv, 
undersöka hur derivata introduceras i gymnasiets kurs Matematik C. Vi har i 
huvudsak fokuserat på didaktik och kognitiv utveckling. I en genomgång av 
relevant litteratur har vi tagit del av teorier och resultat från tidigare forskning 
inom samma område. Litteraturen försöker besvara frågan om hur lärare på 
bästa sätt kan överbrygga kognitiva hinder och ge elever en djupare förståelse 
kring de matematiska sammanhangen. 

Vårt material består av kvalitativa intervjuer med lärare från två skolor och 
ett antal läroböcker. Genomgången av intervjumaterialet har resulterat i fyra 
teman att använda som grund för hela studien: allmänt lärande, matematik-
lärande, derivatbegreppet samt visualisering.  

De lärare vi intervjuar vill alla stimulera elevers intresse för mer avancerad 
matematik. I princip följer alla, både lärare och läromedel, samma ”mall” när 
de introducerar derivata. Man knyter gärna an till vardagshändelser och 
begrepp som till exempel hastighet. 

Den litteratur vi använder, har många förslag och synpunkter på vilket sätt 
matematikundervisning bör bedrivas på denna nivå. I vissa avseenden skiljer 
sig dessa från hur intervjumaterialet visar att det verkligen går till. Vår 
förhoppning är att studien ska bidra till att både vi själva och andra får idéer 
om utveckling av undervisningen. 
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On the introduction of the derivative 
A study from a didactic perspective on teaching and learning a 
mathematical concept 

Christina Wahlberg & Tomas Wallgren 

 

Abstract 
The aim of this study is to examine, from a mathematic didactic perspective, 
how the concept of derivative is introduced in the upper secondary school. We 
have mainly focused on didactic and cognitive development. A review of 
relevant literature identified theories and results from earlier research within 
the same area. The literature raises the question of how teachers in the optimal 
ways can bridge cognitive obstacles and give students a deeper understanding 
of the mathematical context. 

The analysed material comprises qualitative interviews with teachers from 
two schools and a number of mathematics textbooks. From the interview 
material, we extracted four “themes” to use a basis for the study: general 
learning, mathematics learning, the derivative concept and visualisation.  

The interviewed teachers all wishes to stimulate the students' interests in 
more advanced mathematics. In general, both teachers and textbooks follow 
the same learning model introducing derivative. Associations to everyday 
events and notions, for example speed, are common 

The literature gives many proposals and opinions on how education in 
mathematics should be carried out on this level. In some respects, these 
deviate from what we discover in our study. We hope that this study may 
contribute to developing better teaching methods, both for ourselves and the 
readers. 
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Förord 

Under de allra sista veckorna av den fyra och ett halvt år långa lärarutbild-
ningen, väljer vi att studera något som genom åren väckt vårt intresse: 
undervisning av och förståelse för det matematiska begreppet derivata. Vid 
flera tillfällen, framförallt när vi antingen auskulterar eller undervisar i sam-
band med VFU1, kommer vi i kontakt med lärares och elevers arbete med just 
derivata. 

Vi har båda matematik som ett av våra två huvudämnen. Utöver det kom-
mer Christina att undervisa i företagsekonomi, och Tomas i fysik. Båda dessa 
ämnen innehåller en hel del matematik och speciellt i fysik utgör derivata ett 
viktigt verktyg. Derivata används också i företagsekonomi, även om det inte är 
lika centralt där som i fysikkurserna. 

 
Vi vill tacka vår handledare, Christian Gottlieb, matematiska institutionen på 
Stockholms universitet, för uppmuntran, engagemang och glädje. Vidare för-
tjänar Barbro Fernström, bibliotekarie på samma institution, ett varmt tack för 
all hjälp, alltid serverad med ett leende. Tack också till Gleerups Utbildning 
AB och Konvergenta HB, som båda ställt upp med litteratur. 

 
Under arbetet har vi samarbetat kring det mesta, men Christina har haft mer 
fokus på teorier om allmänt lärande, och Tomas tog en större del av den tidi-
gare forskningen kring de matematikdidaktiska frågorna. Samtliga bilder och 
illustrationer är gjorda av Tomas Wallgren och får återges om källan tydligt 
anges. 

 
Till sist ett hjärtligt och varmt tack till våra familjer, som stöttat oss och stått 
ut med högljudda suckar och hårt arbete.   

                                                 
1 VFU: Verksamhetsförlagd utbildning. Den del av lärarutbildningen som äger rum ute 
på skolenheter. 
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1 Introduktion till studien 
1.1 Inledning 
Vi kommer i detta kapitel att först presentera varför vi valt att göra denna stu-
die. Eftersom arbetet berör utbildningsfrågor, fortsätter vi sedan med utdrag ur 
nationella styrdokument (läroplan och kursplan) och, i samband med det, en 
kortfattad motivering till varför just derivata förtjänar denna granskning. Vi 
presenterar studiens syfte med frågeställningar och avgränsningar, innan vi 
fördjupar oss i teorier och tidigare forskning rörande detta område inom 
matematikundervisningen. För att klargöra hur vi använder vissa begrepp, gör 
vi en sammanställning av dem som vi tycker oss behöva definiera. 

1.2 Därför gör vi denna studie 
”Men kunde vi inte bara fått lära oss deriveringsreglerna på en gång, 

så hade vi ju sluppit en massa teori.” 
 (Elev i gymnasiet) 

Citatet ovan kommer från en elev läsande naturvetenskapligt program på en 
populär och välpresterande gymnasieskola i en svensk storstad. Liknande 
kommentarer har vi hört vid flera tillfällen och många studenter vittnar om att 
det handlar om att bara lära sig hur man gör.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning, har vi sett tecken på att derivata 
upplevs som mer invecklat än vad vi anser att det behöver vara. Vi upplever 
även att många elever fokuserar på att lära sig hur man gör istället för att för-
stå vad eller varför. Eftersom vi dels är fascinerade av matematik och dels 
intresserar oss för både utlärning och inlärning, faller sig valet av ämne och 
frågeställningar för detta examensarbete ganska enkelt och naturligt. 

Med denna studie, inriktad mot ett specifikt begrepp i gymnasiematema-
tiken, hoppas vi öka förståelsen för dels pedagogiken och didaktiken runt deri-
vata, dels kognitiva hinder och hur dessa kan överbryggas. Genom att ställa 
våra resultat mot tidigare forskning och teorier om ut- respektive inlärning av 
matematik på aktuell nivå, hoppas vi också kunna identifiera möjligheter till 
utveckling av matematikundervisningen. 

Det krävs inte djup matematisk kunskap för att kunna ta del av detta arbete. 
Vår huvudsakliga tanke rör just utlärning och inlärning, och matematiken blir i 
detta fall ett redskap för att belysa frågor kring detta. Vår förhoppning är att de 
matematiska inslagen, som vi känner ändå måste utgöra en del av arbetet, 
tilltalar den matematiskt intresserade men kan förbises av den som hellre 
fokuserar på de pedagogiska och didaktiska inslagen.  
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När vi studerar teorier och tidigare forskning samt när vi granskar och 
analyserar vårt material, gör vi det med olika ”läsglasögon”, det vill säga att 
utifrån olika aspekter bearbeta materialet. 

1.3 Bakgrund 
Derivatabegreppet är centralt i matematik och viktigt i både naturvetenskap-
liga ämnen och ekonomi och för fortsatta studier i flera ämnen. Det är därför 
viktigt med djup förståelse och kunskap om derivata – dels teoretiska kunska-
per, dels färdigheter i användandet av olika sätt att härleda och beräkna. 

Skolverket har tagit fasta på detta, och uttrycker i läroplan och kursplaner 
dels allmänt vad studier skall leda till, dels speciellt matematikämnets roll. Det 
känns därför väsentligt att redovisa de delar ur dessa styrdokument som vi 
anser har beröringspunkter med denna studie. En ytterligare motivering till 
denna granskning av läroplaner, är att de utgör de allra mest grundläggande 
arbetsinstruktioner för samtliga i gymnasieskolan verkande lärare. 

Den gällande läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, formulerar 
några av gymnasieskolans huvuduppgifter under rubriken ”Skolans uppdrag”: 

”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och 
skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. 
 (---) 
Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande.” 
 (Lpf 94, s. 5) 

Ur läroplanens stycke om ”Kunskap och lärande” hämtas följande: 
”Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. 
Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
 (…) 
Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i skall förbereda för 
livet efter skolan.” (Lpf 94, s. 6) 

Vidare poängteras, under ”Särskilda uppgifter och mål för olika skolformer”, 
att gymnasieskolan har som uppgift att 

”(…) fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverk-
samhet och studier vid universitet och högskolor (…)” 
 (Lpf 94, s. 7) 

med målet att eleverna 
”skall få en sådan grund för ett livslångt lärande att de har beredskap för den 
omställning som krävs när betingelser i arbetsliv och samhällsliv förändras.” 
 (Lpf 94, s. 7) 
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När det gäller matematikämnet, nämns i den allmänna delen, under rubriken 
”Mål att uppnå”, följande: 

”Det är skolans ansvar att varje elev (---) 
• kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkes- 

och vardagsliv.” (Lpf 94, s. 10) 

Om matematikämnet, skrivs i den övergripande ämnesbeskrivningen, att 
”Utbildningen syftar till att ge kunskaper i matematik för studier inom vald studie-
inriktning och för fortsatta studier. Utbildningen skall leda till förmåga att kommu-
nicera med matematikens språk och symboler, som är likartade över hela världen.” 

och i kursplanen för Matematik C står följande om undervisningens 
uppnåendemål beträffande just derivata: 

”Eleven skall 
• kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata 

för en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen 
och dess graf 

• kunna härleda deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, 
summor av funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed 
beskriva varför och hur talet e införs 

• kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde 
numeriskt då funktionen är given genom sin graf 

• kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika 
tillämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel.” 

Hur lärares och läromedels metoder lever upp till ovanstående, är en viktig 
fråga för oss i detta arbete, vilket leder oss in på syftet med denna studie. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Detta arbete avser att undersöka hur derivata introduceras i gymnasiets kurs 
Matematik C, och i huvudsak är det fråga om problematisering kring didaktik 
och kognition. Vi kommer att använda resultat och teorier från tidigare 
forskning i ämnet och använda dessa när vi, ur en matematikdidaktiskt synvin-
kel försöker besvara följande tre frågor rörande introduktionen av derivata: 

I. Hur gör lärare? 

II. Hur hanteras begreppet i läroplan och kursplan? 

III. Hur ser läroböckernas framställan ut? 

 
Med tanke på hur centralt och viktigt begreppet är, tycker vi att det är värt att 
fundera över om undervisningen bör lägga mer energi på teoretisk förståelse, 
att eleverna kan svara på frågan ”vilket problem löser vi genom att använda 
derivata, och vilken nytta kan vi se i och med användandet?” och inte bara 
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övas upp i en färdighet att enligt ”regler” derivera matematiska funktioner. Det 
är därför intressant att identifiera skillnader i undervisningen för de elever som 
valt matematik inom ramen för individuellt val och för de som läser natur-
vetenskapligt program, där fortsatta studier i matematik är självklart. 

1.5 Avgränsning 
Studier av skeenden med inslag av pedagogik och didaktik, inbjuder till forsk-
ning utifrån många aspekter eller infallsvinklar (Arfwedson, 2005). Även 
derivatabegreppet är till sin natur omfattande, åtminstone om man ser till hur 
mycket det finns att undervisa om. För att göra detta arbete överskådligt 
avgränsar vi genom att för det första välja metod för inhämtande av data. Det 
finns flera sätt att skaffa en bild av hur lärare gör, och vi väljer kvalitativ inter-
vju som redskap. För det andra kommer sammanställningen av intervjuerna 
att, efter granskning, ge några teman som sedan används vid analys av inter-
vjuer, läroböcker och tidigare forskning. Detta istället för att ha allt för breda 
perspektiv. På detta sätt blir det lättare att sovra i såväl övrig litteratur som det 
erhållna datamaterialet. För det tredje avgränsar vi själva matematiken så att 
introduktion av derivata berör undervisningen fram till och användandet av 
definitionen för att härleda olika deriveringsregler. 

1.6 Begrepp 
I denna studie används ett antal begrepp enligt definitionerna nedan. Dessa 
skiljer sig i vissa avseenden från matematiskt mer fullständiga definitioner. 

 
Derivata är av fundamental betydelse inom differentialkalkylen (en gren inom 
matematiken, där gränsvärde utgör ett centralt begrepp). Enkelt beskrivet 
handlar derivatan om att studera hur en matematisk funktion uppför sig 
allmänt eller i ett begränsat område, och kan enklast förklaras med hur en 
funktion varierar, eller lutar, i eller kring en viss punkt. Att en funktion är 
deriverbar, det vill säga har en derivata, i en viss punkt, tolkas geometriskt 
som att funktionens graf har en tangent i den punkten. 

Med matematisk funktion menas (förenklat) en otvetydig regel för hur 
högst ett element i en mängd Y kan associeras med ett element i en mängd X. 

Begreppet gränsvärde är fundamentalt inom den matematiska analysen och 
uttrycker föreställningen om ett obegränsat närmande mot ett visst tal.  

En algoritm är en entydig beskrivning av handlingsregler som arbetar steg-
vis och ofta upprepar samma procedur, till exempel de vanliga algoritmerna 
för de fyra räknesätten. 
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Algebra: studie av tal och relationer mellan tal, men där bokstäver och 
symboler används istället för siffror. Användandet av symboler gör att alge-
bran får större allmängiltighet än aritmetiken (användande av siffror). 

C-kursen: matematikämnet är på gymnasiet indelat i kurser: Matematik A 
är den första och enklaste och också den som utgör det som ska läsas som 
kärnämne. Därefter följer B, C, D och E samt Diskret och Breddning, där de 
tre sista är valbara och B, C respektive D beror på vald studiegång. När vi i 
detta arbete refererar till exempelvis C-kursen, menar vi just Matematik C. 

Kognition har med de tankefunktioner som hanterar kunskap och 
information att göra. Exempel på hur vi använder begreppet: Kognitiva hinder 
beskriver olika slags problem som av en eller annan anledning hindrar eller 
försvårar att kunskapsutveckling sker. Kognitiv utveckling beskriver en, ur ett 
lärandeperspektiv, positiv förändring som leder till ny och/eller förbättrad 
kunskap.  

1.7 Teori och tidigare forskning 
”När det handlar om att bestämma pedagogik för att lära ut matematik, måste 

man ha i åtanke inte bara hur elever förväntas ta in matematiska begrepp 
utan också, kanske rentav huvudsakligen, hur elever verkligen tar in dem.” 

 (Vinner, 1991, s. 67, vår översättning) 

Vi väljer teorier och resultat från tidigare forskning som vi tycker på ett bra 
sätt tar upp relevanta aspekter, till exempel didaktiska och kognitiva hinder, 
hur vi rent allmänt lär oss samt koppling till matematik i allmänhet och deri-
vata i synnerhet. Forskning om matematikinlärning på gymnasienivå och inom 
matematisk analys sker i huvudsak på den internationella arenan och det är 
svårt att hitta böcker, artiklar eller rapporter på svenska, vilket förklarar att den 
valda referenslitteraturen till största del är på engelska. 

För att strukturera materialet och göra det överskådligt, väljer vi att uifrån 
en helhetsanalys (Holme & Solvang, 1997; Kvale, 1997) identifiera ett antal 
nyckelord. Metoden går i princip ut på att läsa igenom intervjumaterialet 
upprepade gånger och på så sätt upptäcka återkommande och gemensamma 
teman. Dessa teman används sedan som verktyg för den fortsatta granskningen 
av allt material och kommer därför att bli centrala i denna studie. Vi återkom-
mer till detta senare under rubriken Analys av intervjuer.  

I vårt fall handlar det om fyra olika teman. Vart och ett av dessa beskrivs 
först kortfattat nedan, varefter de istället utgör överskrifter för respektive del 
av litteraturgenomgången: 
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I. Med allmänt lärande menar vi en beskrivning av hur lärande sker i 
allmänhet, inte nödvändigtvis strikt kopplad till matematik, även om 
det ämnet har visst fokus i detta arbete. Här ingår till exempel sådant 
som kognitiv utveckling, utveckling av begrepp och språk, det sociala 
och kollektiva samspelet och lärandet samt interaktion i klassrummet. 

II. Matematiklärande behandlar sådant som allmänt rör lära ut och 
lära in matematik. Vi kommer att ta upp det matematiska språket, 
som innehåller många begrepp och symboler. I och med att ny mate-
matik införs, faller det sig naturligt att också nya begrepp introduce-
ras, vilket i sin tur leder till krav på begreppsbildning hos eleverna. 
Hur hanteras detta av lärare och läromedel? Vi tittar också på sådant 
som hör specifikt till lärande och färdighetsträning inom matematik-
ämnet, som algoritmer och tekniska hjälpmedel. 

III. Under rubriken derivatabegreppet samlas frågor och begrepp 
rörande derivata. Det är dels själva derivatabegreppet, dels sådant 
som ryms däri, såsom gränsvärde och tangent. Vi tar upp lärande och 
kognitiva frågor, vilka vardagsexempel som oftast används vid utlär-
ning samt redogör för en modell för kunskapskontroll och -uppfölj-
ning.   

IV. Med visualisering som hjälpmedel underlättas såväl utlärning som 
inlärning, eftersom derivata, åtminstone i samband med introduk-
tionen, handlar om studie av en funktions graf, som ju till sin natur är 
något lätt att illustrera genom att helt enkelt rita den.   

 
Dessa fyra teman, kommer nu att användas vid genomgången av teorier och 
tidigare forskning. Varje tema utgör sin egen överskrift och anger på vilket sätt 
vi använder det valda materialet: 
 
• Allmänt lärande 

In- och utlärningsmetoder har alltid haft en central roll för problematiken kring 
skolans och lärares utbildningsarbete (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Under 
1900-talet dominerar behaviorismens inlärningsteoretiska grundsyn, där kun-
skap är objektiv och kvantitativ och där lärande är kopplad till stimulus och 
respons. Individens inlärning påverkas, kontrolleras och styrs av andra och 
sker i små steg, i sekvens och där motivation grundar sig på positiv förstärk-
ning, exempelvis beröm (Dysthe, 2003), se Figur 1 nedan. 
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Figur 1: Lärande enligt behaviorismen. 

 
Under 1970-talet börjar långsamt en förändring ske från beteendeorienterade 
inlärningsteorier i riktning mot kunskapsförståelse där varje individ i stället 
konstruerar sin egen kunskap och begreppet ”konstruktivism” myntas 
(Arfwedson & Arfwedson, 2002). Inlärningen får en annan dimension än 
tidigare. Forskare börjar intressera sig för individens personliga tankesystem 
och förståelsemönster.  
 
Enligt Arfwedson och Arfwedson (2002) handlar konstruktivism om att förstå 
och utveckla elevers komplexa tänkande och abstrakta inlärning, i syfte att 
eleven ska kunna utveckla och höja sin egen begreppsnivå. Enligt dem utgår 
de flesta teorier om kognitiv inlärning från en hierarkisk uppbyggnad. Ele-
verna måste lära sig att förstå de enklare begreppen för att sedan kunna för-
djupa dessa till en mer komplex färdighet. De menar att det blir problem för 
lärare då elever inte spontant utvecklar högnivåbegreppen och att lärare därför 
väljer att antingen skjuta upp de svåraste begreppen eller att lära eleverna hur 
de kommer fram till rätt svar, även om det innebär att eleven gör det utan att 
förstå varför. Arfwedson och Arfwedson (2002) anser att det inte beror på 
lärares bristande engagemang utan snarare är en fråga om tidsbrist.  
 
Säljö (2000) belyser inlärningsteoretikern och psykologen Jean Piagets grund-
läggande syn på den kognitiva utvecklingens samspel mellan två samtidigt 
verkande processer, assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att 
vi tar in och registrerar information om hur omvärlden fungerar och hur den är 
organiserad. Vi får en bekräftelse på hur något är. Ackommodation innebär en 
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förändringsprocess på vårt sätt att se på verkligheten. Med hjälp av att assimi-
lera information och förståelsemönster, så har vi till slut bearbetat processen 
hos oss själva för att på så sätt kunna utveckla och tillägna oss ett nytt 
förståelsemönster: en form av ackommodation, nödvändig för att vidareut-
vecklas. 

Dysthe (2001) tar upp att Piagets teorier, kognitivismen, kritiseras för sin in-
skränkande elevcentrering och tendens till ensidig fokusering på lärandets 
mentala sida, och Arfwedson och Arfwedson (2002) påpekar att Piagets teore-
tiska grund blir vanlig inom matematik och naturvetenskapliga ämnen, men 
har också ifrågasatts av kritiker som undrar om alla barn verkligen lär sig bäst 
med dessa metoder  
 

Världsbild

Ny erfarenhet

Världsbild
Ny erfarenhet

  
Figur 2: Assimilation – nya erfarenheter införlivas 
i den rådande egna uppfattningen om världen 

 
 

Världsbild

Ny erfarenhet,
nya begrepp

Utmanar

Ny världsbild
Korrigeras

  
Figur 3: Ackommodation – nya erfarenheter utmanar 

och förändrar den egna uppfattningen 
 

För inlärningsteoretikern Lev Vygotskij utgör den sociala samverkan själva 
utgångspunkten för lärande och utveckling och inte bara den individuella 
processen (Dysthe, 2003). Vygotskij och Piaget var verksamma under samma 
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period men deras grundläggande syn på inlärningsprocessen skiljer dem åt. 
Vygotskij ifrågasätter den individuella grundsyn och dualism mellan det biolo-
giska och kulturella som utmärker de rådande dominerande psykologiska 
teorierna som Piaget förespråkar. Det var den kritik som Vygotskij riktade mot 
Piaget. Samtidigt inspireras Vygotskij av Piagets forskning både beträffande 
barns utveckling och hur den som lär konstruerar kunskap (Dysthe & Igland, 
2003). Vygotskijs arbete inriktas på att förstå den mänskliga medvetenheten, 
hur den utvecklas och hur de psykologiska processerna uppstår i samverkan 
med andra. 

 
Arfwedson och Arfwedson (2002) menar att både Piaget och Vygotskij intres-
serar sig för att studera hur barn förvärvar och utvecklar den kognitiva förmå-
gan. Piaget baserar sin forskning på en stadieteori, där den kognitiva mognads-
processen är indelad i olika utvecklingssteg, en form av tankeutveckling 
jämförbar med en biologisk utveckling. Vygotskij framhåller det sociala 
sammanhangets betydelse för barns kognitiva utveckling, att det vi lär speglas 
av den samhälleliga, historiska och kulturella situationen som vi befinner oss i, 
och att ju mer vi kommunicerar desto mer lär vi oss (Arfwedson & Arfwed-
son, 2002). Detta sätt att se på lärande benämns ofta sociokulturell teori (se 
bl.a. Arfwedson & Arfwedson, 2002; Dysthe, 2003; Sutherland, 2007). Även 
kunskap kan sägas vara gemensam och växa gemensamt, om man betraktar 
den totala utvecklingen av ett samlat kunnande i ett klassrum för kollektiv 
kunskapsutveckling. Genom att tillsammans arbeta med och lösa olika pro-
blem, kommer individuellt lärande att ske i och med dialog, gemensamma 
aktiviteter och övriga interaktioner elever emellan och mellan elever och 
lärare. (Sutherland, 2007). 
 

Önskat
lärande

KulturHistoria SamhälleAndra
individer

Nya fakta
& begrepp

  
Figur 4: Enligt sociokulturell teori sker lärande i samspel med omvärlden. 

 
Ett kognitivt begrepp som används allt oftare i pedagogiken är metakognition, 
alltså förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse och sitt 
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lärande och bli medveten om hur man lär sig bäst. Dysthe (2001) menar att 
många pedagoger upplever att lärandet främjas, och att reflektion numera ofta 
byggs in i undervisning, till exempel i form av loggbok eller självvärdering. 

 

Det egna lärandet

Så tänker
jag

Så fattar
jag ett
beslut

Hur jag
söker i mitt

minne

Så tolkar
jag en text

Då lär jag
mig bäst

Då lär jag
mig sämst

  
Figur 5: Metakognition – att vara medveten om sitt eget lärande och hur det sker 

 
Lärandet påverkas dels av den kultur lärare respektive elev starkast identifierar 
sig med, dels av var och ens egen lärandehistoria (Sutherland, 2007). Ställd 
inför en ny undervisningssituation, skapas mening utifrån egna erfarenheter 
och sätt att lära eller tänka. Sutherland (2007) visar på en fara att alltför snabbt 
avfärda något som kan tolkas som missuppfattning, eftersom denna klassifice-
ring ofta missar det faktum att något som uppfattas fel i ett sammanhang, 
kanske är helt korrekt i ett annat och därför, ur elevens perspektiv, är giltigt. 
Ett exempel på detta är när en elev, under arbete med algebra, menar att 
bokstaven L alltid måste ha ett större värde än A, och då, utifrån sin egen 
begreppsvärld, förklarar det utifrån ett annat sammanhang, nämligen en 
mycket enkel bokstavskod, där A=1, B=2 och så vidare. 
 
I och med detta lämnar vi teori om lärande i allmänhet och går vidare till en 
fördjupning om frågor som rör lärande direkt kopplat till matematikämnet. 

 
• Matematiklärande  

”Matematiken har, eller kanske är, ett väldigt underligt och 
emellanåt svårbegripligt språk” 

(Norman & Prichard, 1994, s.71, vår översättning) 
 
Matematiska begrepp är ofta, i sin beskrivning, skilda från det vardagliga språ-
ket, även om orden är samma i både vardagen och matematiken. Elever med 
svårigheter att förstå matematiska skrivsätt, konventioner och uttryck, får pro-
blem att ta till sig det de försöker lära sig (Norman & Prichard, 1994). Det 
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förekommer att elever överför språklig grammatik på matematiska situationer, 
vilket leder till felaktigheter, eller gör felaktiga tolkningar baserade på 
missuppfattningar i (den matematiska) ”meningsbyggnaden”. Något som 
bidrar till språkförbistringar, är, bland annat, att det finns många fler matema-
tiska begrepp, operationer och metoder än vad det finns symboler att beteckna 
dem med. Detta kan leda till olika svårigheter att tolka det matematiska språ-
ket, bland annat sådana relaterade till synonymer (flera begrepp beskriver 
samma sak) och homonymer (ett begrepp betyder olika saker). 
 
Norman och Prichard (1994) exemplifierar ovanstående med att det är 
fullständigt klart för alla (som läser C-kursen) att det är skillnad mellan ”32” 
och ”23”. Men, när samma semantiska tolkning behålls, kommer deras 
uppfattning av det algebraiska uttrycket ”3x” bli ’trettio-nånting’ (istället för 
det matematiskt överenskomna ”tre gånger x”) och de gör skillnad på ”xy” och 
”yx” (som matematiskt är samma sak). Liknande problem dyker upp senare i 
samband med att nya symboler införs, till exempel prim-symbolen i derivata. 
Elever överför det korrekta nnn yxxy =)(  till derivata, där motsvarande skriv-
sätt ger det felaktiga resultatet '')'( gffg = . Norman och Prichard (1994) är 
inte förvånade, eftersom det faktum att matematiska regler inte är enhetliga i 
semantiskt liknande situationer kan utgöra ett stort, kognitivt hinder.  

 
I matematiken förekommer gott om begrepp och definitioner, som skapar 
konflikter mellan å ena sidan de matematiska strukturer som överenskommits 
mellan professionella matematiker, och å andra sidan de kognitiva processer 
som skapar nya begrepp (Vinner, 1991). Då de exakta definitionerna är svåra 
att ta till sig eller att förklara, blir den vanligaste utvägen att välja en 
förklaringsmodell som eleverna förstår, och det är först om eller när den for-
mella definitionen behövs som eleverna har nytta av den. 
 
Man kan dra paralleller till det vanliga talspråket: där refererar eller hänvisar 
vi inte till definitioner när vi förstår vanliga meningar, eftersom vi har förklar-
ing och förståelse, en ”inre bild”, för vad de ord vi använder betyder eller står 
för. Efter att definitionen omvandlats till denna inre bild, har behovet av 
definitionen försvunnit och vi har gjort begreppet till vårt eget; vi har skapat 
en inre begreppsbild (Vinner, 1991). 

 
Vinner (1991) exemplifierar med ”skog”, som för ett litet barn kanske förkla-
ras med ”många, många träd som växer tillsammans” (Nationalencyklopedins 
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definition, som inleds med ”vegetationstyp som får karaktär av de trädarter 
och vedartade växter som ingår i vegetationen” 2, är förstås en ganska värdelös 
definition för små barn). När den inre bilden är formad och det för individen är 
klart vad ett ord betyder, försvinner behovet av en korrekt definition, oavsett 
om det var den korrekta eller en annan som formade bilden. Definitioner bi-
drar till en inre bild och behövs sedan inte, på samma sätt som en byggnads-
ställning inte längre behövs när huset är färdigbyggt. 

 
Ett sätt att illustrera detta, enligt Vinner (1991), är genom att föreställa sig två 
”celler” i vår kognitiva struktur (här skall cell betraktas som ett område, ett 
rum, och inte som biologiska celler). En cell hanterar definitionen, och den 
andra begreppsbilden. En eller båda kan vara tomma (cellen för begreppsbild 
betraktas som tom så länge det inte finns någon betydelsefull koppling till 
definitionen, något som exempelvis kan inträffa när en definition eller algo-
ritm bara memoreras för att användas rent mekaniskt 3 ). Cellerna kan 
interagera, men det går också att skapa begreppsbilder endast utifrån erfaren-
heter, det vill säga utan föregående eller korrekta definitioner. 
 

 
Figur 6: I den kognitiva strukturen kan sättet att assimilera definitioner 

illustreras med två ”celler” som interagerar. (Fritt efter Vinner) 
 
När våra begreppsbilder sedan utmanas, till exempel genom att en definition 
ändras eller utvecklas, vilket är en normal företeelse i matematikundervis-
ningen4, menar Vinner (1991) att tre saker kan hända: begreppsbilden kan 
ändras (ackommodation), förbli densamma (det nya har inte assimilerats) eller 
båda celler förblir som de är (den nya definitionen kan användas vid direkt 
fråga, men annars gäller den tidigare bilden).  

 

                                                 
2 Nationalencyklopedin, tryckt utgåva, uppslagsord ”skog”  
3 ”Mekaniskt räknande” brukar användas som beskrivning för elever som lärt sig att 
beräkna något på ett förutbestämt sätt, men gör det utan att förstå varför 
4 Till exempel gäller till och med matematik D att det ”inte går” att dra kvadratroten ur 
ett negativt tal, vilket är bekvämt i den tidiga undervisningen, men inte korrekt. I 
matematik E introduceras det som krävs för just detta. 
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En liknande process kan ske när ett begrepp först introduceras. Cellen för 
begreppsbild är kanske tom, men fylls på efter exempel och förklaringar, även 
om det inte nödvändigtvis betyder att alla aspekter av definitionen belyses. 
Figur 6 visar på en långsiktig och önskvärd process för utvecklingen av 
begrepp. Men Vinner (1991) ser att lärare ofta förväntar sig, eller anar, en 
envägsprocess, där begreppsbilden formas och kontrolleras av definitionen. 

 
Många lärare tror att elever löser problem efter att (kognitivt) säkert ha råd-
gjort med sin begreppsdefinition och bara eventuellt med sin begreppsbild, det 
vill säga eleven konsulterar alltid den korrekta definitionen och har därför 
tryggat ett korrekt resultat. Men, enligt Vinner (1991), är det vanligast att den 
intuitiva, och därmed snabbaste, responsen tar vägen enbart genom bilden och 
att definitionen inte ”tillfrågas”. I det fall begreppsbilden avviker från en kor-
rekt begreppsdefinition, kan det leda till ett felaktigt resultat. 

 
Cornu (1991) belyser, med ett kunskapsteoretiskt och historiskt perspektiv, att 
det funnits såväl som finns många kognitiva hinder mot förståelse, men att det, 
ur ett pedagogiskt perspektiv, måste handla om att identifiera dessa snarare än 
att undvika dem. Endast då kan elever fås att bemöta och överkomma hindren.  

 
Tall (1991) hävdar att matematiskt tänkande är helt relaterat till de kognitiva 
processer som ger upphov till matematisk kunskap. Avancerat matematiskt 
tänkande är en process, en cykel av aktiviteter: att kreativt betrakta ett problem 
i ett matematiskt sammanhang som via en hypotesformulering leder till slutlig 
finputsning och bevis. Tall (1991) menar att för yngre åldrar handlar under-
visningen mer om resultatet av snarare än processen kring det matematiska 
tänkandet, och högre upp i åldrarna är det vanligt att man utgår från bevisen 
istället för att leda fram till dem. Han visar på vikten av att öka medvetenheten 
om att ens personliga syn på matematiken på många sätt skiljer sig från 
andras. Det finns inte bara ett sätt att se på matematik, utan många, med ur-
sprung i olika kulturer, var och en passande i sitt sammanhang (Tall, 1991).  
 
När matematiska begrepp, definitioner och metoder presenteras av någon 
insatt (läraren) för en som ska lära sig (eleven), sker det, så gott som alltid, i en 
färdig och polerad form (Tall, 1991), se Figur 7. Begrepp och definitioner 
serveras efter hand. Eleverna kommer därför sällan i kontakt med hårt tankear-
bete och felaktiga gissningar som bidrar till högre matematiskt tänkande. Av 
den anledningen kan det, menar Tall (1991), vara värt att fundera över hur 
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man på ett bra sätt, passande för eleverna, introducerar dem i det större 
perspektiv av matematiskt tänkande som också inkluderar det mödosamma 
arbetet från antaganden till bevis. 

Figur 7: Undervisningen missar det arbete som ligger bakom de formler och matematiska 
samband vi använder. Eleverna får sällan en helhetsbild eller ett större perspektiv. 

Matematikmoment bryts ofta ner i mindre delar, som för den kunnige utgör 
logiska och sammanhängande delar av helheten. Men, elever ser dessa delar 
som isolerade enheter, likt bitar i ett pussel till vilket man saknar lösning och 
alltså dels missar helheten, dels riskerar att delarna som isolerade företeelser 
(Tall, 1991). I sämsta fall kan begreppsbilder skapas som avviker från den 
formella definitionen, rentav så att pusselbitarna inte passar, vilket leder till att 
det inte går att kombinera dem till en korrekt bild (se Figur 8). 

Ändrings-
kvot Sekant och

tangent

Gränsvärde Derivatan
en funktion

Sekant
och

tangent

Ändrings-
kvot

Gräns-
värde

Derivatan
en

funktion

Elevens inre bild av
tillgängliga pusselbitar Den korrekta bilden

  
Figur 8: Om ett delmoment i undervisningen bryts ner i mindre delar, finns risk för att 

felaktiga begreppsbilder (pusselbitar) inte kan skapa den korrekta helheten 
 
Torbjörn Tambour, docent i matematik på Stockholms Universitet, beskriver 
ett liknande fenomen: många elever ser matematikens olika delar som isole-
rade kunskapsplättar som inte har någon förbindelse, som saknar inbördes 
samband. Har man en gång visat att man kan exempelvis regler för 
potensräkning, så behöver man inte använda dessa igen (personlig kontakt, 1 
november 2007). Det är ungefär som om eleverna uppfattar att olika 
kunskapsområden tenteras av och att man därefter kan lägga det bakom sig. 
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I inledningen av denna del av teorigenomgången, nämner vi att matematik-
ämnet använder samma ord som vardagsspråket, något som faller sig naturligt 
(det är ju med vårt vanliga språk vi formulerar oss, oavsett verksamhets-
område eller diskurs5). Alla elever har en uppfattning om vad ord och uttryck 
står för. Undersökningar visar att dessa uppfattningar fortsätter att gälla, även 
efter att en annan formell, matematisk innebörd presenteras (Cornu, 1991). I 
samband med derivata används, bland andra, uttrycken ”gå mot” (används 
bland annat när det ska illustreras hur sekanten närmar sig tangenten när q går 
mot p, se figur 10 B) och ”gräns” (derivatans definition innehåller gräns-
begreppet), som hos elever har (exempelvis) följande betydelser: 

”Gå mot…"

Närma sig (men
hålla sig borta)

Närma sig...
utan att nå fram

Närma sig...
och precis nå fram

Liknar…  (som i ”den blå
färgen går mot lila”)

”Gräns”

Något man når, men
inte kan passera

Något man varken nå
eller kan passera

En punkt man närmar sig
utan att nå

En punkt man närmar sig
och når fram till

En övre eller undre gräns

Ett maximum eller minimum

Ett intervall

Det som kommer ’omedelbart
efter’ det nåbara

Slutet

 
Figur 9: Vanliga vardagsuppfattningar hos elever om två matematiska uttryck 

(Fritt efter Cornu, 1991, vår översättning) 
 
Teorigenomgången har nu nått punkten där tankar om matematiklärande i 
allmänhet gått över till frågor om derivata, och därmed vårt tredje tema: 

 
• Derivatabegreppet  

Om gränsvärdet 0 0

0

( ) ( )
lim
h

f x h f x

h→

+ −
 existerar, så är funktionen f deriverbar  

i punkten 0x . Gränsvärdet kallas derivatan av f i 0x . (Derivatans definition) 

Cornu (1991) inleder sin artikel med ”det matematiska konceptet gränsvärde 
är ett särskilt svårt begrepp (…)” (Cornu, 1991, s. 153, vår översättning), och 
argumenterar för vikten av att, i lärandesituationen, skilja på den formella 
definitionen av gränsvärde och själva konceptet, och menar att en definition 

                                                 
5 Diskurs: en slags gemenskap eller helhet, där de verkande delar uttryck och begrepp, 
som för den oinvigde kan te sig mer eller mindre främmande. 
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går att memorera men att det däremot är oerhört mycket svårare att verkligen 
förstå gränsvärdesbegreppet. Eftersom matematiken i dessa domäner (matema-
tisk analys) ofta handlar om att föreställa sig något, presenteras i undervis-
ningen, helt naturligt, olika möjliga tolkningar och förslag. Det blir en fråga 
om att fylla ord och begrepp med mening, där var och en, varje enskild indi-
vid, har sin egen inre uppfattning, egna tolkningar och egna begreppsbilder. 
Från en person till en annan, får alltså orden olika betydelse (Cornu, 1991). 
Det ovan beskrivna sammanfattas på pricken av Tall (1991): ”Ingen enskild 
uppfattning är universellt styrande” (s. 6, vår översättning).  

 
Även tangent skapar problem i undervisningen om derivata. Allra vanligast är 
att skissa en sekant och sedan låta den ”gå mot” tangenten (figur 10 B) eller att 
föreställa sig att man ”zoomar in” på funktionens graf och då tänker sig att ju 
mer vi zoomar in, desto bättre kommer grafen att kunna approximeras6 med en 
rät linje motsvarande tangenten (se bland annat Tall, 1991; Zandieh, 2000). I 
båda fallen handlar det om att föreställa sig en kedja av händelser, något som 
rör sig eller sker. Vinner (1991) resonerar att på grund av hur tangent oftast 
introduceras allra först i undervisningen – som en linje som precis nuddar, 
tangerar, en cirkel i endast en punkt och alltså inte skär cirkeln (se figur 10 A) 
– har eleverna svårt att acceptera att en tangent mycket väl kan skära en 
funktionsgraf (se figur 10 C). Det blir därför viktigt att lägga tid och energi på 
begreppsbilden genom att diskutera den, gärna med ointuitiva exempel, menar 
Vinner (1991), som också poängterar att de kognitiva utmaningarna måste 
anpassas inte bara till elevernas nuvarande begreppsbild utan också till den 
fortsatta studiegången (alla kanske inte behöver kunskap på samma nivå). 
 

  
Figur 10: Tangent i punkten p. 

A: introduktion i den tidiga matematikundervisningen (geometri). 
B: så presenteras, i princip alltid, tangent vid introduktion av derivata 

(sekanten mellan p och q närmar sig tangenten då q går mot p). 
C: det är svårt för elever att acceptera att tangent skär en graf. 

                                                 
6 Approximera: att ungefärligt uppskatta något, med mycket liten avvikelse från det 
faktiska värdet eller resultatet. 
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Zandieh (2000) tar upp fyra sätt att beskriva och tolka derivata: grafiskt 
(tangentens riktningskoefficient eller funktionens lutning som den ter sig 
under förstoring); verbalt (momentanförändring); fysikaliskt (hastighet); och 
symboliskt (ändringskvotens gränsvärde), (se Figur 11 nedan), och poängterar 
vikten av att använda olika presentationssätt som en väg mot elevers lärande 
och förståelse. Derivatabegreppet i sig innehåller tre viktiga begrepp: kvot, 
gräns och funktion. Zandieh (2000) menar att dessa tre begrepp tillsammans 
med de fyra beskrivningarna/tolkningarna ovan, utgör ett användbart ramverk 
för att stämma av elevers förståelse för derivata, och att det relativt enkelt går 
att både dokumentera och följa upp elevers lärande (se Figur 11 nedan). Det 
kan exempelvis ske genom att använda nedanstående matris och där i fortlö-
pande fylla i respektive elevs tecken på förståelse. En ytterligare väg till fram-
gång i undervisningen, menar Tall (1991), är att använda olika, komplette-
rande sätt att närma sig derivata, exempelvis i form av numeriska och algebra-
iska metoder.  

 
Figur 11: Ramverk för att dokumentera förståelse för derivata (fritt efter Zandieh) 

 
Det vanligaste, fysikaliska begreppet som används i samband med matematik-
undervisningens introduktion av derivata, är hastighet (Zandieh, 2000). 
Användandet kommer av dels en vardaglig förförståelse för hastighet, dels att 
språket innehåller naturliga kopplingar (till exempel acceleration för 
hastighetsändring) och metaforer som passar in i sammanhang med koppling 
till derivata (till exempel ”han återhämtade sig snabbt” och ”börsrally”). 
Vardagsbegreppet hastighet illustreras normalt i ett diagram eller koordinat-
system genom att skissa tillryggalagd sträcka i relation till förlöpt tid. Det kal-
las ofta ”s/t-graf” 7 (se Figur 12) och hastigheten beskrivs av grafens lutning 

                                                 
7 ”s/t-graf”: Beskriver sträcka i förhållande till tid. Utläses ”sträcka-tid-graf” 
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Sträcka
(m)

Tid (s)10 20

10

20

  
Figur 12: en s/t-graf visar tillryggalagd sträcka i förhållande till tiden. Hastigheten vid en viss 

tidpunkt utgörs av derivatan, det vill säga grafens lutning vid den tidpunkten. 
 

Vi har nu kommit till hur matematik illustreras och alltså vårt fjärde och sista 
tema. 

• Visualisering  
Ett vanligt diskussionsämne inom matematikundervisningen är hur och med 
vilket syfte olika hjälpmedel, till exempel miniräknare, bör användas. Suther-
land (2007) menar att det viktigaste är att fundera över hur olika hjälpmedel 
används, och då närmare bestämt över vilka hjälpmedel som fokuserar på 
matematikinlärning, vilka som utgör stöd i lärandeprocessen och vilka som 
används för att konkretisera och kommunicera matematiska idéer. 

 
En annan poäng som lyfts fram är att synen på hjälpmedel skiljer sig åt mellan 
det innanför och det utanför skolans väggar. I skolan fokuserar man på att lära 
sig specifika matematiska idéer, medan utanför, i arbete eller privat, handlar 
det mer om att lösa problem, att få saker gjorda. Detta leder till att en del verk-
tyg eller metoder endast utvecklas som pedagogiska hjälpmedel och bara finns 
och används i skolan (Sutherland, 2007).  

 



 

 19

Lära
Fakta
Idéer

Använda
Skapa

Lösa problem

I skolan Utanför skolan

Matematik

Andra ämnen

  
Figur 13: Hur vi lär och använder olika kunskaper, skiljer 
sig åt mellan världen innanför och utanför skolans väggar. 

 
Användandet av hjälpmedel i form grafritande räknare, kan öppna upp för mer 
experimenterande hos elever, då det öppnar upp möjligheter att snabbt under-
söka egna idéer, oavsett om de tillhör momentet och är av standardkaraktär 
eller inte (Sutherland, 2007). Elever som uppmanas att själva först tänka ut 
frågor eller problem och sedan besvara eller lösa dem med hjälp av grafritande 
räknare, tenderar att oftare arbeta mer tillsammans och jämföra sina idéer. 

a

f(x)

q

q

q

qp

Sekant

Tangent

 
Figur 14: Det allra vanligaste sättet att illustrera hur sekanten ”går mot” 

tangenten, när q ”närmar sig” p.  

Genom att tänka visuellt och rita figurer är mycket vunnet när det gäller 
matematisk analys (Ferrini-Mundy & Lauten, 1994). Med problem och uppgif-
ter som uppmuntrar grafiska och visuella lösningar eller metoder, får elever 
viss ökad förståelse. En matematisk funktion i bild ger dessutom möjlighet till 
gemensamt arbete och jämförande av tolkningar. Många forskare menar att 
visuell problemlösning bättre bidrar till djupare förståelse än vad analytisk 
problemlösning gör (Ferrini-Mundy & Lauten, 1994). Tall (1991) förespråkar 
visuella metoder och att gärna använda dator för att illustrera. En dator kan 
tydligare, med animeringsmöjligheter, åskådliggöra rörelsen när exempelvis 
sekanten närmar sig tangenten (se Figur 14 ovan), till skillnad från läroböcker, 
där bilderna måste vara statiska. 
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1.8 Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel presenterat hur vi fick idén till denna studie och vårt syfte 
med den. I läroplan och kursplan beskrivs dels vad en gymnasieutbildning 
syftar till, dels vilken roll matematikämnet spelar i skolan, vardagsliv och 
yrkesliv. De nationella styrdokumenten beskriver skolans uppdrag och syfte, 
och innehåller också konkreta mål när det gäller matematikämnets olika kur-
ser, och framförallt kurs C i vilken derivata introduceras. 

En kort beskrivning ges till hur vi skapat struktur kring detta arbete. Denna 
struktur härrör från analys av de intervjuer som utgör kärnan i datamaterialet 
till denna studie, där analysmodellen gett oss fyra teman. Dessa teman ger oss 
angreppssätt när det gäller sovring och bearbetning av den teori och tidigare 
forskning vi använt oss av. Vi går från att diskutera lärande i allmänhet via 
tankar om hur matematikinlärning sker, till specifika frågor om derivata och 
visualisering av matematiken. 

Litteraturen vi använt och det vi valt att behandla ur den, försöker ge svar på 
frågan om hur ut- respektive inlärning sker på bästa sätt, både allmänt och 
inom matematiken. Mycket av det materialet berör både didaktiska och kogni-
tiva svårigheter och möjligheter. Det handlar mycket om det matematiska 
språket, begreppsbildning och hur lärare och läromedel normalt presenterar 
matematiken.  
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2 Metod och genomförande 
2.1 Inledning 
I denna del presenterar vi hur vi gått tillväga när det gäller insamling och 
bearbetning av vårt datamaterial, vilket utgörs av intervjuer med ett antal lä-
rare samt studier av några läroböcker. 

2.2 Metod för datainsamling 
Valet av metod för insamling av material, bör göras med direkt koppling till 
arbetets syfte (Holme & Solvang, 1997). Vi vill försöka beskriva och förstå en 
företeelse, där ett fåtal lärare bidrar med sina erfarenheter och med fokus på ett 
begränsat antal frågor som diskuteras på djupet. Vidare handlar vårt arbete om 
en jag-du-relation med respektive lärare som intervjuas, där varje samtal, med 
utgångspunkt i ett antal förutbestämda frågor, anpassas efter individen. Vi är 
inte ute efter att standardisera ett antal frågor med avsikt att kartlägga ett stort 
antal skeenden eller att undersöka utifrån ett antal fasta alternativ, varför vi 
väljer bort kvantitativa metoder. 

Sammantaget ger ovanstående en bra beskrivning på utmärkande drag för 
ett kvalitativt arbetssätt (Holme & Solvang, 1997, s. 78), och vi väljer att 
arbeta med kvalitativa intervjuer. 

 
Denna form av intervju, eller samtal, är krävande för forskaren, eftersom det 
till stor del handlar om att lyssna och sätta sig in i den intervjuades situation, 
att förstå och följa upp och att inte föra över egna tankar, åsikter eller idéer. 
Det gäller också att vara öppen och det är viktigt att leda men inte styra 
samtalet. Det är krävande också för den som intervjuas, eftersom det inte 
handlar om frågor med svarsalternativ, utan om öppna frågor som kräver efter-
tanke. (Ibid, s. 105.)  

 
Samtidigt är det mindre problematiskt att få giltig information i denna typ av 
undersökning (Ibid, s. 94). Det är en större närhet mellan forskare och den som 
studeras. Den intervjuade har större möjlighet att både påverka sin medverkan 
och att utveckla sina resonemang. Å andra sidan finns det risk för att den som 
intervjuar tolkar informationen felaktigt eller på något sätt påverkar eller styr 
samtalet (medvetet eller omedvetet). För att i så stor utsträckning som möjligt 
motverka detta, förbereder vi både frågorna och oss själva mycket noga inför 
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intervjuerna. Det finns dessutom en viss risk att de intervjuade svarar eller 
beter sig på ett sätt de tror att vi förväntar oss.  

Vi har valt att fördjupa oss i läroböckerna utifrån ett subjekt-objekt-förhål-
lande (Holme & Solvang, 1997) där vi har försökt att sätta oss in i författarnas 
olika perspektiv och analyserat de intryck vi har fått av materialet. Det bearbe-
tade materialet har vi därefter försökt förmedla och belysa på ett objektivt sätt. 

2.3 Sammanställning av intervjusvar 
Vi väljer att sammanställa intervjusvaren per fråga, det vill säga att för varje 
fråga ta upp det väsentligaste från respektive lärares svar. På detta sätt blir 
materialet mer överskådligt och det är lättare att jämföra de olika lärarna. 
Alternativet hade varit att sammanställa utifrån respektive lärare, men efter-
som vi undersöker hur olika lärare gör och vill jämföra insatserna, blir en 
sådan sammanställning svår att överblicka. Det är alltså varje fråga som är 
intressant, inte varje lärare. 

Den metod som vi använt oss av, bygger på en meningskoncentrering av 
materialet (Kvale, 1997). Vi har valt att komprimera och åskådliggöra det 
väsentliga som intervjupersonerna har sagt i sina uttalanden till en mer 
lätthanterlig text.  

2.4 Analys av intervjuer 
Vid analys av intervjuerna inspireras vi av den metod som Holme och Solvang 
(1997) beskriver som helhetsanalys. I princip går det ut på att vid genomläs-
ning av materialet, upptäcka och identifiera några teman. Utifrån dessa teman 
formuleras frågeställningar som sedan utgör kärnan vid den fortsatta systema-
tiska analysen av materialet. 

Även Kvale (1997) tar upp detta sätt att analysera, men betonar, i sin ver-
sion av arbetssättet, att det handlar om att blanda olika angreppsvinklar och 
metoder för att skapa mening. Genom att läsa igenom materialet med olika 
tekniker, skapas först ett allmänt intryck, för att vid upprepad genomläsning 
söka olika nycklar att använda. 

Vid genomläsning noterar vi att det mest intressanta och innehållsrika kom-
mer redan i vår första fråga. Några av de övriga frågorna blir lite av fakta-
karaktär av typen ”vilket läromedel som används”. Denna fråga, alltså den 
första i vår intervju, ber läraren beskriva hur vederbörande lägger upp under-
visningen under introduktionen av derivata. 
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De teman vi identifierar är: 

• Allmänt lärande 

• Matematiklärande 

• Derivatabegreppet 

• Visualisering 

2.5 Sammanställning av läromedel 
Vi sammanställer läroböckerna efter följande struktur:  

• böckernas allmänna utformning  

• derivatabegreppets introduktion och vad som behandlas 

• vem boken riktar sig till 

• svårighetsgradens variation  

• övningsuppgifternas utformning 

• textformulering 

• grafisk presentation 

2.6 Analys av läromedel 
Vi analyserar läromedlen på samma sätt som intervjumaterialet (se Analys av 
intervjuer ovan). 

2.7 Urval 
Lärare: Vi väljer att intervjua totalt sex lärare, en man och fem kvinnor med 
mellan tre och fyrtio års yrkeserfarenhet, från två olika kommunala gymnasie-
skolor.  

 
Den ena skolan, gymnasium A, är en populär skola, centralt belägen i en stor-
stad. De flesta elever har antagits till A efter betygsurval, eftersom det är långt 
fler sökande än vad utbildningsplatserna räcker till. Från denna skola väljs tre 
lärare en man och två kvinnor. En är i början av sin karriär, en i mitten och en 
i slutet. De har alla lärarexamen.  

 
Den andra skolan, gymnasium B, ligger i en förort, några mil utanför en stor-
stad. De flesta ungdomar som bor i närheten söker sig till gymnasieskolor i 
andra förorter, närmare storstaden. En konsekvens av detta blir att de flesta 
studenter på B är antagna på sina andrahandsval (val till gymnasieutbildning). 
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De tre kvinnliga lärare som väljs ut, är de som efter förfrågan tackar ja efter-
som de har tid och lust att ställa upp. De har alla lärarexamen och har arbetat 
många år som gymnasielärare i matematik. 

 
Läromedel: För denna studie väljer vi ut fyra läroböcker. Urvalet görs baserat 
på vilka böcker som används mest på de skolor vi kommer i kontakt med. (Se 
förteckning i referenslistan).  

2.8 Etiska aspekter 
Under arbetet med intervjuerna har hänsyn tagits till de forskningsetiska 
principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som antagits av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Dessa har tillkommit för 
att skydda samhällets medlemmar mot otillbörlig insyn, psykisk eller fysisk 
skada, förödmjukelse eller kränkning, och medger, i och med detta individ-
skydd, att forskning kan bedrivas.  

 
Detta krav på grundläggande skydd, individskyddskravet, konkretiseras i fyra 
allmänna krav: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjande-
kravet. 

• Informationskravet: De intervjuade informerades dels vid inbjudan, 
dels vid intervjutillfället om deras uppgift i projektet, att deltagande 
är frivilligt, och att de när som helst har rätt att avbryta sin medver-
kan. 

• Samtyckeskravet: Samtliga intervjuade gav sitt samtycke till 
medverkan. Samtliga godkände att intervjuerna spelades in. 

• Konfidentialitetskravet: Deltagarna informerades om att allt mate-
rial kommer att avpersonifieras och anonymiseras, så att det i den fär-
diga rapporten inte kommer att kunna utläsas vilken skola eller vilka 
lärare som bidragit till studien.  

• Nyttjandekravet: Det meddelades att allt inhämtat material endast 
kommer att användas till forskning om undervisning i matematik och 
primärt skall mynna ut i denna studie. Vi påminde också om att en C-
uppsats är en offentlig handling. 
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2.9 Pilotundersökning 
Innan genomförandet låter vi två personer, båda införstådda i matematikämnet, 
läsa igenom frågorna och komma med synpunkter. Några smärre justeringar 
görs efter värdefulla och konstruktiva kommentarer. 

2.10 Materialinsamling och bearbetning 
Några dagar innan intervjutillfället, skickas frågorna per e-post till varje lärare, 
med uppmaning att så långt det är möjligt läsa igenom och förbereda sig. 

Intervjuerna äger rum på den skola där respektive lärare arbetar. Samtliga 
intervjuer sker i små, avskilda rum och de spelas in, och de tar allihop mellan 
45 och 55 minuter. 

Efteråt transkriberar vi de inspelade samtalen. Vi utelämnar en del känslo-
yttringar samt vissa sidospår som inte har med den egentliga diskussionen att 
göra (i det sistnämnda fallet framgår det i transkriptionen).  

Läromedel lånas från en av de skolor vi besöker, från biblioteket på 
Matematiska institutionen, Stockholms universitet, samt, efter vår förfrågan, 
tillhandahålls och skickas till oss från två läromedelsföretag. 

2.11 Tillförlitlighet 
Syftet med detta arbete är att skaffa en inblick i hur några lärare samt lärome-
del introducerar derivata. Eftersom materialet speglar lärarnas egna berättelser 
och böckerna presenterar det de gör, strävar vi endast efter att förmedla den 
bilden. Dock kan det vara på sin plats att fundera över tillförlitligheten: 

Vi intervjuar lärare från två skolor. I skola A, där i princip alla elever som 
läser C-kursen har antagits till utbildningen enligt förstahandsvalet, är 
undervisningen av traditionell karaktär. Med detta menar vi att lektionerna ofta 
följer mallen ”först genomgång, sedan tid för egen räkning”. Schemalägg-
ningen är också traditionell i den mening att en veckoplanering, med samtliga 
ämnen som eleverna läser, ligger fast under terminen. 

I skola B har, som tidigare nämnts, de flesta elever antagits enligt sina 
andrahandsval. Undervisningen skiljer sig från den traditionella på så sätt att 
man arbetar mer tematiskt. Schemat ligger inte fast, utan varierar från vecka 
till vecka. Sättet att bedriva verksamheten är en del av den filosofi som 
utvecklats för att ge både lärare och elever möjlighet att planera undervis-
ningen efter varierande behov. Här kan en lärare be om längre lektionspass 
under en period, för att på så sätt hinna med att i lugn och ro arbeta igenom ett 
visst moment. 
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Dessa skillnader mellan skolorna kan inverka på resultatet av vår studie. 
Med representanter från flera skolor, rentav med större geografisk spridning 
och med ytterligare variation i arbetets upplägg, är det möjligt att resultatet 
blivit annorlunda och att fler eller andra aspekter kommit fram. 

2.12 Sammanfattning 
Syftet med denna studie både påverkar och styr valet av metod för datainsam-
ling. Det vi vill uppnå ger att ett kvalitativt arbetssätt, närmare bestämt i form 
av kvalitativa intervjuer. Metoden är på flera sätt krävande, då det handlar om 
med öppna frågor leda ett samtal, helst utan några förutfattade meningar om 
vare sig den intervjuade eller vad som förväntas komma fram. 

Vår inledande analys och upprepade genomläsning av de transkriberade 
intervjuerna görs med målet att identifiera ett antal teman som sedan används 
som redskap för resten av arbetet, det vill säga litteraturgenomgång, samman-
ställning och slutlig analys. 

Vi har också beskrivit vårt urval av lärare att intervjua, att vi agerat i enlig-
het med gällande etiska principer samt presenterat hur materialinsamling och -
bearbetning gått till. Slutligen noterade vi, i diskussion om arbetets tillförlitlig-
het, att resultatet helt beror på lärarnas egna berättelser samt att resultatet, 
eftersom antalet representerade skolor och lärare är litet, inte räcker till för att 
dra några långtgående slutsatser.  
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3 Resultat 
3.1 Inledning 
Vårt material kommer att presenteras i form av dels en mer utförlig samman-
ställning där samtliga lärares svar på respektive fråga behandlas, dels en tabell 
där vi, efter analys med hjälp av våra teman, komprimerat svaren. Samma 
modell gäller för läroböckerna. 

3.2 Sammanställning av intervjuerna 
Här följer en sammanställning av de sex intervjuerna, fråga för fråga, med 
resultat från samtliga lärares svar för respektive fråga. För varje fråga gör vi 
först en kort sammanfattning av samtliga svar. I denna tar vi upp generella 
likheter, intressanta skillnader eller liknande. Därefter en kort sammanställ-
ning för respektive lärare.  
 
Med tanke på konfidentialitetskravet presenterar vi lärarna med ålder, antal år 
som de har undervisat i matematik samt övrig examen på gymnasienivå. Vi 
har valt att använda fingerade namn. 

 
Sanna 
38 år. Lärare i matematik på 
gymnasiet sedan 2005 (3 år). Examen 
även i kemi. 

Vanja 
48 år. Lärare i matematik sedan 1986, 
på gymnasiet 11år. Examen även i 
fysik 

Stefan 
41 år. Lärare i matematik på 
gymnasiet sedan 1995 (12 år). 
Examen även i datakunskap. 

Veronika 
50 år. Lärare i matematik sedan 1985, 
på gymnasiet 11 år. Examen även i 
fysik. 

Vera 
48 år. Lärare i matematik sedan 1983, 
på gymnasiet 10 år. Examen även i 
fysik och kemi 

Sonja 
64 år. Lärare i matematik sedan 1966, 
på gymnasiet 35 år. Examen även i 
fysik. 
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• Fråga 1. Hur ser ditt upplägg ut under de första lektionerna för 
introduktionen av derivata? 
Samtliga lärare vill börja introduktionen med en verklighetsbaserad förklaring 
av derivatabegreppet. De delar upp introduktionen stegvis för att förenkla 
genomgångarna. Veronika skiljer något från de övriga lärarna. Hon vill gärna 
poängtera för eleverna att det inte är något nytt med derivata utan att de redan 
har stött på begreppet, om än med andra ord, i tidigare moment. 

Lärarna börjar antingen med ändringskvoten, där ett intervall minskas 
successivt för att till slut komma fram till en punkt, eller med att förklara 
skillnaden mellan medelhastighet och momentanhastighet. Därefter övergår de 
till att visa en funktions sekant och tangent. 

Sonja och Stefan tar tidigt upp gränsvärde som de saknar i läromedlen. De 
väljer också att ganska snabbt i sin undervisning övergå till en mer teoretisk 
förklaring då de anser att deras elever håller en hög kunskapsnivå. 

Vanja börjar med att berätta om en bil som kör mellan Stockholm och Göte-
borg, och diskuterar vad medelhastigheten är på denna sträcka (till exempel 
80km/h) och vad som händer med hastigheten när i en rondell i Jönköping. 
Bilen kan inte alltid köra i 80km/h, och hon tar upp skillnaden mellan 
medelhastighet och momentanhastighet. Hon ritar en graf och försöker få 
eleverna att jämföra och förstå hur den lutar i olika punkter, med tanke om att 
det blir enklare för eleverna att sedan sätta sig in i härledningen. Eleverna får 
också gruppuppgifter, för att fundera och arbeta tillsammans. 

Sanna utgår ifrån ändringskvoten. Hon visar exempel med ett intervall som 
undan för undan minskar. Eleverna får också räkna ut medelvärden så de kän-
ner sig säkra på stegen.  

Veronika börjar med att berätta för eleverna att de redan kan derivata, men att 
de inte har hört själva ordet förut. Hon vill förmedla att derivata inte är något 
nytt utan har funnits runt dem sedan A-kursen. Efter en inledande diskussion 
skriver hon räta linjens ekvation och frågar dem vilket k-värde (riktnings-
koefficient) linjen har. Veronika menar att alla elever redan kan svaret, då de 
har arbetat med detta i B-kursen. Hon poängterar för eleverna att derivata inte 
är något konstigare än ett annat ord för lutning eller riktningskoefficient. 
Sedan över till ändringskvoter samt växande och avtagande i intervall. Hon 
vill gärna illustrera på flera olika sätt. 

Efter ändringskvoter ritar Veronika upp en x2-kurva på tavlan, dock inte i ett 
koordinatsystem, då hon tycker att det riskerar att krångla till det för med för 
många detaljer på en gång. Hon väljer punkten för x=3 på kurvan. Det är ett 
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medvetet val att inte välja x=1 eller x=2, då det kan missuppfattas och förvirra 
för eleverna (det blir inte helt tydligt vad som är funktionens respektive 
derivatans värde). Hon visar att när x=3 så måste y vara 9, En ny punkt på 
kurvan väljs och döps till x2. Nu frågar Veronika eleverna om de kan teckna en 
lutning mellan punkterna. Hon drar en linje mellan punkterna, kallar den 
sekant och så kommer de gemensamt fram till att lutningen blir 6. 

Sonja följer lärobokens upplägg ganska väl, eftersom eleverna ändå läser den 
själva efter hennes genomgångar. Från början introducerar Sonja medelhastig-
het och medelförändring med några exempel. Hon är medveten i sin undervis-
ning på vad som ska komma och försöker få in begreppen utan att berätta om 
dem för eleverna. 

Efter det tar Sonja upp differenskvoten mer generellt för funktioner och då 
med f och x. Hon väljer tidigt att förklara begreppet gränsvärde och limes, och 
använder räknaren för att illustrera. Eleverna anses nu mogna för derivata och 
hon skissar en tangent till 2)( xxf =  och ber eleverna klura ut vad lutningen 
är. Som av en (olycks)händelse hittar man då nästan en deriveringsregel, 
menar Sonja. Hon börjar med punkten (1,1), eftersom det då blir lite lagom 
lutning och tecknar sedan en differenskvot för olika bestämda h-värden. Sedan 
byter hon ut siffervärden mot h och arbetar sedan vidare. Gränsvärdet som 
Sonja och eleverna hittar ger tangentens lutning. Eleverna får då samtidigt en 
geometrisk tolkning och en slags nedskriven definition på en gång.  

Vera börjar med att rita en s/t-graf8 över körvägen, 11 km, till skolan. Hon 
diskuterar grafen för att eleverna ska få koll på diagrammet och vad som 
beskrivs. Vera utgår från diagrammet, delar upp det i intervall och gör dessa 
intervall mindre och mindre, först med origo som ändpunkt i intervallet, sedan 
mellan olika tider. De diskuterar medelhastigheter i dessa intervall. 

Eleverna får sedan studera olika ändringskvoter, inte bara hastighet utan 
också tillväxt, marginalskatt och liknande. Till slut övergår illustrationen till 
något som liknar en tangent, och diskussion om att tangentens lutning, alltså k-
värdet, beror på förändringen i just den punkten. I början får de linjer inritade 
av Vera, sen får de rita in dem själva. Innan själva begreppet derivata presente-
ras, så har eleverna undersökt vad lutningen är i olika punkter. 

Därefter övergår Vera till begreppet förändring och derivata. Eleverna får 
studera definitionen rent grafiskt. Hon visar punkterna )(xf  och )( hxf +  och 
de tittar sedan tillsammans på vad som händer när h blir mindre. Vera ritar upp 

                                                 
8 Sträcka/tid-graf. Se utförligare beskrivning i teoridelens stycke Derivatabegreppet  
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en 2x -kurva och väljer punkten x=4 som exempel. De undersöker tillsammans 
med en linjal vad resultatet bli, sedan via numerisk räkning med hjälp av 
derivatans definition och punkterna x=4 respektive x=4,1. Vera säger att med 
lite skicklighet med linjalen blir det avlästa nära det numeriska. Sedan bevisar 
hon allmänt derivatan av 2x -kurva med definitionen och 2)( hx +  . Här är det 
viktigt att förklara att det inte är så här man normalt går tillväga, utan att det är 
ett bevis. Vera visar sedan 3x - och 4x -kurvan. Eleverna ser ganska snabbt ett 
mönster.  

Stefan börjar också med ändringskvot. Han samarbetar med fysiklärarna, och 
det blir därför naturligt att prata om hastigheter, kraft och arbete för eleverna. 
De är redan bekanta med begreppen medelhastighet och momentanhastighet 
Även den geometriska tolkningen har eleverna kommit i kontakt med i fysik-
undervisningen. Stefan menar att det är ett naturligt sätt att närma sig derivata, 
att eleverna känner intuitivt vad exempelvis momentanhastighet är. 

Ganska snabbt leder han in undervisningen på hur man tänker generellt, att 
bestämma ändringskvoten genom att låta två punkter närma sig varandra, 
vilket slutligen leder fram till den formella definitionen av derivata. När det 
gäller ändringskvoten, betonar Stefan i undervisningen att det går att be-
stämma en medellutning med stor noggrannhet genom att välja ett mindre 
intervall. 

Han menar att de största svårigheterna för eleverna är alla nya begrepp, 
beteckningar och symboler – de betyder från början ingenting utan är bara 
figurer. Att för tidigt presentera formella uttryck kan rentav få eleverna att 
blockera sig. Formler får växa fram istället för att bara presenteras. Det nya är 
i princip gränsvärdesbegreppet och hur man symboliskt tecknar derivata. 

 
• Fråga 2. Beskriv vad du använder som källmaterial (till exempel läromedel, 
egen kunskap, tidigare lektionsplanering, kollegas planering etc.). 
Lärarna ser lite olika på hur de använder källmaterial. En del följer läroboken 
medan andra ser den som ett komplement till undervisningen. Några av lärarna 
väljer att studera andra läromedelsböcker än den bok som eleverna använder 
för att få fler exempel till varierande undervisning. Självklart använder lärarna 
sina egna kunskaper och erfarenheter. Veronika, Vanja, Vera och Sanna 
samarbetar med kollegor och de byter tips och idéer för att få inspiration. 
Vanja, Vera och Veronika har gjort temablad med sina kollegor för att ge ele-
verna en överskådlig bild på vad som krävs av dem. 
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Vanja har bland annat en pärm med sina samlade erfarenheter som hon använ-
der sig av. Hennes elever använder läromedlet Pyramid för NT- respektive Sp-
klasser (Jacobsson m.fl., 2001a; 2001b).  

Sanna använder sig av Matematik 3000 (Björk m.fl., 2004). De bytte bok på 
skolan inför denna termin. Den förra läroboken ansåg både lärare och elever 
var för enkel och de upplevde att eleverna behövde mer utmaningar. Sanna 
använder sig också av boken Analys i en variabel 9 som ”uppslagsverk”.  

Veronikas elever använder läroboken Matematik A till E 10. Hon tycker att 
den har de lättaste förklaringarna när eleverna själva ska studera exemplen och 
att den är bra för självstudier. Hon använder även en egentillverkad ”glosbok” 
för de nya ord och begrepp som momentet innehåller. 

Sonja använder sig av läroboken och den kunskap som hon har fått genom 
åren som lärare. Hon går också igenom tidigare planering inför momentet.  

Vera använder boken Pyramid (Jacobsson m.fl., 2001a; 2001b) till sina ele-
ver. Egen kunskap och samarbete med kollegor är viktiga delar. Hon får även 
idéer från andra läromedel.  

Stefan använder sig av läroboken Nya Delta 11. Han samarbetar också med 
andra kollegor, bland annat fysiklärarna, för att försöka förenkla och integrera 
begreppen för eleverna.  

 
• Fråga 3. Beskriv vad som styr ditt upplägg och dess innehåll. 
Alla lärare strävar efter en så god elevkännedom som möjligt för att kunna 
utföra undervisningen på bästa sätt. 

Veronika och Vera utgår ifrån skolverkets mål och kriterier. Målen styr deras 
upplägg och innehåll. 

Vanja säger att eleverna styr hennes upplägg och det är egalt om det är en nv-
klass eller det individuella valet. Hon utgår ifrån gruppsammansättningen. 

Sanna upplever att hon är styrd av läroboken och provtillfällena. Hon styr sin 
planering utifrån hur gruppen känns, om det är en liten eller stor klass. 

Sonja och Stefan styr också sin planering efter elevernas kunskap. De tycker 
också att lektionstiden påverkar deras planering.  

                                                 
9 Persson, A  & Böiers, L-CH (2001). Analys i en variabel. Lund: Studentlitteratur 
10 Holmström, M (1997). Matematik från A till E: Bok C. Stockholm: Liber 
11 Björup, Körner, Oscarsson, Sandhall (2004). Nya Delta kurs C. Malmö: Gleerups 
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• Fråga 4. Utöver det som finns med i läromedlet – vad väljer du ytterligare 
att behandla? 
Sanna, Sonja och Stefan behandlar begreppet gränsvärde. De tycker inte att 
läromedlen tar upp begreppet tillräckligt väl. 

Stefan visar eleverna gränsvärdesbegreppet så att de förstår och kan klä det i 
ord, även om man undviker den formella definitionen. Som exempel visar han 
definitionen av e 12 och sedan resonerar de tillsammans vad som händer eller 
inte händer när x går mot oändligheten. 

Sonja tar också upp gränsvärde, både mot oändligheten och mot noll, men 
också mot något tal. Hon exemplifierar13 och förklarar lite om limes. Hon 
anser att det inte går att skriva upp en definition som innehåller gränsvärde 
(derivatans definition) utan att först gå igenom vad gränsvärde är, eftersom det 
annars finns risk att eleverna fastnar där.  

Vanja, däremot, tycker att läromedlet tar upp ändringskvotsbegreppet alldeles 
för mycket. Det hon saknar är mer tolkande och analytiska frågor. Hon vill att 
eleverna ska kunna föra en diskussion om resonemanget och inte bara lära sig 
de ”mekaniska principerna” utantill. Hennes mål är att eleverna ska kunna 
beskriva en situation och omvandla den till ett matematiskt uttryck. 

Vera vill se mer på den grundläggande nivån. Hon tycker att det är för få 
uppgifter på G-nivå14 i läromedlen. 

Veronika kan inte komma på att hon tar upp något annat än det som finns med 
i läromedlen, men hon blir lite osäker då hennes lektionsplaneringar inte styrs 
av böckerna utan av kursmålen. Hon påpekar att användandet av läroboken får 
anpassa sig efter henne och inte tvärtom.  

 

                                                 

12 
1

lim 1
x

x
e

x→∞
= +⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

13 Sonja exemplifierar gränsvärde med 
2

2

4
lim

2x

x

x→

−

−
 

14 Uppgifter som överensstämmer med kursplanens uppnåendemål. 
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• Fråga 5. Använder du något laborativt material och/eller andra hjälpmedel, 
och i så fall vad? 
Ingen av lärarna använder något laborativt material. Samtliga lärare använder 
sig av verklighetsexempel och grafisk räknare för att underlätta undervis-
ningen. Stefan och Sonja använder sig även av OH-platta.  

 
• Fråga 6. Hur tänker du när det gäller val av metoder för att förklara 
derivata? 
Samtliga ser det som en viktig del att lära känna eleverna för att kunna bilda 
sig en uppfattning om hur de ska lägga upp undervisningen. De försöker också 
ge verklighetsbaserade exempel från början för att underlätta för eleverna. 

Sonja tycker att eleverna är ganska duktiga, så hon vill ge dem en djupare 
förståelse. Hon använder sig av de metoder och upplägg som hon har arbetat 
fram under åren, och tror inte att något annat sätt skulle fungera för henne. 

Veronika försöker använda sig av några exempel som kan användas genom 
samtliga kurser i matematik och har hittat fyra olika uppgifter som hon tar 
fram på nytt vartefter eleverna lär sig nya metoder för att lösa problemen. Hon 
anser att eleverna då får en tydligare helhetsbild av de olika lösningarna och 
momenten byggs upp som en röd tråd genom kurserna. Veronika jämför 
matematik med att bygga ett hus: först måste grunden gjutas och därefter 
byggs huset i etapper – grunderna i matematiken måste finnas först hos ele-
verna för att de sedan ska kunna fördjupa sin kunskap.  

Vera använder sig av grupparbeten, individuella uppgifter, grupprov och 
enskilda prov. Proven har hon byggt upp med en g-del (uppgifter på g-nivå 
som alla elever måste få godkänt på) och en del med vg- och mvg-uppgifter. 
Eleverna får inte godkänt på kursen om de saknar något moment i g-delen. 
Vera menar att metoden underlättar kontroll om eleverna förstår grunderna.  

Stefan brukar dela ut material innehållande olika funktioners grafer och låta 
eleverna själva undersöka hur lutningen varierar med hjälp av linjal. Eleverna 
får dra en tangent och bestämma lutningen. Eleverna får försöka förklara för 
varandra. Stefan tycker att läroboken är bra för att öva upp färdigheten. Han 
vill gärna att eleverna ser arbetet som en skapande tankeprocess.  
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• Fråga 7. Beskriv vilka förkunskaper du anser vara nödvändiga för att 
eleverna skall kunna ta till sig introduktionen av derivata.  
Alla lärare påpekar att förkunskaper är nödvändiga för att eleverna ska kunna 
ta till sig derivatabegreppet. Samtliga tar upp den räta linjen (dess ekvation 
respektive kunna bestämma lutningen). Fem av sex anser algebra vara viktig 
förkunskap. Övriga önskvärda kunskaper som nämns är funktionsbegreppet, 
faktorisering och förkortning, x och y i ett koordinatsystem samt positiva och 
negativa tal. Lärarna menar att om eleverna saknar elementär kunskap så tap-
par de fokus under genomgångarna.  

 
• Fråga 8. Hur stämmer du av att eleverna har dessa förkunskaper? 
Alla lärare anser sig ha ganska god kännedom om eleverna och deras kunskap 
och brukar därför inte känna behov av att stämma förkunskaperna särskilt. 

Vanja har oftast undervisat eleverna också i A och B-kursen, så hon känner 
dem väl. I annat fall märker hon ganska snart elevernas kunskapsnivå.  

Sanna tycker att de elever som går på skolan är ambitiösa och har goda 
förkunskaper och stämmer därför inte alltid av deras förkunskaper. Ibland kan 
hon ge eleverna prov för att veta att de hänger med eller ge eleverna 
repetitionsfrågor under momentets gång. 

Veronika menar att hennes elever som har läst B-kursen och fått godkänt har 
de nödvändigaste förkunskaperna som krävs för att fortsätta med C-kursen.  

Sonja, Vera och Stefan inleder C-kursen med en repetition av B-kursen.  
 

• Fråga 9. Vad gör du annorlunda mellan Nv-klasser och grupper som läser 
Matematik C som individuellt val? 
Stefan, Vera har inte undervisat elever som läser C-kursen inom individuellt 
val på länge, men är övertygade om att de skulle lägga upp undervisningen i 
ett långsammare tempo och försöka koppla till ekonomi. 

Sonja väljer att i princip använda samma upplägg men i en långsammare takt. 
Hon visar också mer noggrant hur miniräknaren används. 

Sanna har inte undervisat i en nv-klass ännu, men tror hon skulle relatera mer 
till kemi och fysik. 

Vanja undervisar nv-elever i ett högre tempo än för de som läser individuellt 
val. Hon ger nv-elever uppgifter som de kan knyta an till fysiken samt lär ut 
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fler benämningar för derivata, medan det för de inom individuellt val handlar 
mer om ekonomi och inte lika många benämningar  

Veronika kopplar också en hel del till fysiken för Nv-eleverna. För de som 
läser C-kursen inom individuellt val försöker hon anknyta till begrepp som 
befolkningstillväxt och marginalskatter. Hon påpekar dock att det som egentli-
gen styr hennes upplägg är hur gruppsammansättningen ser ut i respektive 
klass. Hon försöker använda sig av verklighetsexempel för att underlätta oav-
sett vilket program eleverna läser. 

 
• Fråga 10. Finns det något under introduktionen av derivata som du anser 
vara mer centralt och/eller viktigt, och i så fall vad? 
Det centrala för eleverna, menar Vanja, Sanna och Veronika, är att eleverna 
har förstått att derivata handlar om en funktions lutning i en viss punkt. För 
Veras är det viktigast att eleverna kan tolka tangenten, eftersom det begreppet 
används frekvent. Stefan och Sonja vill ge eleverna en helhetsbild av derivata-
begreppet och vad det går ut på. 

 
• Fråga 11. Varför ska eleverna lära sig derivata? 
Vanja, Sanna, Stefan och Sonja menar att för nv-elever finns det hur mycket 
som helst som knyter an till fysiken att eleverna därför ska lära sig derivata. 
För elever inom individuella valet är det för att kunna läsa vidare. Veronika 
tycker att eleverna ska höja sig en nivå och lära sig mer matematik. Rent 
generellt så måste de elever som ska läsa D- och E-kursen läsa C-kursen, men 
även de som läser andra inriktningar kan behöva det för kommande yrken eller 
för fortsatta studier. Vera lyfter fram att det står i kursmålen och att derivata är 
ett centralt begrepp för att förstå funktioner och hur de hänger ihop med var-
andra. Stefan menar att det centrala i matematiken, som för alla andra ämnen, 
är att eleverna ska höja sin kunskapsnivå stegvis. 

 
• Fråga 12. Vad används derivata till? 
Samtliga ser en koppling till fysiken men också till företagsekonomi och kemi. 

 
• Fråga 13. Berätta något kort om hur du motiverar eleverna att lära sig 
derivata.  
Här skiljer sig svaren. Vanja brukar motivera eleverna med att de ska bestiga 
ett berg och att de först måste nå toppen (läsa teorin bakom derivata). Hon 
påpekar för eleverna att det kommer bli en jobbig process. Därefter går det 
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nedför och blir mycket enklare (använda härledda regler för att räkna med 
derivata). Sanna försöker få eleverna att behålla glöden inför de svårbegrip-
liga momenten med att relatera till användningsområden inom yrkeslivet. 
Veronika försöker motivera eleverna med att tidigare kunskap vidareutveck-
las. Sonja motiverar gärna eleverna med lite historisk bakgrund och även att 
eleverna ska få lära sig mer riktig matematik, att kunna tolka olika fenomen 
och funktioner. Vera tycker inte att motivation behövs, utan att eleverna är 
engagerade och. Stefan försöker motivera fördjupad kunskap och att de kom-
mer att kunna förstå ytterligare matematiska problem.  

3.3 Analys/resultat av intervjuerna 
De fyra teman som vi identifierat ligger till grund för analysen av ovanstående. 
Vi väljer att presentera det enligt nedan, i form av nyckelord eller –meningar 
för varje lärares kopplingar till respektive tema. 
 

 Allmänt lärande Matematiklärande Derivatabegreppet Visualisering 
Sanna • Genomgång på tavlan 

• Värdesätter känne-
dom om eleverna 
• Varierar utifrån elev-
gruppens storlek 

• Eleverna räknar fort-
löpande exempel 
• Hittar exempel relate-
rade till verkligheten 

• Ändringskvot med 
minskande intervall 
• Stegvis process 
• Behandlar gränsvärde 

• Illustrerar gränsvärde 
genom att rita figurer 

Sonja • Genomgång på tavlan 
• Traditionell 15 under-
visning 
• Lektionstid styrande 
faktor 

• Vill att eleverna ska 
få en djupare förståelse 
• Använder korrekta 
metoder och räknesätt, 
men avvaktar med att 
konkretisera dem – låter 
de istället ”dyka upp”  
• Motiverar med histo-
rik och att just derivata 
handlar om mer ”riktig” 
matematik 

• Följer läroboken 
• Medelhastighet och 
medelförändring 
• Låter begreppen växa 
fram och dyka upp 
• Differenskvot för 
olika bestämda h-värden 
• Tar tidigt upp gräns-
värde och limes 
• Tidigt generell metod 
• Geometrisk tolkning 
• Mer om gränsvärde 

• Använder grafritande 
räknare kopplad till 
OH-platta 
• Ritar x2-kurva 
• Skissar tangent till 
x2-kurvan och ber ele-
verna klura ut lutningen 

                                                 
15  Med ”traditionell” undervisning menar vi något som kan liknas vid envägs-
kommunikation med lärare framme vid kateder och elever som passiva mottagare. 
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 Allmänt lärande Matematiklärande Derivatabegreppet Visualisering 
Stefan • Genomgång på tavlan 

• Grupparbeten 
• Elever förklarar för 
varandra 
• Värdesätter känne-
dom om eleverna 
• Strävar mot att för-
enkla och integrera 
begreppen genom sam-
arbete med lärare i 
andra ämnen 
• Lektionstid styrande 
faktor 

• Knyter an till exempel 
från verkligheten 
• Hög teoretisk nivå 
• Motiverar med dju-
pare kunskap 
• Begrepp, symboler 
och beteckningar är svårt
• Vill låta formler och 
samband ”växa fram” 
• Försöker få eleverna 
att se arbetet som en 
skapande tankeprocess 
• Samarbetar med lä-
rare i fysik 

• Ändringskvot 
• Nära samarbete med 
fysiklärarna 
• Hastighet 
• Geometrisk tolkning 
• Tidigt in på generella 
resonemang och den 
formella definitionen 
• Nytt är i princip 
gränsvärdesbegreppet 
och symbol för derivata 
• Mer om gränsvärde, 
exempelvis med defini-
tionen av e  

• Använder grafritande 
räknare kopplad till 
OH-platta 
• Hastighet (medel/ 
momentan) 
• Ändringskvot 
• Låta två punkter 
närma sig varandra 
• Visar varför medel-
lutning kan bestämmas 
med önskad noggrann-
het genom mindre inter-
vall 

Vanja • Grupparbeten 
• Värdesätter känne-
dom om eleverna 
• Utgår från gruppens 
sammansättning 

• Samlar egna och 
andras erfarenheter 
• Tar fram temablad 
med kollegorna 
• Strävar mot tolkning 
och analys 

• Sträcka/tid 
• Hastighet 
• Arbetar för att ele-
verna skall kunna disku-
tera och resonera, inte 
bara använda regler 

• Ritar graf och ber 
eleverna jämför lutning 
i olika punkter 

Vera • Låter eleverna själva 
utforska 
• Skolverkets mål och 
kriterier viktiga 
• Grupparbeten 
• Grupprov 

• Visar först, låter ele-
verna göra likadant 
• Stämmer av att ele-
verna är med innan fort-
sättning 
• Hittar exempel från 
flera områden i vardagen
• Skolverkets mål och 
kriterier viktiga 
• Tar fram temablad 
med kollegorna 
• Satsar på ett alla ska 
nå uppnåendemålen 

• Sträcka/tid 
• Medelhastighet 
• Minskande intervall 
• Tillväxt, marginal-
skatt och liknande 
• Tangents k-värde 
• Grafiskt undersöka 
förändring och derivata 
• x2-kurva 
• Visar ”deriverings-
mönster” för x2, x3 och 
x4-grafer utifrån deriva-
tans definition 

• Ritar s/t-graf över sin 
färdväg till skolan 
• Ser till att eleverna 
förstår grafen och vad 
som beskrivs 
• Delar upp i intervall 
• Låter eleverna rita 
tangenter och beräkna 
lutningar 
• Studerar derivatans 
definition grafiskt 
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 Allmänt lärande Matematiklärande Derivatabegreppet Visualisering 
Veronika • Avdramatiserar 

• Arbetar för att göra 
undervisning lustfylld 
och lockande 
• Grupparbeten 
• Temaarbeten 
• Skolverkets mål och 
kriterier viktiga 

• Återkopplar till tidi-
gare kurser 
• Skriver en glosbok för 
nya ord och begrepp 
• Skolverkets mål och 
kriterier viktiga 
• Tar fram temablad 
med kollegorna 
• Läroboken ett kom-
plement 
• Håller en röd tråd 
genom kurserna 

• Menar att eleverna 
redan kan derivata 
• Vill avdramatisera 
• Ändringskvot 
• x2-kurva 
• Väljer två punkter, 
introducerar sekant 

• Illustrerar på flera 
olika sätt 
• Ritar x2-kurva 
• Undviker att ta med 
detaljer om de inte 
behövs (till exempel 
koordinatsystem, som ju 
inte krävs för att studera 
hur en graf lutar) 
• Förbinder två punk-
ter på kurvan med se-
kant 

Tabell 1: Sammanställning av intervjusvar efter analys av innehåll 
 med anknytning till våra fyra teman. 

 

3.4 Sammanställning av granskning av läromedel 
Två av böckerna, Pyramid NT/c+d respektive Pyramid SP/c, båda från Liber, 
är väldigt lika, men med vissa intressanta skillnader. Vi väljer därför att jäm-
föra dessa böcker speciellt.  
 
• Pyramid SP/c och Pyramid NT/c+d 
I förordet till Pyramid SP/c (härefter benämnd med enbart ”SP/c”) skriver 
författarna: (…) att för de elever på yrkesprogrammen som vill fortsätta med 
kurs C i matematik innehåller boken de moment som kursplanen för kurs C 
anger och är inriktad mot förståelse (…). 

Vidare beskrivs upplägget: Vår målsättning har varit att eleverna ska kunna 
nå förståelse om de anstränger sig efter sin förmåga, att boken går att studera 
på egen hand, att den är lätt att undervisa efter, att även svaga elever ska 
kunna känna att de lyckas, att de elever som anstränger sig ska klara kurs C.  

I Pyramid NT/c+d (härefter benämnd med enbart ”NT/c+d”) skriver förfat-
tarna: (…) att boken är inriktad mot förståelse och problemlösning. Den ger 
en god grund för fortsatta studier och för att använda matematiken i vardags-
livet. I varje kapitel finns ett avsnitt, Konsten att lösa problem, där fokus ligger 
på hur man löser kreativa matematiska problem.  

Båda böckerna har övningsuppgifter som nivågrupperats efter g, vg och mvg. 
SP/c har även uppgifter med engelsk text. Författarna tror att (…) många i 
matematiksammanhang vardagliga ord och en hel del matematiska begrepp 
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tror vi man har nytta av att lära sig det engelska uttrycket för. I NT/c+d 
belyser författarna vikten av grafritande räknare som ett viktigt hjälpmedel i 
hela kursen. Det finns även extra tips för intresserade elever.  

Böckernas upplägg skiljer sig inte speciellt mycket. Författarna använder 
samma exempel men i olika ordning och med varierande förklaring. I NT/c+d 
utgår författarna från den ordning som exemplen presenteras i början av kapit-
let: medelhastighet, temperaturförändring och marginalskatt.  Däremot börjar 
SP/c med temperaturförändring, marginalskatt och medelhastighet, som inte är 
relaterade till exempel presenterade i kapitlets inledning.  

Den matematiska texten i SP/c är utförligare än i NT/c+d även om det är 
samma bilder och exempel. Förklaringarna är dock av mer allmän karaktär i 
SP/c, till skillnad från i NT/c+d, där texten är mer koncis och det i stället förs 
en ”dialog” med läsaren om problemlösning och kreativt tänkande.  

Det kapitel som tar upp introduktion av derivata heter i båda böckerna Från 
förändring till derivata. Redan på första sidan i kapitlet skiljer sig böckerna åt. 
I NT/c+d boken uttrycker författarna: Vi ska använda derivata bland annat för 
att lösa följande problem och sedan beskrivs några exempel som boken knyter 
an till under momentet. I SP/c ges en mer allmän bild.  

Böckerna skiljer sig också åt när det gäller hur ändringskvot presenteras (se 
också nedan, Figur 15 som används i båda): 

SP/c: ( ) ( )y f a h f a

x h

Δ + −
=

Δ
  NT/c+d: ( ) ( )y f f a h f a

x x h

Δ Δ + −
= =

Δ Δ
  

Intressant är att steget f
x

Δ
Δ

 i NT/c+d inte förklaras. En ytterligare skillnad är 

att NT/c+d tar upp fler beteckningar för derivata än vad SP/c gör. 

I delen Ändringskvoter i små intervall skiljer sig böckerna åt något. I SP/c står: 
När intervallets längd blir mindre och mindre närmar sig ändringskvoten det 
som kallas derivata. I NT/c+d finns samma mening, men med tillägget I nästa 
exempel återvänder vi till stenen som faller i en ravin och studerar 
medelhastigheten i små intervall. Båda böckerna använder samma exempel. 

Efter exemplet ovan sammanfattar böckerna (…) att man kan säga att när 
längden av tidsintervallet blir kort som en snabb blinkning, övergår medel-
hastigheten i hastigheten i blinkningsögonblicket. I NT/c+d har författarna lagt 
till det är den momentana hastigheten.  
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Här kommer två exempel på övningsuppgifter som är ungefär likadana i båda 
böckerna. Den första är G-uppgift i båda. 

Antalet bakterier i en lösning var 50000 st. kl. 12.00. x timmar därefter var antalet 
bakterier y st. där 250000 1000 200y x x= + +  

a) Beräkna antalet bakterier kl. 17.00. 
b) Beräkna ökningen i antalet bakterier, yΔ , mellan kl. 17.00 och kl. 18.00 

c) Beräkna ändringskvoten 
y

x

Δ

Δ
 i uppgift b. 

d) Vad har du beräknat i uppgift c? 

Uppgiften nedan är VG-uppgift i båda, men skiljer sig åt i formuleringen.  

SP/c: 

( ) 3 7f x x= + . Beräkna ändringskvoten 
( ) ( )f x h f x

h

+ −
 då 10x =  och 0, 5h =  

NT/c+d:  
( ) 3 7f x x= + . Beräkna  

a) ( )f x  då 10x =  
b) ( )f x h+  då 10x =  och 0, 5h =  

c) ändringskvoten 
( ) ( )f x h f x

h

+ −
 då 10x =  och 0, 5h =  

Denna uppgift är en VG-uppgift i SP/c men G-uppgift i NV/c+d: 
Temperaturen, ( )f t  grader, i en vattenbassäng antas vara en funktion av tiden, 
t timmar, där 0t =  kl. 06.00. Vad betyder det att  

'(8) 2

'(15) 1

(10) 24 ?

f

f

f

=

= −

=

 

Vid genomgång av Derivatans geometriska tolkning använder båda böckerna 
samma exempel och förklarande text, och illustrerar det som i Figur 15.  
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a a+Δx

f(a)

f(a+Δx)

Δx

Δy

f(x)

Δy/Δx

 
Figur 15: Ett vanligt sätt att illustrera derivatans geometriska tolkning 

 
Det som skiljer böckerna åt i fortsättningen är då sekant och tangent förklaras. 
I NT/c+d förtydligas att sekantens lutning ges av ändringskvoten och tangen-
tens lutning ges av derivatans värde. I SP/c nämns inte någon förklaring av 
sekanten, inte heller i efterföljande kapitel utan endast i samband med ett 
resonemang om tangenten. 

Vid beskrivning av Definitionen av derivata visar böckerna vad som menas 
med derivata av en funktion i en punkt. De förklarar att ändringskvoten går 
mot ett bestämt värde då h går mot 0, och att derivatan är gränsvärdet av 
ändringskvoten då h går mot 0. Begreppet gränsvärde behandlas inte ytterli-
gare i någon av böckerna.  

Båda böckerna har ett avsnitt kallat Derivator i verkligenheten. Här handlar 
övningsuppgifterna om hastighet, bakteriekulturers tillväxt, tömning av vatten-
tank och marginaleffekter. Vid varje avslutande moment finns en sammanfat-
tande genomgång och extra övningar av olika svårighetsgrader. 
 
• Matematik 3000 
I förordet till Matematik 3000 beskrivs att denna bok för Kurs C betonar 
förmågan att analysera problem numerisk, algebraiskt och grafiskt. Boken 
förutsätter att eleven har tillgång till grafritande räknare. 

Författarna beskriver varje avsnitts upplägg och struktur: 
1. Teorin framställs så att eleverna ges en chans att förstå och upptäcka 

matematik. 
2. Lösta uppgifter tryckta i färg belyser det viktigaste och stärker förstå-

elsen. 
3. Övningsuppgifterna är uppdelade i nivåer som i stort sett svarar mot 

betygsnivåerna G, VG och MVG. 
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Kapitlet Derivata inleds med förändringshastighet, där exemplen omfattar 
förändringar i folkmängd, vägsträcka och kostnader. Boken beskriver några 
påståenden som visar hur en storhet varierar med tiden. Därefter följer några 
övningar som varierar i svårighetsgrad och en sammanfattning av momentet.  

Med utgångspunkt i en rät linje, tar boken upp tangenters och kurvors lutning 
och fördjupar sedan stegvis genomgången av sekant och tangent. Efter teori-
delen börjar övningsuppgifterna med ett problem, till exempel: 

a) Vad menas med en kurvas medellutning i ett intervall? 
b) Vilken medellutning har kurvan 24y x x= −  i intervallet 1 2x≤ ≤ ? 

I den inledande delen av Derivatans definition och tolkning beskriver förfat-
tarna en lastbilsolycka. Vid polisförhöret uppger föraren att han har åkt från 
Hjo, en sträcka på 280 km, för 4 timmar sedan. Detta ger en medelhastighet 
på 70 km/h. För bedömning av olyckan är denna hastighet ointressant. Sedan 
följer en genomgång av hur viktigt det är att bestämma medelhastigheten i 
korta tidsintervall. Däremot tas det inte upp något resonemang kring varför det 
är ointressant för bedömning av olyckan.  

Boken tar upp flera beskrivningar på hur h går mot 0 och nämner gränsvärde 
tidigt. Visualiseringar förstärker det matematiska språkets beskrivning av 
derivatans definition, med illustration av både sekant och tangent. Författarna 
fortsätter senare i boken om oändlighetsresonemang. Efter bokens genomgång 
av varje moment är övningsuppgifterna av den karaktären att författarna vill få 
eleverna att tolka problemlösningar både med symboler och i ord.  

Vid genomgången av Grafisk och numerisk derivering visas tydliga grafer för 
differenskvoten, både framåt, bakåt och centralt och sedan med hjälp av tabell.  

Boken har några extra förtydligande ”kom ihåg” som relateras till verkligheten 
för att underlätta det matematiska symbolspråket.  
 
• Exponent C röd 
I förordet till Exponent C röd skriver författarna att boken är avsedd främst för 
elever som tänker läsa vidare. Lärobokens kapitel har följande indelning: teori-
genomgång, exempel med lösningar och svar, övningsuppgifter i tre nivåer. I 
slutet av varje kapitel finns en reflekterande del och utmaningar som ska 
stimulera kreativiteten och träna upp färdigheten att lösa matematiska pro-
blem. Sist i boken finns ett ”tankeplank” med ledtrådar till övningar.  
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Kapitlet om introduktion av derivata börjar med förändringar hos funktioner. 
Inledningen ger en kort beskrivning om vad derivata är och vad den används 
till. Författarna förstärker genomgången med färgade ”plättar” i boken. Ordet 
derivata beskrivs på första sidan: Derivatan av en funktion är ett mått på 
funktionens förändringshastighet. Nedan exempel på en tidig övningsuppgift: 

Derivatan för en linjär funktion som går genom punkten (5,0) är -7. I vilken punkt 
skär grafen till funktionen y-axeln? 

Därefter vidare till medellutning och medelhastighet i ett intervall. Efter denna 
genomgång, med övningsuppgifter, över till förändringshastighet och derivata. 
Här tas också sekant och tangentens lutning upp. Tangentens betydelse har 
även behandlats i tidigare kapitel om funktioner. Under momentet 
Deriveringsregler härleder boken definitionen av derivata med hjälp av förkla-
rande text och bilder. Här nämns gränsvärde och det tas även upp senare under 
kapitlet Exponentialfunktioner. Boken tar upp andra beteckningar för derivata 
och förklarar hur de matematiska symbolerna utläses.  
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3.5 Analys/resultat av granskning av läromedel 
 Allmänt lärande Matematiklärande Derivatabegreppet Visualisering 

Pyramid 
SP/c 

• “Boken är inriktad 
mot förståelse” 
• “Om eleven 
anstränger sig kommer 
den att förstå” 
• “Även svaga elever 
ska känna att de 
lyckas” 
• “De elever som 
anstränger sig kan 
klara C-kursen” 
• “Boken ska kunna 
studeras på egen hand” 

• Nivåanpassade 
uppgifter 
• Övningsuppgifter på 
Engelska 
• Utförlig matematisk 
texten  
• Övningsuppgifter med 
olika svårighetsgrader 
• Verklighetsanpassade 
uppgifter 
• Sammanfattning efter 
varje moment 

• Medelhastighet 
• Temperaturförändring 
• Marginaleffekter 
• Bakteriekulturers 
tillväxt 
• Tömning av vattentank 
• Några beteckningar för 
derivata tas upp 
• Ändringskvot 
•  Tangent behandlas 
men inte sekant 
• Gränsvärde 

• Bilder med text och 
formler 

Pyramid 
NT/c+d 

• “Boken är inriktad 
mot förståelse och 
problemlösning” 
• “Läsaren får en god 
grund för fortsatta 
studier och i 
kommande yrkesliv” 
• “Konsten att kunna 
lösa problem” 

• Anknyter till vardags-
livet 
• Koncis matematisk 
text 
• Fokus ligger på 
kreativ problemlösning 
• Det förs en dialog om 
problemlösning och 
kreativt tänkande 
• Nivåanpassande 
övningsuppgifter 
• Sammanfattande del  

• Hastighet (momentan/ 
medel) 
• Temperaturförändring 
• Marginaleffekter 
• Olika beteckningar för 
derivata tas upp 
• Gränsvärde 
• Ändringskvot 
• Sekant och tangent 
• Verklighetsanpassade 
övningsuppgifter 

• Grafritande räknare 
• Bilder med text och 
formler 

Matematik 
3000 

• “Förmågan att 
analysera problem” 
• Uppgifter i färg 
“förstärker bokens 
resonemang” 

• “Teorin är uppbyggd 
så att läsaren ska kunna 
förstå och upptäcka 
matematiken” 
• Övningsuppgifter med 
olika svårighetsgrader 
och nivågrupperingar 
• Efter genomgång 
börjar övningsuppgiften 
med en problemställning 
• Sammanfattningar 
• Tolka problem både i 
ord och symboler 
• Extra förtydligande 
‘kom ihåg’ för att knyta 
an till verkligheten 

• Analysera numeriskt, 
algebraiskt och grafiskt 
• Förändringshastighet 
• storheter  
• räta linjen 
• kurvors lutning 
• sekant 
• tangent 
• medellutning 
• gränsvärde 
• oändlighetsresonemang 
• differenskvoten, 
framåt, bakåt och centralt 

• Boken förutsätter att 
läsaren har tillgång till 
en grafisk räknare 
• Visualisering 
förstärker det 
matematiska språket 
• Illustration av sekant 
och tangent 
• Grafer med olika 
differenskvoter 
• tabellform 
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 Allmänt lärande Matematiklärande Derivatabegreppet Visualisering 
Exponent 

C röd 
• “främst avsedd för 
elever som tänker läsa 
vidare” 
• reflekterande del i 
slutet av varje kapitel 
• “utmaningar som 
förstärker det kreativa 
tänkandet” 
• ‘tankeplank’ med 
ledtrådar till 
övningsuppgifter 
• färgmarkeringer för 
att “underlätta 
genomgångar”  

• Teorigenomgång 
• Övningsuppgifter med 
tre svårighetsgrader 
• Exempel med 
lösningar och svar 
• Förklaring hur 
symboler utläses 

• Funktioner 
• Förändringshastighet 
• Derivatans 
användningsområde 
• Medellutning 
• Medelhastighet 
• Sekant  
• Tangentens lutning 
• gränsvärde 
 
 
 

• Förklarande bilder 
med kompletterande 
text 
 

Tabell 2: Sammanställning av läromedel efter analys av innehåll med anknytning till våra fyra 
teman. Meningar och uttryck inom citationstecken är hämtade direkt ur bokens egen 

presentation, är författarnas egna ord och återspeglar alltså inte resultat av vår analys. 

3.6 Sammanfattning 
Vårt datamaterial utgörs av kvalitativa intervjuer med lärare på två olika 
skolor, tre lärare i varje skola, samt fyra olika läromedel, varav två utgivna på 
samma förlag. I materialet finns intressanta likheter och skillnader mellan 
skolornas arbetssätt, lärarnas tillvägagångssätt samt läromedlens framställan. 
Nedan listas de väsentligaste (dock utan inbördes rangordning): 

1. Alla lärare vi intervjuar börjar med en gemensam genomgång på tavlan 
och visar exempel som är verklighetsanknutna. De flesta utgår från hur 
gruppen fungerar och vilken generell kunskapsnivå eleverna befinner sig 
på. En jämförelse vi kan se mellan läroböcker och lärarna är att de i prin-
cip lägger upp undervisningsmomenten på samma sätt.  

2. Både läromedel och lärare börjar med sträcka/tid och ändringskvot, och 
fortsätter med, minskande intervall, tangentens lutning och att grafiskt 
undersöka förändringen. Den populäraste grafen att starta med är en x2-
kurva. Sedan övergår lärarna till derivatans definition.  

3. De lärare som undervisar elever som också läser fysik relaterar gärna till 
moment inom just fysiken.  

4. Två av lärarna uppger att läroplan och kursplan ligger till grund för deras 
planering. Några av lärarna nämner att de är läroboksstyrda och det påpe-
kas att eleverna gärna använder boken mer än lärarna anser nödvändigt. 
En av lärarna poängterar att läroboken bör vara ett komplement till 
undervisningen och inte tvärtom.  
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5. Det som i huvudsak skiljer skola A och B åt är schemaläggningen. Skola 
A har ”traditionellt schema”, med fasta tider varje vecka för samtliga äm-
nen, medan eleverna på skola B läser olika ämnen och kurser tematiskt. 
Skola B:s lärare har en större flexibilitet att påverka schemat för att 
undervisningsupplägget ska kunna anpassas till både kursinnehåll och 
elever.  

6. I skola A har eleverna prov vid samma tillfälle och lärarna har utformat 
proven tillsammans. I skola B gör varje lärare sitt eget prov. 

7. I skola B utgår lärarna från kursplanen och skapar temablad för att ge ele-
verna vetskap om vad som ingår i varje momentet.  

8. Alla sex lärare vill få eleverna att utveckla den analytiska och tolkande 
förmågan, men menar att det handlar mycket om elevernas egen vilja. 

9. På skola A anser lärarna att gränsvärde behandlas för lite i läroböckerna 
och tar därför upp begreppet lite extra. 

10. Samtliga läroböcker nivåanpassar övningsuppgifterna efter betygskriteri-
erna. Däremot är det bara en bok som noterar att boken är anpassad efter 
C-kursens plan. 

11. Alla läroböcker försöker anpassa exempel till verkligheten.  

12. Två läroböcker skiljer sig åt i upplägget mellan NT-elever och SP-elever 
där den ena boken fokuserar mer på problematisering för elever än den 
andra som framställer den matematiska texten mer generellt.   

13. En av läroböckerna förutsätter tillgång till grafräknare. Alla böcker 
förstärker den matematiska texten med olika typer av illustrationer. 

Sammantaget visar vår analys att det i dagsläget verkar finnas en utstakad väg 
som alla, såväl lärare som läromedel, tycks följa utan alltför stora avsteg.  
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4 Diskussion 
”På C-kursen kan man säga att nio gånger av tio, att om man inte vet vad man ska göra, 

så kan man prova att derivera, så får man lite rätt” 
(ur intervjun med Stefan) 

Syftet med detta arbete är att presentera hur derivata introduceras. Vårt mate-
rial utgörs av samtal i intervjuform med sex lärare samt en studie av ett antal 
läromedel. Vi har i tidigare stycken dels sammanställt materialet, dels gjort en 
analys utifrån ett antal teman. Nedan följer en diskussion kring materialet ut-
ifrån dels dessa teman, dels ett antal ytterligare aspekter vi tycker är värda att 
utgå från.  

4.1 Lärarintervjuer och granskning av läromedel 
• Allmänt om matematik C 
I C-kursen införs två nya matematiska begrepp: derivata och logaritmer. Fram 
till detta, från grundskolan och i gymnasiets A- och B-kurser, är det de fyra 
räknesätten som används, även om sätten att skriva och räkna givetvis varierar 
och utvecklas under åren, med till exempel potenser, funktioner eller olika 
slags ekvationer. Det är alltså stora steg som tas i C-kursen. Att förstå derivata, 
menar vi, är bland annat frågan om att kunna analysera funktioner på olika sätt 
samt att, i större utsträckning än tidigare, kunna arbeta mer teoretiskt. 

 
När matematiken blir allt mer abstrakt, ställs nya krav på hur stoffet presente-
ras. Det blir inte längre lika enkelt eller självklart att det skall gå att hitta 
kopplingar till elevernas vardag eller hitta exempel på hur det används ”i 
verkligheten”. Trots den kanske svaga kopplingen till livet utanför skolan, är 
den abstrakta matematiken högst väsentlig som grund för dels förståelse av 
vissa observerbara fenomen (även om det kanske krävs ett visst intresse för att 
applicera teorin på verkligheten), men framförallt för fortsatta studier. 

 
• Om det allmänna lärandet 
De lärare vi intervjuar uppvisar variation i sätt att undervisa. Den största 
skillnaden i vårt material ser vi dock i respektive skolas sätt att se på hur 
undervisning bäst bedrivs. Även om det inte är syftet med detta arbete, känns 
det ändå relevant att nämna detta otraditionella sätt att arbeta som gymnasie-
skola B erbjuder: schemat bestäms veckovis och varje lärare kan önska längre 
eller kortare lektionspass, till och med heldagar. Ämnena läses periodvis (till 
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exempel läser man ett moment i fysikkursen koncentrerat under ett par veckor 
för att sedan inte ha någon fysikundervisning alls på ett tag). På så sätt, menar 
skola B, ges eleverna möjlighet att fokusera på färre ämnen åt gången och inte 
känna den splittring som uppstår då programmets samtliga ämnen läses paral-
lellt över hela läsåret. Dessutom får lärarna chans att både arbeta mer fokuserat 
och variera undervisningen.  
 
När lektionen är igång, gör de flesta på liknande sätt: genomgång på tavlan 
och sedan arbete individuellt eller i grupp. Flera, men inte alla, lärare berättar 
att de ofta gör någon form av grupparbete eller att eleverna får förklara eller 
”undervisa” för varandra. Vi tycker det är positivt att eleverna arbetar tillsam-
mans och gemensamt funderar över och löser uppgifter. Arbetssättet ligger i 
linje med den sociokulturella inlärningsteorin (se bl.a. Arfwedson & Arfwed-
son, 2002; Dysthe, 2003; Sutherland, 2007) som tar avstamp i just social sam-
verkan. Vi vill här poängtera det Arfwedson och Arfwedson (2002) lägger 
fram, nämligen att kommunikation utgör grunden för lärande. 

Å andra sidan känner vi att detta sätt att arbeta (i grupp) knappast kan påstås 
vara det bästa för hög grad av lärande. För det första känner vi att varierad 
undervisning är ett måste för att göra skolgången mer trivsam. För det andra är 
det givetvis så att en enskild metod knappast kan sägas vara den bästa för 
samtliga elevers individuella önskan om hur undervisning ska bedrivas. Vissa 
personligheter gör att stillasittande arbete på egen hand är bäst för lärandet och 
för andra kanske det varierar med ålder eller årstid. För det tredje är det ännu 
så konstruerat att bedömning och betygsättning sker individuellt och att det 
därför kan vara viktigt att träna eleverna i självständigt arbete. 
 
Samtliga lärare poängterar vikten av elevkännedom och några uppger att 
denna till stor del styr upplägg och undervisning. Vi tolkar det som att det 
sociala samspelet mellan lärare och elev upplevs som mycket viktigt, eftersom 
det är endast i dialog och övriga interaktioner som vi lär känna andra. 
 
Ett anmärkningsvärt resultat är att på vår fråga om vad som styr undervis-
ningen och planeringen av densamma, är det bara två av lärarna som tar upp 
skolverkets mål och kriterier. Vi hade förväntat oss att betydligt fler, rentav 
alla, skulle ta upp detta. Det kanske är så att det är så självklart för alla lärare 
att de inte reflekterar över det, eller så kanske man helt enkelt glömt bort den 
delen av uppdraget. Eller, så är det vår öppna fråga i kombination med att näs-
tan ingen av lärarna hade lagt särskilt mycket tid på att förbereda sig inför 
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intervjun att det spontana svaret låg närmare den konkreta undervisningssitua-
tionen.  

 
• Om matematiklärande 
Vi märker att det finns en stor vilja hos lärare att få elever intresserade av 
matematik. Lärarna försöker skapa lärandeprocesser med hjälp av verklighets-
baserade uppgifter och de läromedel som finns tillhands. De flesta lärare och 
läroböcker som vi har kommit i kontakt med under vår studie, lägger upp 
introduktionen på ungefär samma sätt: en inledande skiss, en kurva som 
beskriver någon form av förändringshastighet, gärna relaterad till verkligheten. 
Till exempel börjar Vanja med att beskriva en bilresa mellan Stockholm och 
Göteborg, och Vera pratar om sin väg mellan hemmet och skolan. Därefter 
delar de upp grafen i mindre och mindre intervall, tills medelhastighet övergår 
till momentanhastighet. Efter denna inledning övergår de flesta till ett 
koordinatsystem och ritar uppe en kurva, oftast en x2-kurva. Stegvis fortsätter 
de med sekant och tangent (se bild i Figur 14, sid. 19).  
 
Alla intervjuade lärare försöker anpassa undervisningen efter gruppens 
kunskapsnivå och sammansättning. De som undervisar både NV-elever och 
elever inom individuellt val, varierar upplägget. För NV-elever knyter de 
gärna an till fysikaliska fenomen. Lärarna upplever att eleverna har en del 
gratis från fysiklektionerna, medan elever inom individuellt val ofta under-
visas i långsammare takt där momenten förklaras mer grundligt och där lärarna 
gärna ger exempel med anknytning till ekonomi. Detta eftersom elever inom 
individuellt val oftare kommer i kontakt med ekonomiämnen än med fysik.  
 
I de teorier och den tidigare forskning vi har tagit del av under vår studie, 
belyses ofta problematiken kring lärandeprocessen. Man frågar sig hur lärare 
på bästa sätt bör undervisa för att ge elever förståelse och möjlighet att för-
djupa sig i matematikämnet. Man behandlar också tanken om vilka kunskaper 
som krävs för att elever ska kunna applicera den högre matematiken för sina 
fortsatta studier eller i kommande yrkesliv.  
 
Som vi nämner i teorigenomgången, påpekar Tall (1991) att matematiken i 
princip alltid presenteras i en färdig och finpolerad form. Han menar att hårt 
arbete i form av matematiskt tänkande, bidrar till ökad förståelse. Men, 
Arfwedson och Arfwedson (2002) noterar ett bekymmer. De menar att elever 
måste förstå de enklare begreppen inom matematiken för att kunna utveckla de 
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högre färdigheterna, men att om elevernas förmåga eller egen vilja till djupare 
kunskap sviktar, så avvaktar läraren med de svårare begreppen och ger istället 
eleverna lösningar och svar tidigare, vilket alltså inte främjar lärandet. De 
förtydligar att det inte handlar om lärarens engagemang utan snarare om tids-
brist. Cornu (1991) vill även lyfta fram problemet ur ett kognitivt perspektiv: 
eleven måste ges tillfälle och utrymme att bemöta och komma över de 
matematiska hindren för att kunna få möjlighet att utvecklas vidare. Även 
läroplanen tar upp det, när de anger att elever ska ges möjlighet att ”(…) för-
djupa och utveckla elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet 
och studier vid universitet och högskolor (…)” (Lpf 94, s. 7), samt, när det 
gäller matematikämnet, att skolan har ansvar för att elever ”kan formulera, 
analysera och lösa matematiska problem av betydelse för yrkes- och vardags-
liv.” (Lpf 94, s. 10) 
 
I både skola A och B försöker lärarna ge elever en klar bild av C-kursens mål 
och betygskriterier. Det finns en stark vilja i båda skolorna att bedömning och 
betygsättning sker rättvist. Lärarna har ett stort engagemang och arbetar med 
att hitta bra och rättvisa bedömningsmetoder.  

I skola A har lärarna en gemensam planering för C-kursen. Eleverna skriver 
gemensamt prov vid samma tidpunkt. Därmed, menar lärarna, får eleverna 
likadana förutsättningar att uppnå mål och uppfylla betygskriterier. Lektions-
planeringen sköter lärarna själva, men vi upplever att de ibland känner sig lite 
styrda av bestämda, gemensamma provdatum. 

I skola B har lärarna inte samma strukturerade samarbete som i skola A. 
Däremot har de, utifrån styrdokumenten, gemensamt tagit fram temablad för 
matematikkurserna. En av lärarna strukturerar sina prov så att eleven måste få 
godkänt på G-delen för att bli godkänd på kursen. Hon menar att det inte ska 
gå att plocka poäng på en VG-del för att totalt sett bli godkänd. 

Vi ser fördelar med båda arbetssätt och tror själva att en kombination mellan 
dem kan ge eleverna bättre förutsättningar till både rättvis bedömning och att 
själva sätta sin kunskap i relation till målen. 
 
Alla lärare tycker att eleverna ska lära sig derivata och hoppas att de förstår 
konceptet. De har ett verkligt intresse för att eleverna ska få möjlighet till 
vidareutveckling och kunskapshöjning, och vi har fått ta del av många bra 
tankar och diskussioner. Däremot saknar vi koppling mellan vad vi lär i skolan 
och hur det ska eller kan användas utanför eller efter skolan. I läroplanen 
framhävs studiernas grund för livslångt lärande, att skolarbetet skall förbereda 
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eleven för livet efter skolan och för kommande yrken eller fortsatta studier 
samt att eleverna får en beredskap för framtida förändringar i arbetsliv eller 
samhällsliv (se stycket Bakgrund tidigare). På vår fråga om varför eleverna 
ska lära sig derivata, är det några, men förvånansvärt inte alla, som tar upp 
matematikens betydelse för kommande yrkesliv. 

Är det så att matematik på denna nivå inte upplevs som viktig, ur lärarnas 
perspektiv, för majoriteten av elevernas framtida yrken? Vi tror inte det, utan 
att det snarare handlar om att de spontana svaren under våra samtal inte ges 
utrymme till den eftertanke som kanske krävs för att knyta an till de mer långt-
gående konsekvenserna av undervisningen. 
 
Under studien funderar vi själva över undervisningens upplägg som redskap 
för elevers kunskapshöjning. Går det att göra annorlunda och få eleverna att nå 
både bättre och djupare förståelse? Vi tror det. En modell skulle kunna utgå 
från ett mer problembaserat arbetssätt där man arbetar mer som ”forskare”.  

Under hösten 2004 läste vi själva en kurs på matematiska institutionen som 
fick oss att reflektera över matematisk problemlösning. Vi följde ett huvud-
spår, men kom hela tiden in på olika avstickare, vissa mer användbara än 
andra. Av just den anledningen fick vi möjlighet att fortlöpande både tolka och 
analysera huvudproblemet. Här fick vi möjlighet att både skapa pusselbitarna 
och sedan lägga dem på plats, för att till slut få hela det matematiska pusslet 
komplett och se problemets lösning. Arbetet gjordes i smågrupper. 

Metoden kräver en del av läraren, som, utöver det tidskrävande arbetet att 
förbereda lämpligt material, måste vara öppen för diskussioner som för stun-
den kanske hamnar utanför huvudproblemet, men som vi tror ändå ger en mer 
fördjupad kunskap. 

Vi tror att ett sådant arbetssätt på ett bra sätt möter det som flera av de 
författare vi skriver om i litteraturgenomgången tar upp, bland annat betydel-
sen av socialt utbyte elever mellan samt mellan lärare och elever. Genom att 
gruppen tillsammans diskuterar och löser problem främjas den gemensamma 
utvecklingen (se bl.a. Arwedson & Arwedson, 2002; Dysthe, 2003; Suther-
land, 2007). Att reflektera över sina egna processer med hjälp av till exempel 
loggböcker och självvärdering, stärks också elevernas utveckling (Dysthe, 
2001). 

Med ett forskningsliknande arbetssätt, kommer begrepp, uttryck och skriv-
sätt att vid behov skapas och därmed lättare förstås av eleverna själva, något 
som annars kan bli ett problem (se bl.a. Norman & Prichard, 1994; Vinner, 
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1991). Vi har också fått en modell där eleverna både måste arbeta i ett längre 
perspektiv, och till och med gissa fel ibland (Tall, 1991). 

Som lärare bör man dock vara observant på att eleverna följer med i 
utvecklingskedjan och inte går vilse på vägen.  
 
• Om derivatabegreppet 
När vi själva funderar kring vilka förkunskaper som behövs för att kunna lära 
sig derivata, blir vår lista mycket längre än samtliga lärares svar. Vi undrar om 
det förhåller sig så att de anser att det mest grundläggande är så självklart att 
det kan förbises. Men, vi har själva noterat, under VFU, att elever i C-kursen 
har brister i förståelse om till exempel koordinatsystem, brister som definitivt 
utgör hinder för att lära sig derivata. 

Samtliga intervjuade menar att de antingen vet att eleverna har nödvändiga 
förkunskaper eller att C-kursens inledande repetition av vissa nyckelmoment 
räcker. Vi tror dock att det kan vara lämpligt att verkligen göra en prövning, 
eftersom lärarna samtidigt betonar risken för att tappa bort någon på vägen i 
något resonemang, bara för att denne hakar upp sig på exempelvis någon alge-
braisk operation tidigt i redovisningen. 

På våra frågor om varför skolan lära ut derivata eller vad man ska ha det till, 
får vi varierande och intressanta svar. Extra uppseendeväckande är att samtliga 
lärare på denna fråga måste tänka till ordentligt. Det sägs väldigt lite om vilket 
matematiskt redskap derivata är, att man kan använda det till approximationer 
eller om dess funktion senare i matematiken, till exempel i integralkalkyl. 
 
Det är värt att notera att några av de lärare vi intervjuar tar upp att de i sin 
undervisning speciellt behandlar begreppet gränsvärde mer ingående än både 
läromedel och kursplan. Vinner (1991) menar att just gränsvärde är extra svårt 
att förstå. Derivatans definition utgör förvisso ett gränsvärde, men vi frågar oss 
om det rentav kan vara nyttigt att vänta med dels presentationen av derivatans 
definition, dels användande av eller fördjupning kring gränsvärde. Enligt 
Vinner (1991) bedömer många lärare att en tydlig redogörelse och presenta-
tion av gränsvärdesbegreppet ger eleverna vad som krävs för att förstå det, 
vilket han inte håller med om. Istället, menar han, är det mycket viktigare att 
medvetandegöra eleverna om komplexiteten och om nödvändigheten att själva 
reflektera över sina egna idéer och inlärningströsklar.  
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De gränsvärden man mest kommer i kontakt med under introduktionen av 
derivata, är av typen 

0
lim k

h
ax h

→
+  där a och k är heltal. Det är inga svårigheter 

att förklara k kax h ax+ ≈  när h är väldigt litet, men vi frågar oss om det är 
nödvändigt att därför blanda in gränsvärdesbegreppet. Vi menar att det är först 

vid studier av till exempel 
xx

1lim
0→

 där nämnaren går mot noll och kvoten alltså 

mot oändligheten eller 
0

sinlim
x

x
x→

, där ju både täljare och nämnare går mot noll, 

som det egentligen behövs. 
 

Å andra sidan ser vi det som viktigt att undvika det fenomen Tall (1991) tar 
upp och som beskrivs i Figur 8 ovan: elever riskerar att skapa inkorrekt förstå-
else på grund av uppdelad eller selekterad undervisning. Vi måste därför vara 
försiktiga med att välja bort eller hoppa över något samt vara noggranna i våra 
förklaringar när vi gör det. 
 
• Om visualisering 
Det i särklass vanligaste sättet att visualisera introduktionen av derivata är 
genom att rita upp hur en sträcka ändras med tiden. Variationerna är oändliga 
(det kan vara en promenad, resan till jobbet, gå, cykla etc.), även om konceptet 
är det samma. Det faller sig ganska naturligt att börja på detta sätt, eftersom 
lutningen i varje punkt ger den momentana hastigheten och hela sträckan på 
hela det uppritade tidsintervallet ger medelhastigheten, och eftersom de allra 
flesta på något sätt kan relatera till en hastighet. 

Men, som Sonja mycket riktigt påpekar, även detta till synes enkla, alltså 
hastighet, kräver att eleven faktiskt någon gång har noterat att man kan röra 
sig olika fort. Om man inte kan föreställa sig hur tiden att resa blir kortare ju 
fortare vi färdas, då kan man omöjligen förstå ens den enklaste grafiska 
presentation av en rörelse. Någon slags förförståelse krävs alltså alltid. 

 
Ett generellt problem med visualisering uppstår när en rörelse skall beskrivas. 
I läromedel såväl som på svarta tavlan är det omöjligt att animera något. Trots 
detta försöker man, både i böcker och bland de intervjuade, att illustrera hur 
sekanten ”rör sig” och ”går mot” tangenten (se bild i Figur 14, sid. 19), när det 
berömda h:et går mot noll (se Figur 15, sid.41 – där h utgörs av Δx). Enligt oss 
blir bilderna väldigt röriga och vi tror att det istället gör det svårare för ele-
verna. Dock tar ingen av lärarna upp detta som ett problem, och de verkar hel-
ler inte ha reflekterat över att eventuellt försöka underlätta med hjälp av någon 
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teknisk lösning. Både Tall (1991) och Sutherland (2007) menar att förståelsen 
ökar om grafiska hjälpmedel används. 

 
• Matematikundervisningens koppling till vardag och ”verkliga” exempel 
När det gäller introduktion av derivata, är det uppenbart att det finns 
kopplingar till vardagen, men de är få. Allra vanligast är hastighet. Andra 
begrepp som används är tillverkningskostnader, skatteberäkningar och tillväx-
ter i bakteriekulturer. 
 
Vi ställer oss frågan om ur vilken ”verklighet” dessa räkneexempel hämtas. 
Hur många gymnasieelever har kommit i kontakt med skattebetalningar, 
företagsekonomiska beräkningar eller bakterieodlingar? Möjligtvis det sist-
nämnda, och då under något moment i biologiundervisningen. Men marginal-
skatteeffekter är de nog lyckligt ovetande om, och att kostnaden för att till-
verka något går att uttrycka med ett enkelt, matematiskt uttryck är det nog 
ingen som egentligen går på – alla ”vet” att det konstrueras för att beräknas, 
och då med de metoder som momentet handlar om och som lärts ut. 
 
Självklart förstår vi att uppgifterna måste varieras och gärna knyta an till något 
som liknar det verkliga livet. Vår erfarenhet, dels från VFU och dels från att 
ha vikarierat, säger oss att eleverna sorterar ut det nödvändiga för uppgiftens 
lösning utan att sätta sig in i, använda eller förstå det utmålade sambandet. Vi 
har sett många exempel på ”faciträkning”, där man alltså använder de metoder 
man lärt sig, stoppar in de siffror som ges i uppgiften och jämför sedan talet i 
miniräknarens fönster med det som står i facit. Om det inte stämmer, byter 
man bara plats på några siffror och räknar om. Till slut stämmer räknarens 
svar överens med facit, och man går vidare. Eleverna når på detta sätt ingen 
förståelse. Det verkar som om det viktigaste är att räkna igenom många 
uppgifter, något som också flera av de lärare vi intervjuar vittnar om. 
 
Vår vardag och den verklighet vi lever i skiljer sig från den matematiska på ett 
särskilt sätt: den noggrannhet som matematiken erbjuder är i många fall omöj-
lig att uppnå i verkligheten. När vi uttrycker en verklig rörelse med en 
matematisk formel är det bara en god approximation. Matematiken ger oss 
verktyg att beräkna hastigheter med den noggrannhet vi önskar. När ”h går 
mot noll” bestäms hastigheten till exempelvis 10,00000001 m/s, något som är 
helt omöjligt att mäta i vardagen. 
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Är det relevant att prata om sådan extrem precision? Ja, ur ett matematiskt 
perspektiv, men inte om vi samtidigt lurar eleverna att tro felaktigt om vad vi 
verkligen kan uppnå med mätinstrument (oavsett om det är en linjal eller ett 
fordons hastighetsmätare). Från vår VFU vet vi att eleverna har mycket 
begränsad förmåga att dels bedöma rimligheten i sina beräkningar, dels förstå 
till exempel hur många decimaler som är vettigt att använda. Elevernas tilltro 
till miniräknarens sanning och misstro till den egna förmågan är tyvärr båda 
lika stora. 

4.2 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i samband med denna studie. Dels 
intervjuades sex lärare, dels studerade vi fyra läromedelsböcker. För att kunna 
dra några långtgående slutsatser, så skulle det antagligen behövas fler inter-
vjuer och även intervjuer med läromedelsförfattare för att på så sätt kvantifiera 
och statistiskt säkerställa vårt material och våra intryck av läroböckerna. Vi är 
medvetna om att vårt val av kvalitativ undersökning med öppna frågor inte ger 
tydliga, mätbara och väl avgränsade och därmed jämförbara svar. Om vi å 
andra sidan hade valt en kvantitativ metod med olika fasta svarsalternativ, tror 
vi att det skulle finnas en risk att intervjupersonerna inte svarar lika ärligt på 
frågan utan istället svarar efter hur hon/han önskar att situationen skulle vara.  
 
Under våra intervjuer märker vi, till exempel, att frågan Beskriv vad som styr 
ditt upplägg inte ger de svar vi förväntat oss. Vår tanke var att lärarna skulle 
referera bland annat till styrdokument, men bara två svarar med den formule-
ringen. Övriga lärare tar upp att bland annat tiden, gemensam lektionsplane-
ring, läromedel och eleverna styr deras upplägg. Å ena sidan kan det vara så 
att de lärare som inte reflekterade över styrdokument ser det som en självklar-
het att dessa alltid påverkar skolarbetet, men å andra sidan kan vår frågeställ-
ning ha gett lärarna andra associationer som gav de svar vi fick.  

4.3 Slutsats 
Lärare och läromedel strävar mot att ge eleverna möjlighet att uppnå de mål 
som uttrycks i läroplan och kursplan. Även om uppläggen varierar, har samt-
liga i slutänden sett till att presentera det nödvändiga. 
 
I matematikundervisningen försöker både lärare och läromedel att hitta exem-
pel på hur vardagliga företeelser kan beskrivas med matematik. Samtliga 
intervjuade knyter an till antingen något självupplevt (till exempel färdvägen 
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till arbetet) eller hittar på något som eleverna kan relatera till (till exempel en 
bilresa mellan två städer). Det verkar som om vardagsnära matematik står högt 
i kurs när det gäller att få eleverna att förstå, något som ligger i linje med läro-
planens mål att varje elev ska kunna ”lösa matematiska problem av betydelse 
för yrkes- och vardagsliv” (Lpf94, s. 10). 
 
Vårt datamaterial (lärare och läromedel) tillämpar ungefär samma sätt att 
introducera derivata. I princip följer de flesta tågordningen: 

sträcka/tid-graf →  medelhastighet →  momentanhastighet →  
ändringskvot →  ”h går mot noll”. 

Vi noterar att ingen beskriver att de med eleverna diskuterar frågor av typen 
”vilket problem löser vi genom att införa derivata”. Endast några lärare anger 
att de brukar låta eleverna arbeta i grupp. Kursplanen är helt fri från anvis-
ningar om hur något skall presenteras. 
 
Begreppet gränsvärde utgör en del av derivatans definition, men behandlas 
högst olika. Vissa böcker tar knappt upp det utan nämner det bara i förbifarten, 
medan andra tar upp det lite mer, utan att för den skull komma i närheten av 
den matematiskt korrekta definitionen. På den ena skolan nämner samtliga 
lärare att de tar upp det, medan man på den andra varken tar upp det som ett 
problem eller som något eleverna har lätt för. I kursplan tas det inte upp alls. 
 
De lärare som undervisar elever som också läser fysik relaterar gärna till 
moment inom just fysiken. När det gäller de elever som läser C-kursen inom 
ramen för individuellt val, väljer i princip alla lärare att istället knyta an till 
olika ekonomiska begrepp. Vi undrar om elever som läser samhällsvetenskap-
ligt program verkligen har lättare att knyta an till exempel marginalskatt, som 
ju väldigt få gymnasieelever har kommit i kontakt med. Däremot har nog de 
flesta någon gång reflekterat över vad en hastighetsmätare visar. 
 
Det är inte bara i vårt material, alltså de intervjuade lärarna och de läromedel 
vi studerar, som hastighet är det vanligast begreppet som används. Även i 
andra länder gäller det, och litteraturen vi studerar menar att det dels knyter an 
till en allmän vardagsförståelse, dels att språket innehåller både naturliga 
kopplingar och metaforer till just hastighet (Zandieh, 2000). 
 
Det finns gott om stöd i tidigare forskning för att undervisningen med fördel 
bör läggas upp annorlunda än vad som framkommer i vårt undersöknings-
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material. Bland annat behandlar litteraturen begrepp som är direkt kopplade 
till derivata, nämligen gränsvärde och tangent, och vilka kognitiva svårigheter 
som kan uppstå i samband med dessa. Dessutom läggs stor vikt vid 
matematiskt tänkande och till detta relaterade kognitiva processer. Den 
tidigare forskningen har också undersökt definitioners roll, hur vi arbetar med 
begrepp och begreppsbildning, hur rätt visuella metoder kan främja inlärning 
samt presenterat argument för försiktighet och eftertanke när det gäller att dela 
upp moment i mindre delar. En del av ovanstående har bidragit till några av 
våra förslag på vidare forskning. 
 
Sammanfattningsvis har vi i denna studie, på flera ställen och på olika sätt, 
besvarat de tre frågor vi tog upp i inledning:  

I. Hur gör lärare? 

II. Hur hanteras begreppet i läroplan och kursplan? 

III. Hur ser läroböckernas framställan ut? 

4.4 Förslag på vidare forskning 
Vi ser flera möjliga fortsättningar på denna studie och därmed några förslag på 
vidare forskning: 

I. Hur uppfattar eleverna begreppet gränsvärde? De teorier och den tidigare 
forskning vi kommer i kontakt med tar särskilt upp detta som väsentligt 
och innehåller gott om material att utgå från. 

II. Är det bra att införa begrepp och definitioner så fort de dyker upp och 
alltså hittar sin matematiskt korrekta plats, eller underlättar vi kognitiva 
språng om en del skjuts upp eller omformuleras en aning (utan att för 
den skulle bli inkorrekta)? Det går att komma långt i undervisningen 
utan att hela tiden ta upp de rätta definitionerna. 

III. Hur ser elevernas allmänna respektive djupa förståelse ut när det gäller 
derivata? Får de den djupa kunskap vi tror och hoppas? Hur mycket 
minns och förstår de när det förflutit en tid? 

IV. Skulle eleverna förstå och motiveras bättre, om undervisningen tar upp 
mer om derivatan som matematiskt redskap? Vad skulle i så fall behöva 
behandlas och ligger det i linje med elevernas kognitiva förmåga? 

V. En jämförandestudie mellan ”traditionell” introduktion och en där ele-
verna arbetar mer problembaserat och ”forskarinriktat” och alltså själva 
– givetvis med handledning – söker reda på derivatans betydelse och 
definitioner. Skulle ett sådant arbetssätt ge djupare förståelse än de meto-
der vi idag ser användas? Hur gör vi i så fall för att jämföra? 
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4.5 Slutord 
Vår studie har ur ett matematikdidaktiskt perspektiv granskat ett specifikt 
moment i gymnasiematematiken. Med stöd av resultat från tidigare forskning 
har vi på vissa ställen försiktigt kritiserat den rådande, som det verkar, enig-
heten om hur undervisningen under introduktion av derivata ska gå till. Som 
motvikt till kritiken har vi presenterat några tankar kring hur vi tror att det 
skulle kunna göras bättre. Men, ordet tror är väsentligt i sammanhanget. Av 
förklarliga skäl – vi har inte jämfört någon ny metod med de existerande – så 
kan vi inte veta hur lärandet kan förbättras. 

Eftersom vi snart skall inleda våra nya karriärer som lärare i matematik, får 
vi förhoppningsvis möjlighet att själva testa, och då kanske ordet tror övergår 
till något annat. Det måste vara alla lärares mål att deras elever inte bara 
serveras en massa matematiska sanningar, utan att de ser undervisningen som 
nyttig, intressant och inspirerande och därför dels utvecklar en vilja att lära sig 
mer, dels är inställda på att faktiskt förstå vad de håller på med. 
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