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Derivatans kritiska aspekter 

En analys av hur tre läroböcker introducerar derivata 

Annika Lundin 

Sammanfattning 

Då derivata är ett viktigt begrepp inom avancerad matematik är det viktigt att eleverna på gymnasiet 

ges goda möjligheter att lära sig detta. Detta faktum, liksom att olika läroböcker ofta intar en central 

plats i den svenska matematikundervisningen, har lett fram till ämnesvalet för denna studie, vilken 

utgörs av en analys av hur derivata introduceras i tre olika läroböcker i matematik. Analysen har gjorts 

utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att man betraktar de egenskaper som är viktiga 

för förståelsen av ett begrepp och skapar variation kring dessa så kallade kritiska aspekter. Ett mål med 

studien var även att försöka utröna om det finns en överensstämmelse mellan vad som anses kritiskt 

för lärande av derivata i de tre böckerna, vilka dessa i så fall är och om det är någon skillnad i hur 

tydligt de olika läroböckerna lyckas presentera dessa aspekter. Resultatet visar att alla tre böckerna 

fokuserar på i stort sett samma aspekter, men att det finns skillnader i hur detta görs. Studien visar 

också att även då samma variationer återfinns i olika böcker kan tydligheten påverkas mycket 

beroende på hur variationerna presenteras. 

Nyckelord 

matematikdidaktik, derivata, variationsteori, innehållsanalys, läroböcker i matematik 
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Inledning 

Under lång tid har det förekommit diskussioner och forskning kring läroböckernas betydelse inom 

undervisning i allmänhet, men även speciellt riktat mot undervisning i matematik. I flera 

forskningsrapporter och granskningsrapporter kan man se en tydlig gemensam uppfattning att 

läroböcker intar en central roll i matematikundervisningen såväl i Sverige som utomlands (bl.a. 

Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2003;  Ewing, 2006).  Ofta handlar forskningen, eller 

utredningarna,  om huruvida undervisning som utgår från läroböcker följer läroplanen 

(Skolinspektionen, 2010), hur den gynnar lärandet (Ewing, 2006) eller om den stimulerar elevernas 

lust att lära (Skolverket, 2003). Ambitionen i detta arbete är inte att undersöka dessa aspekter 

ytterligare. Istället utgör användandet av läroböcker utgångspunkten i en undersökning där målet är att 

beskriva och analysera vilka möjligheter till lärande olika läroböcker ger. 

I många undersökningar betonas en risk med att lärobokens centrala roll kan leda till att 

undervisningen helt styrs av läroboken. Genom ett alltför idogt arbete med läroboken, minskar ofta 

antalet tillfällen till diskussion, resonemang och kommunikation (Skolinspektionen, 2010). Om 

undervisningen är för läroboksorienterad kan det få som resultat att undervisningen upplevs som 

enformig och tråkig av eleverna (Skolverket, 2003). Trots detta föredrar många lärare att ändå använda 

läroböcker som en central del av sin undervisning, och låter ofta lektionernas innehåll styras av 

lärobokens upplägg (Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2003). Detta behöver dock inte bara vara av 

ondo om det görs på ett genomtänk sätt och kompletteras med andra aktiviteter (Skolverket, 2003). 

Genom att utgå från ämnesplanen och planera en variationsrik undervisning, där läroboken kan utgöra 

en del av undervisningen, kan flera kopplingar och representationer skapas, vilka bidrar till att öka 

elevernas förståelse och intresse (Skolverket, 2003).  

Att läroboken verkar inta en central plats i undervisningen, är även något jag själv kunnat konstatera 

under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Jag har varit på två olika gymnasieskolor i 

Stockholms kommun och haft tre olika handledare fördelat på tre VFU-perioder, och alla tre 

handledarna har följt lärobokens struktur då de planerat sin matematikundervisning. Vid två av VFU-

perioderna har jag följt klasser som arbetat med derivata i kursen Matematik 3c, enligt läroplanen för 

gymnasieskolan 2011, Lgy11. Derivata är ett centralt begrepp inom avancerad matematik och används 

i många tillämpningar inom bland annat teknik, naturvetenskap och ekonomi. Begreppet introduceras 

för gymnasieelever på naturvetenskapligt och tekniskt program i kursen Matematik 3c och för elever 

på övriga högskoleförberedande program i kursen Matematik 3b (Skolverket, 2011). För elever på 

naturvetenskapligt och tekniskt program är kursen obligatorisk, medan Matematik 3b bara är 

obligatorisk på ekonomiskt program, inriktning ekonomi (Skolverket, 2011). 

Inom forskningen betraktas derivata som ett så kallat tröskelbegrepp (Pettersson, 2008, 2011). Ett 

tröskelbegrepp är ett begrepp som är mer avgörande än andra för att utveckla förståelse för något 

(Meyer & Land, 2005).  Pettersson (2010) beskriver vidare tröskelbegrepp enligt nedan;  

Dessa begrepp kan fungera som en portal till ett i början problematiskt sätt att tänka om någonting. 

Tröskelbegrepp är ofta svåra att lära men när man väl kommit över tröskeln öppnar sig helt nya 

möjligheter. Det handlar inte bara om en ny förståelse för själva begreppet, förståelse för 

tröskelbegrepp öppnar upp för vidare lärande och förståelse av hela området. Förståelsen ger nya 

möjligheter och en ny syn på hela det område där begreppet finns (s. 1). 
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Tröskelbegrepp är transformativa, då de ändar hur något uppfattas, de är irreversibla, då den nya 

uppfattningen är osannolik att ändras tillbaka och integrativa, då de synliggör tidigare dolda samband 

inom området (Meyer & Land, 2005).  

Sammanfattningsvis är derivata ett viktigt och grundläggande begrepp inom de delar av 

gymnasiematematiken som syftar till högre studier, varför det är intressant att studera elevers lärande 

av detta begrepp. Då det dessutom är vanligt att läroböcker intar en central roll i undervisningen, 

känns det angeläget att läroboken ger goda möjligheter till lärande. I denna studie kommer lärande av 

derivata, ur ett variationsteoretiskt perspektiv, att granskas genom en jämförelse mellan olika 

läroböcker. I korthet kan variationsteori sägas innebära att undervisningens mål, lärandeobjektet,  

synliggörs genom att de egenskaper, eller aspekter, som är karakteristiska för objektet varieras på olika 

sätt. Lärandeobjektet framträder därmed och lärande blir möjligt (Runesson, 2005).  
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Syfte och forskningsfrågor 

Då derivata, i sin egenskap av matematiskt tröskelbegrepp, är av central betydelse inom 

matematikundervisningen och läroboken ofta intar en central roll i densamma, kommer 

derivataavsnitten i tre läroböcker för gymnasieskolan att granskas i denna studie. Syftet med studien är 

att undersöka möjligheterna till lärande av derivatabegreppet de olika läroböckerna ger ur ett 

variationsteoretiskt perspektiv genom att besvara följande forskningsfrågor: 

 Vilka kritiska aspekter för lärande av derivata kan urskiljas i läroböckerna? 

 Vad varieras i böckerna, vilka variationsmönster kan urskiljas och hur tydliga är dessa? 

 Vilka skillnader och likheter finns då läroböckerna jämförs? 

Centrala begrepp 

Nedan presenteras några centrala begrepp som används i studien. Förklaringarna skall inte ses som 

formella matematiska definitioner, utan mer som en orientering för läsaren. De gör inte heller anspråk 

på att vara helt allmängiltiga, då förklaringarna nedan är något anpassade till den förståelse av 

begreppen som är viktiga inom denna studie. 

Differenskvot Kvot av differensen av två funktionsvärden och differensen av motsvarande 

 variabelvärden. Betecknas även förändringsfaktor eller ändringskvot. I denna 

 uppsats används framför allt beteckningen ändringskvot, då denna är vanligast 

 förekommande i de tre läroböckerna i studien. 

Derivata Definieras som gränsvärdet för en differenskvot, där nämnaren går mot noll. 

 Beskrivs ofta som lutningen för en kurva. 

Funktion Betyder avbildning, där funktionen beskriver hur ett element i en delmängd 

 avbildas i en annan delmängd, exempelvis ett samband där ett värde på variabeln 

 x ger ett nytt värde y.  

Funktionsvärde Värdet på y i exemplet ovan, det vill säga ett element i funktionens 

 avbildningsmängd. 

Förändringsfaktor Se differenskvot ovan. 

Gränsvärde Det tal funktionsvärdena närmar sig då funktionens variabel successivt närmar sig 

 ett bestämt värde. 

Ändringskvot Se differenskvot ovan 
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras först tidigare forskning angående hur elever lär sig derivata. Detta följs 

sedan av en presentation av variationsteorin, vilken utgör studiens teoretiska ramverk. 

Att förstå derivata 

Att derivata är ett komplicerat begrepp och allmänt anses svårt att lära sig stöds av att många 

forskningsartiklar handlar om just detta, se exempelvis Orhun (2012), Orton (1983) och Zandieh 

(1998). Det är dessutom ett vanligt ämne för examensarbete i olika lärarutbildningar, exempel på 

sådana titlar är "Det lutar åt derivatan" (de Caprétz & Eriksson, 2007), "Svårigheter med derivata" 

(Berggren & Ekblad, 2006) och "Infinitesimalkalkyl–gymnasieelevers förståelse av derivata" 

(Johansson & Seliner, 2007). 

I sin avhandling om tröskelbegrepp belyser Pettersson (2008) olika svårigheter studenter kan ha kring 

derivatabegreppet och konstaterar att "Det finns flera konceptuella svårigheter kopplade till 

derivatabegreppet" (s. 21). Hon beskriver även några av de missuppfattningar och svårigheter olika 

forskare har noterat hos elever så som att derivata uppfattas som tangenten till en given funktion, att 

tangentens och derivatans funktioner ofta förväxlas och att elever ofta förväxlar derivatans värde med 

funktionsvärdet i en punkt (Pettersson, 2008). 

Orhun (2012) menar att det är vanligt att elever upplever derivata enbart som de algebraiska 

operationer, deriveringsregler, man vanligen använder för att ta fram en funktions derivata. Orhun 

menar vidare att om eleverna inte förstått de grundläggande begreppen för derivata ordentligt, får de 

svårt att inse hur och varför derivata används i många tillämningar, vilket kan ge eleverna problem 

även i andra ämnen än matematik. Grafer förmedlar mycket information om en funktion och för att få 

en djupare förståelse för begreppet derivata, är det viktigt kunna se sambandet mellan 

ursprungsfunktionens graf och derivatans graf, ett område där det visat sig att många elever brister 

(ibid). Sammanfattningsvis menar Orhun att det är viktigt att inte bara memorera deriveringsregler och 

derivatans definition, utan att tillämpningar och studium av ursprungsfunktionens och derivatans 

grafer är nödvändigt för att få en väl utvecklad förståelse för begreppet. 

Att grafer är viktiga för att lära derivata stöds även av andra forskare. Asiala, Cottrill och Dubinsky 

(1997) skriver bland annat att det finns både en analytisk och en grafisk väg till förståelse av derivata 

och att det är viktigt att använda båda för en djup förståelse. Även här betonas värdet av att sambandet 

mellan funktionens graf och dess derivata klargörs. 

Kontextuell förståelse av derivata anses viktig, både avseende lutningen och gränsvärdet, men även att 

eleverna förstår vad beteckningarna för funktion och derivata,      och      , betyder då de ges i en 

kontext (Zandieh, 1998). Zandieh (2000) sammanfattar även de olika aspekter av derivata hon funnit 

vara avgörande för elevers förståelse, genom fyra olika representationer; 

 Grafisk; såsom en kurvas lutning, eller tangentens lutning, i en punkt. 

 Verbal; derivata beskrivs som en momentan förändringshastighet. 

 Fysikalisk; hastigheten för olika förlopp eller förändringar. 

 Symbolisk; derivatans definition som ett gränsvärde av en förändringskvot. 
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Av det som framkommer ovan kan man se att de flesta eleverna inte har några större problem med 

själva deriveringsproceduren eller olika deriveringsregler, utan att de vanligaste svårigheterna är att 

eleverna blandar ihop olika begrepp. Sådan vanliga sammanblandningar är exempelvis att derivatans 

värde och funktionsvärdet förväxlas, liksom tangentens och derivatans funktioner. Dessa missförstånd 

och oförmågan att hålla isär begreppen hör även samman med de problem Orhun (2012) beskriver 

angående att elever inte förstår derivatans grundläggande begrepp och vikten av att kunna se samband 

mellan olika grafer och algebraiska representationer. 

Variationsteori 

Som tidigare konstaterats kommer studien att utföras utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. 

Variationsteorin har sitt ursprung i fenomenografin, vilket innebär att man studerar hur olika 

människor uppfattar ett visst fenomen, eller vilken föreställning de har om fenomenet. Marton och 

Pong (2005) menar att denna uppfattning kan beskrivas dels som den allmänt vedertagna 

uppfattningen av hur fenomenet skall tolkas och dels som den, för fenomenet specifika, kombination 

av aspekter som urskiljs och fokuseras. Med aspekt menas här den egenskap hos ett fenomen som gör 

att det kan särskiljas från andra objekt (Marton & Pong, 2005).  

Det är i dessa teorier variationsteorin har sin grund, men istället för att bara studera på vilka olika sätt 

ett fenomen kan uppfattas, fokuserar man även hur dessa olika sätt kan uppstå och utvecklas 

(Vikström, 2008). Inom variationsteorin anses lärande ske då man får kunskap om något, det vill säga 

att det alltid finns ett objekt för lärande (Runesson, 2005). Detta objekt kallas lärandeobjekt och det är 

genom att fokusera på och skapa variation kring detta, som vi kan göra det tydligt och urskiljbart 

(Marton, Runesson & Tsui, 2004). Marton m.fl. (2004) menar att det är just detta att kunna urskilja ett 

objekts karateristiska egenskaper, som möjliggör lärande. 

Fördelen med en variationsteoretisk ansats då man studerar didaktiska frågor är att den, till skillnad 

från andra perspektiv, möjliggör studier av såväl undervisning som elevers lärande, då det är föremålet 

för lärandet, lärandeobjektet, och variationsmönster kring detta som står i fokus (Vikström, 2008). 

Inom variationsteorin är begreppen lärandeobjekt, kritiska aspekter och variationsmönster centrala 

(Marton m.fl., 2004). Dessa presenteras mer i detalj i avsnitten nedan. 

Lärandeobjekt 

I enlighet med resonemanget ovan kan lärandeobjektet sägas vara målet för en lektion eller en 

undervisningssekvens, det vill säga den kunskap eleverna skall tillägna sig om ett bestämt fenomen. 

Beroende på ur vilket perspektiv lärande betraktas, kan man tala om olika sorters lärandeobjekt. 

Runesson (2005) jämför exempelvis det upplevda och det avsedda lärandeobjektet. Det första har sin 

utgångspunk i vad som faktiskt lärts och utnyttjas då man i efterhand vill studera vilket lärande som 

skett, medan det avsedda lärandeobjektet behandlar det som planerats att eleverna skulle lära sig 

(Runesson, 2005). Slutligen återstår det lärandeobjekt som utspelar sig, alltså det lärandeobjekt 

eleverna möter och som skapas av interaktionen i exempelvis klassrummet (Runesson, 2005).  

Enligt Runesson (2005) är det ingen självklarhet att dessa olika lärandeobjekt sammanfaller, 

exempelvis kanske inte tidigare erfarenheter överensstämmer med vad man förväntade sig och nya 

frågeställningar kan uppkomma, liksom missuppfattningar och otydligheter. Målet är dock att de tre 

olika lärandeobjekten skall sammanfalla så att undervisningen ger de resultat man avsett, varför man 
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behöver studera varför elever lär sig i en situation men inte i en annan och vilka faktorer som är 

avgörande för att lärande skall kunna äga rum (Runesson, 2005). 

Kritiska aspekter 

När man möter något nytt uppmärksammar man olika aspekter av situationen eller fenomenet, och nya 

erfarenheter formas. På så sätt är de aspekter man urskiljer för ett lärandeobjekt avgörande för hur 

objektet uppfattas, och att lära betyder därmed att man kan urskilja nya betydelsefulla aspekter och 

därmed uppfattar lärandeobjektet på ett nytt sätt (Marton m.fl., 2004). Dessa betydelsefulla aspekter 

kallas för de kritiska aspekterna, då de är vitala för hur lärandeobjektet uppfattas (Runesson, 2005). 

Runesson m.fl. (2004) menar att lärande kan sägas ha skett då vi lyckats urskilja och ta till oss de 

kritiska aspekterna, vilket gör att vi kan se och uppfatta lärandeobjektet på ett visst sätt.  

För att kunna urskilja de kritiska aspekterna används olika former av variation. 

Variationsmönster 

För att tydliggöra de kritiska aspekterna varieras de på olika sätt. Dessa kan enligt Marton m.fl. (2004) 

delas in i följande fyra variationsmönster. 

1. Kontrast. För att uppfatta något behöver detta kunna ställas i relation till något annat. Om man 

exempelvis skall uppfatta vad tre är, måste man uppfatta något som inte är tre, kanske två eller 

fyra. Då får man möjlighet att uppfatta aspekten antal. 

2. Generalisering. För att förstå ett fenomen måste vi uppleva det i olika skepnader. I exemplet med 

tre ovan kan det vara tre äpplen, tre stolar eller tre hästar. Detta gör att man kan bortse från 

aspekter som inte är relevanta för fenomenet, såsom frukt, möbler eller djur i vårt exempel. 

3. Separation. Genom att hålla alla aspekter utom en konstant kan man urskilja det som varierar. På 

detta sätt kan man upptäcka en särskild aspekter av något. 

4. Fusion. Om det är många aspekter som uppträder samtidigt och är kritiska för lärandet, varieras de 

simultant. För att det skall bli tydligt bör dock varje aspekt först tydliggöras genom separation och 

först därefter låter man aspekterna variera samtidigt. 
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Metod 

Den metod som använts i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en form av 

textanalys som ofta är kvantitativ till sin natur (Bryman, 2002 och Cohen, Manion & Morrison, 2007), 

då den innebär att systematisera och kategorisera textinnehåll, varvid en kvantitativ analys av de olika 

kategorierna görs. Cohen m.fl. (2007) hävdar dock att en innehållsanalys även kan vara ett utmärkt 

verktyg för kvalitativa studier, då skriven data sammanfattas och presenteras på ett systematiskt sätt, 

vilket medför att teorier som beskriver och förklarar det fenomen man studerar framträder. Cohen m.fl. 

(2007) menar vidare att kvalitativa studier innehåller färre studieobjekt än de kvantitativa, men att 

analysen ofta är grundlig och att insamlad data tenderar att bli detaljrik.  

Fördelarna med innehållsanalys är att, då det handlar om att studera tryckt material, man kan observera 

utan att det är någon risk att objektet påverkas och att den är systematisk (Cohen m.fl., 2007). Cohen 

m.fl. (2007) påpekar även fördelen med att tryckta texter i stor mån är permanenta, varför analyserna 

blir förhållandevis enkla att upprepa och verifiera. 

Det finns dock en risk att alla former av textanalyser kan bli subjektiva, bland annat Johansson och 

Svedner (2010) beskriver detta som att hur olika människor uppfattar eller tolkar en text och vilken 

vikt man lägger vid olika delar beror på personliga erfarenheter. Den optimala textanalysen skulle 

därför innebära att flera personer analyserar och kategoriserar samma text, vilket tyvärr ofta är 

praktiskt ogenomförbart (Johansson & Svedner, 2010). Bryman (2002) påpekar också risken att 

textanalysen blir subjektiv, då han liksom Cohen m.fl. (2007) konstaterar att textanalys bygger mycket 

på hur en text tolkas och att det ofta finns utrymme för mer än en tolkning. Bryman (2002) menar 

vidare att det därför är viktigt att man är noggrann vid framtagningen av de kodningar och kategorier 

utifrån vilka analysen görs och att man håller sig till dem. Det är även viktigt att man i efterhand kan 

konstatera att resultatet stämmer överens med analysens syfte (Bryman, 2002). Cohen m.fl. (2007) 

anser att detta med många tolkningsmöjligheter är något som gäller för all kvalitativ dataanalys, inte 

bara textanalys, men ser det inte heller som enbart ett problem; 

Further, qualitative data analysis, as we shall see here, is often heavy on interpretation, and one has to 

note that there are frequently multiple interpretations to be made of qualitative data – that is their 

glory and their headache! (s. 461) 

Datainsamlingsmetod 

Som konstaterats ovan kommer datainsamlingen i denna studie ske genom innehållsanalys. Cohen 

m.fl. (2007) rekommenderar att en innehållsanalys bör följa en viss systematisk arbetsgång. Då alla 

steg i denna arbetsgång inte är tillämpbara i denna studie som rör granskning och jämförelse av olika 

läroböcker och inte en analys med fokus på en texts innehåll ur olika synvinklar, blir metoden något 

anpassad. Detta stämmer även med Cohens m.fl. (2007) teorier, då de skriver att det inte bara finns ett 

korrekt sätt att utföra denna typ av analyser, det viktigaste är istället att välja metod utifrån hur man 

lämpligast uppfyller syftet med analysen. Arbetsgången vid denna innehållsanalys kan sammanfattas 

enligt följande punkter, vilka i grova drag följer Cohens m.fl. (2007) rekommendationer. 
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 Beslut om vilka böcker som skall studeras och vilka avsnitt i dessa som skall fokuseras. 

 Normalläsning för att finna kritiska aspekter.  

 Val av de kritiska aspekter som skall bli föremål för djupgranskning genom närläsning. 

 Närläsning med fokus på vad som varieras och vilka variationsmönster som finns. 

 Redovisning av resultat och analys. 

 Diskussion kring resultat och slutsatser i förhållande till syfte och forskningsfrågor. 

Första punkten utgörs av val av de läroböcker som skall ingå i studien, samt vilka lärobokskapitel som 

skall fokuseras. Som framgår av punkterna ovan kommer sedan de aktuella läroboksavsnitten 

bearbetas genom normalläsning, det vill säga översiktlig läsning för att fastställa vilka huvudtankar 

som framträder och för att få en överblick över innehållet (Johansson & Svedner, 2010). Detta görs för 

att kunna fastställa vilka aspekter författarna verkar anse vara kritiska för lärandeobjektet derivata och 

om det finns skillnader mellan böckerna samt vad dessa eventuella skillnader består i.  

De kritiska aspekter som framträder vid normalläsningen avgör vilka avsnitt som kommer att studeras 

djupare genom närläsning. Närläsning innebär att man läser aktivt för att grundligt tränga in i textens 

innehåll, exempelvis genom att anteckna, gå tillbaka i texten och att sammanfatta innehållet med 

jämna mellanrum (Johansson & Svedner, 2010). Johansson och Svedner (2010) menar också att för en 

än djupare analys skall dessutom närläsning ske kritiskt genom att exempelvis fråga sig vad som 

saknas, vad författaren kan ha menat och vilka perspektiv som verkar ligga till grund för texten. Att 

läsa kritiskt på detta sätt kan även minska risken för subjektivitet (Johansson & Svedner, 2010). Fokus 

under närläsningen blir att utröna vad som varieras och vilka variationsmönster som förekommer. För 

att undvika subjektivitet kommer närläsningen att ske kritiskt och samma avsnitt kommer att läsas 

flera gånger, vilket bör medföra att risken för subjektiva tolkningar och felaktigt fokus vid läsningen 

minskar. Närläsningen kommer även att utföras dels detaljerat i varje delavsnitt för att upptäcka 

variation inom avsnittet, och dels genom att noga betrakta olika delavsnitt parallellt för att kunna 

upptäcka eventuell variation som kan finnas mellan olika delar. Samma typ av närläsning kommer att 

tillämpas vid genomgång av de övningsuppgifter eleverna är tänkta att lösa. Detta moment begränsas 

till de uppgifter som är märkta som grundläggande, då dessa anses vara tillräckliga för att klara kursen. 

Efter närläsningen kommer en redogörelse för de resultat som framkom, vilka kommer att analyseras 

vartefter. Sist i studien kommer resultaten att diskuteras och sammanfattas. 

Urval och avgränsningar 

I denna studie analyseras de delar som behandlar derivata i tre läroböcker avsedda för kursen 

Matematik 3c i gymnasieskolan. Dessa böcker är; Matematik Origo 3c (Szabo, Larson, Viklund, 

Dufåker & Marklund, 2013), Matematik 5000 3c (Alfredsson, Bråting, Erixon och Heikne, 2013) och 

Exponent 3c (Gennow, Gustafsson och Silborn, 2012). I denna uppsats kommer läroböckerna 

framgent att endast benämnas Origo, Matematik 5000 och Exponent. Samtligas första upplaga gavs ut 

lagom till att kursen, som är ny i Lgy11, gavs för första gången 2012.  

Att jag valt att studera dessa böcker beror på att det oftast är dessa som ges som resultat vid sökningar 

efter läroböcker för kursen Matematik 3c på Google och ett antal stora nätbokhandlar, vilket gör att de 

i någon mån ger intryck av att vara de vanligast förekommande på marknaden. Jag har dessutom själv 

kommit i kontakt med dem, bland annat under mina VFU-perioder, och det är dessa böcker som 
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nämnts då jag frågat lärare på min senaste VFU-skola om vilka matematikböcker de känner till, vilket 

också stärker uppfattningen att de ofta väljs av skolorna.  

Då syftet är att granska skillnader och likheter med avseende på derivata, kommer inte läroböckerna i 

helhet att studeras. Med helhet menas här det pedagogiska upplägg läroboksförfattarna valt med 

avseende på eventuella diskussionsavsnitt, fördjupningsuppgifter och andra aktiviteter som kan 

förekomma. 

Forskningsetiska principer  

Vid all forskning skall god forskningssed beaktas, vilket även varit ambitionen i arbetet med denna 

studie. God forskningssed innebär bland annat att en forskare skall vara sanningsenlig, att metoder och 

resultat skall redovisas öppet och att källor inte skall förvanskas (Vetenskapsrådet, 2011). En viktig 

del av denna goda forskningssed är de forskningsetiska principer inom humanistisk–

samhällsvetenskaplig forskning, som är framtagna för att skydda de individer som berörs av forskares 

arbete, exempelvis skydd mot insyn i livsförhållanden, psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). Då denna studie utgörs av granskning och jämförelse av tryckt 

material i form av läroböcker, utgör den ingen risk för skada på enskild person. 
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Resultat och analys 

Detta resultatavsnitt är upplagt efter hur innehållsanalysen är gjord, se tidigare metodavsnitt, varför en 

övergripande jämförelse av läroböckernas struktur för de avsnitt som behandlar derivata först 

presenteras, vilken följs av en djupare granskning av några av de kritiska aspekter som framträtt. 

Övergripande struktur 

Upplägget i alla tre böckerna följer en likartad struktur med två eller tre kapitel som behandlar 

derivata. Dessa kapitel är uppdelade i två olika nivåer där den första nivån består av ett antal 

underkapitel, vilka i sin tur delas in i kortare, rubriksatta, delavsnitt. Dessa delavsnitt består av en 

teoridel med tillhörande övningsuppgifter, se bild 1 nedan. Teoridelarna innehåller i samtliga böcker 

förutom rena genomgångar, även lösta exempel. 

Bild 1: Kapitelnivåer 

 Kapitel 

  Underkapitel 
   Delavsnitt 
    Teoridel 

    Övningsuppgifter 

   Delavsnitt         osv 

 

De olika kapitlen och underkapitlen framgår av tabell 1 nedan. Observera att två underkapitel i 

Matematik 5000 är skrivna med svagare färg då de behandlar integraler och inte derivata. Som 

framgår av tabellen följer alla tre böckerna ungefär samma upplägg. Där framgår också att samtliga 

böcker börjar med att behandla ändringskvoter, vilket leder fram till att derivata, i en punkt där    , 

kan definieras enligt den formella definitionen som gränsvärdet för en ändringskvot, se nedan.  
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Tabell1: Derivataavsnittens övergripande struktur i de tre läroböckerna 

Lärobok Origo Matematik 5000 Exponent 

Huvudkapitel Ändringskvot och derivata Förändringshastighet och 

derivator 

Derivata 

 Underkapitel Sekanter och tangenter 

Derivata 

Ändringskvoter och begreppet 

derivata 

Gränsvärde och derivatans 

definition 

Deriveringsregler I 

Deriveringsregler II 

Grafisk och numerisk derivering 

Ändringskvot 

Derivata 

Deriveringsregler för 

potensfunktioner 

Tangenter 

Huvudkapitel Deriveringsregler 

Underkapitel Deriveringsregler för potens och 

polynomfunktioner 

Exponentialfunktioner och 

tillämpningar av derivata 

Huvudkapitel Extremvärden, grafen och 

derivatan 

Kurvor derivator och 

integraler 

Användning av derivata 

Underkapitel Samband mellan funktionens 

graf och derivata 

Extremvärden och derivatan 

Vad säger förstaderivatan om 

grafen? 

Derivator och tillämpningar 

Från derivata till funktion 

Integraler 

Extremvärdesproblem 

Samband mellan en funktions 

första- och andraderivata 

Deriveringsregler för 

exponentialfunktioner 

 

Även om derivatans definition återfinns i alla tre böckerna, finns en avsevärd skillnad i hur tydligt den 

presenteras. I såväl Origo som Matematik 5000 lyfts derivatans definition tydligt fram i rubriken för 

ett eget delavsnitt, medan den i Exponent presenteras mer som ett resultat i ett delavsnitt med rubriken 

Derivata hos ickelinjära funktioner. Påpekas bör dock att vid en närmare betraktelse av dessa avsnitt, 

framgår att definitionen ges lika stort fokus i Exponent som i de andra böckerna. 

I samband med derivatans definition kan ytterligare en skillnad mellan böckerna konstateras. I Origo 

och Exponent ligger gränsvärdesbegreppet i tidigare kapitel, medan gränsvärde introduceras som en 

del av derivataavsnittet i Matematik 5000. I Origo repeteras dock gränsvärde i samband med att 

derivatan definieras, vilket inte är fallet i Exponent. 

Efter derivatans definition följer sedan grundläggande deriveringsregler i alla tre läroböckerna, 

varefter sambandet mellan ursprungsfunktionens och derivatans grafer studeras. Även här finns en 

tydlig skillnad av böckernas upplägg, då deriveringsreglerna för exponentialfunktioner inte presenteras 

tillsammans med övriga deriveringsregler i Exponent, utan kommer först efter att sambandet mellan 

graferna behandlats. 

De aspekter som tydligt fokuseras i läroböckerna kan sägas utgöra de kritiska aspekterna för 

lärandeobjektet derivata. Dessa sammanställs i tabell 2. 
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Tabell 2: Kritiska aspekter som framkommer vid en översiktlig granskning av läroböckerna. 

Origo  Matematik 5000 Exponent 

Ändringskvot Ändringskvot Ändringskvot 

Gränsvärde 

Derivatans definition Derivatans definition Derivatans definition (saknar egen 

rubrik) 

Deriveringsregler Deriveringsregler Deriveringsregler 

Samband mellan grafer Samband mellan grafer Samband mellan grafer 

 

Sammanfattningsvis kan därmed följande delmoment urskiljas som kritiska aspekter i läroböckerna; 

ändringskvot, derivatans definition, deriveringsregler och sambandet mellan en funktions graf och 

dess derivata. Av dessa kommer de avsnitt som behandlar ändringskvot och derivatans definition att 

studeras närmare. Att just dessa kritiska aspekter väljs för närmare granskning beror på att de ligger 

till grund för förståelse för derivatans grafiska representation och sambandet mellan funktion och 

derivata, vilka är områden där många elever misslyckas, se avsnittet Att förstå derivata tidigare i 

studien. 

Ändringskvot 

I detta avsnitt beskrivs hur de tre läroböckerna presenterar begreppet ändringskvot, eller differenskvot 

som också är en vanlig beteckning. 

Origo 

I Origo behandlas begreppet ändringskvot i två delavsnitt i underkapitlet Sekanter och tangenter. I det 

första av delavsnittet fokuseras själva begreppet ändringskvot, det vill säga sekantens lutning. I det 

andra förbereds läsaren inför derivatans definition genom att fokus läggs på hur en ändringskvot kan 

närma sig en tangents lutning.  

Sekantens lutning 

Delavsnittet börjar med en kontrastering av en rät linjes konstanta lutning mot en kurva med 

varierande lutning. Detta görs enbart med en kort beskrivning, ingen bild eller förtydligande exempel 

finns. Sedan konstateras att en sekant är en rät linje som går genom två punkter på en kurva, en bild 

med en sekant illustrerar detta, samtidigt som läsaren får veta att den genomsnittliga lutningen hos en 

kurva kan bestämmas med hjälp av en sekant. 

För att åskådliggöra detta beskrivs sedan steg för steg hur en genomsnittlig förändringshastighet i en 

given kurva beräknas. Exemplet gäller tillväxten i en bakterieodling. En sekant till kurvan, där 

skärningspunkternas x–värden är givna, ritas och motsvarande  y–värden avläses. Därefter beräknas 

sekantens riktningskoefficient      , beräkning och graf åskådliggörs på det sätt som visas i bild 2.  
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Bild 2: Beräkning av sekantens riktningskoefficient 

 

 

 

 

  

  
 

     

     
  

 

Därefter ges följande alternativa beteckningar; genomsnittlig lutning, genomsnittlig 

förändringshastighet, ändringskvot och differenskvot, vilket ger en generalisering av begreppet 

ändringskvot. Denna generalisering av ändringskvoten presenteras i en faktaruta där även en variation 

finns genom en grafisk representation av ändringskvot.  

Därefter ges tre typexempel med tillhörande lösningar. I det första exemplet följer lösningsgången 

exemplet med bakterieodlingen ovan, men den givna kurvan beskriver en annan typ av förändring, 

tidsintervallet är ett annat och den efterfrågade ändringskvoten benämns medelhastighet. Genom att 

relatera detta exemplet med bakterieodlingsexemplet finner man variationsmönstret fusion då flera 

faktorer varieras. 

I de två nästföljande exemplen ges funktionerna i en algebraisk representation istället för som grafer. I 

det första av dessa bestäms ekvationen för en sekant som går genom två givna x–värden på en kurva. 

Beräkning av ändringskvoten, sekantens lutning, följer tidigare exempel. Även i detta exempel möter 

läsaren variation genom fusion, då sammanhanget är nytt, x–värdena annorlunda, funktionen och dess 

representation är annorlunda och frågeställningen är utvidgad så att den inte längre gäller enbart en 

ändringskvot. 

Det sista exemplet ger också variation genom fusion. Funktionen ges med ett algebraiskt uttryck precis 

som i exemplet innan och frågeställningen gäller även här en ändringskvot. Funktionen är dock 

annorlunda, funktionsvärdet betecknas     , istället för  , och det ena x–värdet ges av ett algebraiskt 

uttryck,       ,  istället för ett numeriskt värde. Lösningsgången har också ändrats genom att man 

inte beräknar funktionsvärdena separat, utan ändringskvoten ställs upp direkt med uttrycken för 

funktionsvärdena i täljaren. 

I de övningsuppgifter som avslutar detta delavsnitt återfinns variation genom separation, där 

separationen utgörs av att riktningskoefficienten för en sekant tydliggörs genom att denna skall 

beräknas för två olika sekanter till en och samma kurva. För övriga övningsuppgifter finns variation 

mellan uppgifterna, där ändringskvotens påverkan av en rad olika aspekter, så som kontext och 

representation, synliggörs genom variationsmönstret fusion, i vilket flera aspekter varieras simultant. 

Tangentens lutning 

Delavsnittet som behandlar tangentens lutning börjar med att lyfta fram att lutningen för en kurvas 

tangent motsvarar lutningen för själva kurvan i tangeringspunkten. Detta görs genom att kontrastera 

mot att lutningen hos en sekant motsvarar medellutningen för kurvan i intervallet mellan sekantens 

skärningspunkter. Här framgår också att sekantens lutning beskriver en genomsnittlig 

förändringshastighet, medan tangentens beskriver förändringshastigheten i ett givet ögonblick. En graf 
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där en tangent är utritad, motsvarande bild 3 nedan, återfinns invid texten, vilket förtydligar tangentens 

utseende men då ingen sekant finns utritad i grafen syns inte kontrasteringen i bilden. 

Bild 3: Tangent till en kurva 

 

 

 

 

 

 

Kontrasteringen fortsätter med att förändringshastigheten vid en given tidpunkt beräknas för samma 

bakterieodling som i delavsnittet Sekantens lutning, då en genomsnittlig förändringshastighet 

beräknades. Man ritar en tangent och använder sedan tangeringspunkten och en annan punkt för att 

beräkna tangentens riktningskoefficient. I exemplet återfinns även en enklare generalisering, då flera 

olika beteckningar används, så som tangentens riktningskoefficient och förändringshastighet i en 

punkt, för att beskriva kurvans lutning vid en viss tidpunkt. 

Aspekten lutning lyfts sedan fram ytterligare genom separation, då flera sekanter för samma funktion 

med olika intervall mellan skärningspunkterna visas i samma graf. Här kontrasteras även sekanternas 

lutning mot en tangents lutning genom att även en tangent återfinns i grafen, se exempel i bild 4 

nedan. 

Bild 4: Lutning för tangent och sekanter  

 
 

Efter detta ges ytterligare ett exempel, där en graf ger en funktion, en funktion ges som ett algebraiskt 

uttryck och skärningspunkterna anges med numeriska värden. Då exemplet helt följer det föregående 

återfinns även här ett tydligt separationsmönster kring sekantens lutning då fyra olika 

riktningskoefficienter beräknas för samma funktion. Begreppet lutning kan även urskiljas då 

sekanterna kontrasteras med en given tangent. Då man läser exemplet får man intrycket att författarna 

menat att grafen skall representera samma funktion som det algebraiska uttrycket, vilket skulle ha 

skapat en generalisering, men den uppmärksamme läsaren upptäcker enkelt att så inte är fallet. Det är 

inte samma funktion i grafen som i det algebraiska uttrycket och de utritade sekanternas 

skärningspunkter motsvarar inte punkterna i beräkningarna.  

Efter typexemplet ovan, skapas variation kring begreppet lutning med hjälp av generalisering, genom 

att flera benämningar anges för samma sak, så som riktningskoefficienten för tangenten i en punkt och 

funktionens derivata i en punkt. Man introducerar även beteckningen       för derivatans värde i en 
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punkt där    . Detta är första gången läsaren möter ordet derivata varefter en kort beskrivning ges 

av sambandet mellan derivatan, en kurvas lutning i en punkt och derivatans tecken. Resonemanget 

förtydligas även med en graf där tangenterna för olika punkter är utritade, vilket skapar ett 

separationsmönster kring aspekten att derivata anger tangentens lutning, se typexemplet i bilden 

nedan. 

Bild 5: Olika tangenter illustrerar en kurvas lutning 

 

 

 

 

 

 

Sedan följer tre lösta typexempel. Det första urskiljer lutning för en kurva genom separation, då 

lutningen beskrivs som uppåt/nedåt/vågrät för olika delar av en graf. I det andra exemplet beräknas 

ekvationen för en tangent i en given punkt. Detta exempel påminner mycket om exemplet där 

ekvationen för en sekant skulle beräknas i föregående delavsnitt, vilket kan tolkas som att man 

tydliggör skillnaden mellan en tangent och en sekant genom kontrast. Det är dock otydligt då 

exemplen inte ges i direkt anslutning till varandra, och man kan konstatera stora inslag av fusion då 

såväl funktionerna som punkterna skiljer i de båda exemplen. Det sista exemplet kontrasterar också 

mot delavsnittet innan genom att en hastighet vid en viss tidpunkt beräknas istället för en 

medelhastighet. Inte heller här är kontrasteringen entydig utan bär inslag av fusion av samma skäl som 

ovan. 

I tre av de sex grundläggande övningsuppgifter som avslutar delavsnittet kan man se 

variationsmönstret separation. Det är aspekten kurvans lutning som varieras genom att man betraktar 

olika intervall av en kurva. Resterande tre uppgifter ger en variation av vad tangentens 

riktningskoefficient representerar genom att beräkna den dels som en rent grafisk storhet och dels i två 

olika kontexter. Generaliseringen är dock inte helt tydlig då flera aspekter varieras samtidigt.  

Matematik 5000 

I boken Matematik 5000 behandlas begreppet ändringskvot i underkapitlet Ändringskvoter och 

begreppet derivata, vilket delas in i två delavsnitt på samma sätt som rubriken antyder. 

Ändringskvoter 

Delavsnittet Ändringskvoter börjar med fyra exempel där man undersöker med vilken hastighet olika 

storheter förändras. De två första utgörs av algebraiska beräkningar, där det första gäller med vilken 

hastighet en folkmängd ökat och det andra med vilken hastighet en temperatur minskat. Även om 

såväl tidsenheter som storheter är olika i de två exemplen, vilket skulle tala för variationsmönstret 

fusion, är det variationsmönstret separation som framträder. Detta beror på att det är korta och enkla 

exempel där förändringen i såväl storhet som tid är tydliga, och att det är mycket tydligt att 

frågeställningen i båda exemplen gäller med vilken hastighet något förändras. De presenteras 

dessutom i direkt följd och det framgår tydligt att det är samma resonemang som förs. 
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Det tredje exemplet separerar ändringskvot som lutning, representerad som konstant hastighet i 

exemplet, genom att denna beräknas för två räta linjer. Det fjärde exemplet ger en kontrast mot det 

tredje då aspekten ändringskvot som genomsnittlig förändringshastighet lyfts fram genom att en 

medellutningen för ett intervall beräknas i en graf som visar varierande hastighet, se bild 6.  

Bild 6: Separation och kontrast av lutning vid konstant och varierande hastighet 

 

 

 

 

 

 

  

 Separation i ett koordinatsystem Kontrast mot vänster koordinatsystem 

 

Mellan de två första och de två sista exemplen finns även en generalisering då förändringshastighet 

representeras algebraiskt i de två första och grafiskt i de andra. 

De olika aspekter av begreppet ändringskvot som belysts i de fyra exemplen sammanfattas sedan i en 

faktaruta. I denna presenteras hur ändringskvoten beräknas i ord, algebraiskt och grafiskt, dessutom 

anges tre olika beteckningar för begreppet; ändringskvot, förändringskvot och differenskvot. Detta ger 

läsaren möjlighet att genom generalisering urskilja följande för ändringskvoten; grafisk representation, 

beräkning och beteckning. 

Teoridelen avslutas sedan med att ge tre lösta typexempel. I alla tre beräknas en genomsnittlig 

hastighet genom att beräkna ändringskvoter, det är dock variation genom fusion mellan exemplen då 

såväl det som varierar som tidsenheterna är olika. I det andra exemplet finns variation då två 

förändringshastigheter skall beräknas för olika tidsintervall, här tillämpas alltså separation mellan två 

deluppgifter.  

I de övningsuppgifter som avslutar delavsnittet, kan man se variation dels inom uppgifterna och dels 

mellan dem. Inom uppgifterna görs olika aspekter synliga genom kontrast eller separation. Exempelvis 

kontrasteras funktionsvärde vid en tidpunkt mot förändring av funktionsvärde i ett intervall. I andra 

uppgifter finns separation exempelvis genom att allt utom tidsintervallet hålls. Detta gör att kontrast 

finns i tre av uppgifterna och separation i fyra. 

Mellan uppgifterna finns variation i form av generalisering, exempelvis algebraisk och grafisk 

representation, och fusion genom att ändringskvoter beräknas i helt olika kontexter. 

Begreppet derivata 

Detta delavsnitt inleds med tre olika frågeställningar där svaren utgörs av förändringshastigheter vid 

en viss tidpunkt. Man har alltså valt att variera aspekten förändringshastighet i en viss punkt genom att 

visa att den kan uppträda i olika former, man generaliserar. 

Sedan följer ett konstaterande av att denna hastighet kan bestämmas genom att betrakta en kurvas 

lutning i motsvarande punkt och att en tangent till en kurva i en punkt har samma lutning som kurvan i 
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just den punkten. Detta följs sedan av en beskrivning av hur man beräknar tangentens lutning i en graf, 

varpå man introducerar ordet derivata som en beteckning för detta värde. Derivata i en punkt 

generaliseras sedan genom att tydligt ange att förändringshastighet, lutning och derivata i en punkt är 

olika benämningar för samma sak. Därefter ges en allmän beskrivning av vad derivatans värde 

betyder, vilket direkt generaliseras genom ett exempel. 

Efter denna introduktion av begreppet derivata följer två exempel där man tydliggör derivatans 

grafiska aspekt. I det första exemplet görs detta genom att i text och graf kontrastera lutningen hos en 

sekant respektive en tangent, se bild 7. För tangenten konstateras även att dess lutning är mycket nära 

lutningen för en sekant när skärningspunkterna ligger mycket tätt. I det andra exemplet visas tre olika 

tangenter i samma graf där derivata representerat som tangentens lutning tydligt separeras, se bild 8. 

Bild 7: Kontrast mellan en sekants och en tangents lutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Derivatans värde representerat av olika tangenters lutning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter detta kommer fyra lösta typexempel. Det första är uppdelat i olika deluppgifter, där de första 

innehåller kontrast då man skall beräkna funktionsvärde och derivatans värde för samma funktion och 

samma x–värde. Tre av deluppgifterna framhäver istället derivatans värde genom separation då de 

efterfrågar derivatans värde för olika x–värden. Det andra typexemplet kontrasterar derivatans värde 

mot funktionsvärdet, medan det tredje kontrasterar medellutning i en kurva mot derivatans värde i en 

punkt. Det sista exemplet separerar intervallsstorlekens betydelse vid beräkning av medellutning, 

genom att avståndet minskas successivt då medellutningen för en kurva beräknas. I alla fyra exemplen 

är variationen tydlig och konkret. 

Delavsnittet avslutas med nio övningsuppgifter vilka alla innehåller tydlig variation genom kontrast 

eller separation. Kontrasten belyser i de flesta exemplen skillnaden mellan funktionsvärde och 
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derivatans värde, medan separationen oftast urskiljer begreppet lutning i en punkt genom att betrakta 

lutningen i olika punkter på en och samma kurva. Variationen är mycket tydlig även i 

övningsuppgifterna. 

Exponent 

I boken Exponent utgör begreppet ändringskvot ett eget underkapitel, men för att få en rättvis 

jämförelse med de andra två läroböckernas innehåll presenteras även här två delavsnitt i underkapitlet 

Derivata. 

Ändringskvot 

Författarna börjar med att beskriva hur medelhastighet kan åskådliggöras grafiskt i ett exempel om hur 

vattennivån i en behållare stiger. Man ritar ut en sekant och beräknar lutningen för denna. Detta är en 

ren beskrivning, där den enda variationen utgörs av en ganska otydlig generalisering genom att 

medelhastigheten även anges som lutningen hos en sekant. Därefter kommer dock en tydlig variation 

genom att man beräknar medelhastigheten för ett annat intervall i samma kurva. Variationsmönstret är 

separation och den aspekt som urskiljs är medellutning, då man använder samma exempel med 

vattennivån, räknar på samma sätt, det vill säga lutningen hos en sekant, men betraktar ett annat 

tidsintervall. Slutligen kontrasteras momentanhastighet mot medelhastighet genom att en tangent ritas 

in i samma graf med samma lutning som sekanten så att lutning i intervall mellan två punkter jämfört 

med lutning i en punkt kan urskiljas. I bild 9 nedan ses ett exempel på det tillvägagångssätt som 

tillämpas i boken. I direkt anslutning till detta finns även generalisering av begreppet ändringskvot 

genom att de olika benämningarna medelvärde på förändringshastighet, sekantens lutning och kurvas 

medellutning anges. På samma sätt generaliseras momentanhastighet, förändringshastighet i en punkt, 

tangentens lutning och derivatan. 

Bild 9: Separation av medellutning och kontrast mellan medel- och momentanlutning 

 

 

 

 

 

 

Medellutning Medellutning Medel- & momentanlutning 

 

Efter detta ges ett algebraiskt exempel, vilket till stor del följer vattennivåexemplet. Då samma 

begrepp ges en annan representation kan man se en variation genom generalisering jämfört med 

föregående del. 

I de övningsuppgifter som avslutar avsnittet finns variation genom separation i tre exempel, kontrast i 

två, generalisering i ett och fusion i två. I två av exemplen finns ingen eller mycket otydlig variation. 

Separation finns i exemplen ett medelvärde, ändringskvoten, efterfrågas för olika intervall, vid 

variation genom kontrast ställs medelhastighet mot momentanhastighet, vid generalisering används 
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grafisk respektive algebraisk representation och fusion uppstår då medellutningen beräknas för olika 

sekanter i olika grafer. 

Derivata 

Under rubriken Derivata finner man först ett delavsnitt som behandlar grafisk tolkning av densamma 

samt ett delavsnitt som beskriver hur derivata kan uppskattas med en symmetrisk ändringskvot. 

Symmetrisk ändringskvot är en ändringskvot där sekanten läggs symmetriskt kring en intressant 

punkt, se bild 10 nedan. Även om ingen av de andra läroböckerna behandlar symmetrisk ändringskvot, 

motsvarar ändå dessa två delavsnitt i någon mån det avsnitt som heter "Tangentens lutning" i Origo 

och "Begreppet derivata" i Matematik 5000. 

Bild 10: Symmetrisk ändringskvot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det första av delavsnitten återfinns först en beskrivning av hur en kurvas lutning i en punkt motsvaras 

av tangentens lutning och hur denna beräknas. Sedan generaliseras begreppet derivata genom att flera 

olika beteckningar anges, så som derivata, lutning och förändringshastighet i en punkt samt 

beteckningarna    och      . Det är dock ingen tydlig variation. 

Därefter följer två lösta typexempel. I det första efterfrågas derivatans värde för en graf i två olika 

punkter där tangenterna finns utritade i båda punkterna, vilket skapar variation genom separation kring 

aspekten att derivata motsvarar lutning. Det andra exemplet bygger på kontrast där funktionsvärde och 

derivatans värde kontrasteras.  

I de fem efterföljande övningsuppgifterna bygger en på separation och kontrast genom att i tre 

deluppgifter först bestämma funktionsvärdet för olika x–värden och sedan i ytterligare tre deluppgifter 

bestämma derivatans värde för dessa x–värden. I en annan övningsuppgift separeras hur derivatans 

tecken beror av funktionens karaktär; växande, avtagande, extrem- eller terrasspunkt. I de tre 

återstående uppgifterna skall derivatan bestämmas för tre helt olika grafer, varför dessa tillsammans 

representerar variationsmönstret fusion. 

I nästa delavsnitt återfinns först en beskrivning av begreppet symmetrisk ändringskvot, och när det är 

användbart. Efter beskrivningen kommer ett löst exempel där derivatans värde för en funktion i en 

punkt bestäms med hjälp av symmetrisk ändringskvot. Exemplet innehåller ingen tydlig variation. 

Delavsnittet avslutas med fem övningsuppgifter där lärandeobjektet är proceduren för hur ett 

närmevärde till derivatan i en punkt kan bestämmas. Mellan de tre första finns variation i form av 

fusion, då frågorna gäller att bestämma ett närmevärde till derivatan i en punkt med hjälp av 

symmetrisk ändringskvot, där såväl funktioner som x–värden för vilka derivatan skall uppskattas 

varierar. I de två sista övningsuppgifterna finns variationsmönstret separation. I den ena skall 
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närmevärdet till       bestämmas för tre olika funktioner och i den andra skall medelaccelerationen 

bestämmas för olika tidsintervall med hjälp av ett givet uttryck för hastigheten. 

Derivatans definition 

I detta avsnitt presenteras de variationer och variationsmönster man kan finna i de avsnitt som 

behandlar derivatans definition. Som tidigare påpekats introduceras derivatans definition i egna 

rubriksatta delavsnitt i Origo och Matematik 5000, medan härledningen av derivatans definition finns i 

ett delavsnitt som behandlar derivata för icke-linjära funktioner i Exponent. 

Origo 

Avsnittet börjar med att sammanfatta tidigare avsnitt genom att beskriva att man kan bestämma en 

tangents lutning genom att låta en följd av sekanter övergå till en tangent och att ändringskvoten för 

dessa sekanter då närmar sig tangentens riktningskoefficient. Man konstaterar också, som i tidigare 

avsnitt, att detta värde kallas derivata för tangeringspunkten. Detta är ett beskrivande resonemang utan 

tydliga variationer. Det hela åskådliggörs även i en graf, vilken ger separation av hur ändringskvoten 

beror av avståndet mellan punkterna. Illustrationen påminner om den i bild 4 i avsnittet Tangentens 

lutning, men här är ingen tangent utritad, se bild 11 nedan.  

Bild 11: Ändringskvot (sekants lutning) separeras genom varierande intervallstorlek 

 

Som i tidigare avsnitt följer sedan ett beskrivande exempel, där varje steg i lösningsgången noga 

förklaras, vilket leder fram till derivatans formella definition. Derivata i en given punkt generaliseras 

genom att flera representationer och beteckningar anges. Typexemplet gäller sträckan som funktion av 

tiden för en fallande sten, där man söker stenens hastighet efter en sekund. Man börjar därför med att 

beteckna ändringskvoten för en sekant genom punkterna     och         där   är litet. Här 

följer ett resonemang att h behöver vara så litet som möjligt och kontrasterar     med     för att 

aspekten gränsvärde skall kunna urskiljas. Efter att exemplet lösts genom att gränsvärdet för 

ändringskvoten då h går mot noll beräknats, presenteras definitionen för derivatan i en punkt i en 

faktaruta. Man väljer att endast behandla derivatan i en punkt i detta avsnitt. 

Efter att derivatan definierats som gränsvärdet för en ändringskvot följer tre lösta typexempel. I det 

första beräknas gränsvärdet då h går mot noll för olika funktioner av h. Gränsvärdet görs därmed 

synligt genom separation, då det enda som skiljer är funktionerna. Övriga två typexempel är varianter 

av detta beskrivande exempel. Dessa exempel fokuserar genom fusion hur derivatan i en punkt 

beräknas med hjälp av definitionen, då såväl frågeställningar, funktioner som punkter varieras. 

Delavsnittet avslutas med sju övningsuppgifter där det finns tydlig separation i två, i det ena urskiljs 

gränsvärde genom att det skall beräknas i fyra deluppgifter och det andra urskiljer derivatans värde i 
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en punkt då derivatan skall beräknas i samma punkt för olika funktioner. Övriga fem uppgifter 

innehåller ingen variation, men mellan exemplen varieras derivata i en punkt genom fusion då såväl 

funktioner som punkter varierar. 

Matematik 5000 

Avsnittet börjar med att läsaren får veta att ändringskvot och gränsvärde nu skall användas för att 

bestämma derivatan, varpå uttrycket för en ändringskvot ställs upp. Detta görs genom att redogöra för 

ändringskvotens alla delar algebraiskt och grafiskt. Då allt som anges grafiskt även återfinns intill i en 

graf, urskiljs ändringskvotens delar tydligt, de dubbla representationerna skapar variation genom 

generalisering. 

Då ändringskvotens delar tydliggjorts synliggörs hur sekantens lutning, med andra ord 

ändringskvoten, ändras då skärningspunkterna flyttas allt närmare varandra. Detta görs i huvudsak 

grafiskt genom att olika sekanter ritas i samma graf, sambandet mellan lutning och punktavstånd 

separeras således. Samtidigt kontrasteras också sekantens lutning mot en tangent, vilket gör att läsaren 

kan urskilja hur sekantens lutning närmar sig tangentens då avståndet mellan skärningspunkterna 

minskar, se bild 12. För att tydliggöra gränsvärdet i definitionen, kontrasteras ett litet avstånd mellan 

punkterna mot inget avstånd, där inget avstånd skulle ge division med noll och därför inte är möjligt. 

Genom resonemanget och variationerna som beskrivits ovan kan sedan derivatans värde i en punkt 

definieras, se bild 13. Derivatans definition i en punkt presenteras även grafiskt, vilket skapar en viss 

generalisering. Avslutningsvis generaliseras definitionen ytterligare med alternativa beteckningar för 

de båda skärningspunkternas x–koordinater där     istället betecknas x och man låter a gå mot x i 

gränsvärdet i definitionen. 

Bild 12: Sekanter närmar sig successivt tangenten Bild 13: Derivatans definition 

 

  

 

 

 

 

 

 

I detta delavsnitt finns endast ett löst typexempel, vari derivatan värde i en specificerad punkt     

kontrasteras mot derivatans värde i en allmän punkt    . 

Den första övningsuppgiften i avsnittets avslutande del kontrasterar ändringskvotens olika delar mot 

varandra. I den andra och tredje finns samma frågeställning, att bestämma derivatans värde i en punkt, 

men för olika funktioner och i olika punkter. Variationsmönstret fusion återfinns alltså mellan dessa 

uppgifter. Den fjärde uppgiften består av två deluppgifter där derivatans värde separeras genom att det 

skall bestämmas för två olika funktioner i samma punkt.  
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Exponent 

I Exponent har författarna valt att bygga upp ett resonemang som leder fram till derivatans definition 

genom att kontrastera derivatan för linjära funktioner mot de icke-linjära. Man börjar därför med att 

behandla derivatan hos linjära funktioner.  

Linjära funktioner 

Avsnittet börjar med ett resonemang kring att linjära funktioners grafer är räta linjer med konstant 

förändringshastighet, varpå man konstaterar att linjära funktioners derivata är lika med dess 

riktningskoefficient. Det finns ingen tydlig variation i detta resonemang. 

Efter det inledande resonemanget och likställandet mellan riktningskoefficient och derivata följer tre 

lösta typexempel. Det första ger läsaren möjlighet att urskilja att derivatan har samma värde som 

riktningskoefficienten genom att denna tas fram för olika linjära funktioner, som är angivna på formen 

      1
.  I övriga exempel finns ingen variation, men då de jämförs ser man att derivata som 

riktningskoefficient för en linjär funktion ytterligare separeras. Detta görs genom att 

riktningskoefficienten, derivatan, dels beräknas utifrån två givna punkter på en rät linje och dels 

genom att en linjes ekvation konstrueras utifrån derivatan och en given punkt. Separationen i det första 

exemplet är tydlig, då samma typ av resonemang återfinns i tre deluppgifter, medan separationen 

mellan exemplen är mindre framträdande då såväl sättet att ta fram riktingskoefficienten som 

frågeställningarna och funktionerna varieras, varför variationsmönstret har drag av fusion. 

Avsnittet avslutas med ett antal övningsuppgifter, där man i fyra tydligt kan finna variationsmönstret 

separation genom att derivatan skall beräknas för olika funktioner i ett antal deluppgifter. Då de fyra 

övningsuppgifterna betraktas samtidigt utkristalliseras även variationsmönstret generalisering, genom 

att derivatans värde bestäms på olika sätt, dels genom att "läsa av" riktningskoefficientens värde direkt 

i funktionsuttrycket, dels grafiskt och dels utifrån två numeriskt givna punkter. De tre återstående 

övningsuppgifterna varierar derivatans värde genom fusion, då exempelvis frågeställning, funktion 

och kontext varieras samtidigt. 

Derivata hos ickelinjära funktioner 

För att kunna härleda derivatans värde för ickelinjära funktioner beräknas medelhastigheten för en 

fallande kula genom att betrakta ändringskvoten för funktionen som beskriver rörelsen. Ett algebraiskt 

uttryck där medelhastigheten beror av storleken på tidsintervallet ställs upp parallellt med att de 

ingående delarna visas i en graf där funktionen och en sekant ritats ut. Därefter beräknas 

medelhastigheten för fyra olika tidsintervall, där algebraisk och grafisk lösning visas intill varandra. I 

graferna finns även en tangent utritad, men den kommenteras inte i detta läge. Modell för denna 

sekvens visas i bild 14, observera att i boken presenteras såväl algebraisk som grafisk beräkning av 

sekantens ändringskvot tydligt i direkt anslutning till varje bild. 

  

                                                      
1 k anger linjens riktningskoefficient, m anger linjens skärning med y-axeln 



   

23 

 

Bild 14: Bildsekvens som tydliggör samband mellan lutning och intervallbredd enligt Exponents modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De variationsmönster man kan se här är generalisering då man ger både algebraisk och grafisk 

representation av ändringskvoten samtidigt. Ännu tydligare framträder dock variationsmönstret 

separation, då de fyra olika graferna med beräkningar mycket tydligt framhäver hur ändringskvoten 

ändras i förhållande till tidsintervallets storlek.  

Nästa steg utgörs av att ändringskvoten kontrasteras mot tangentens lutning i samma grafsekvens. 

Detta gör att sambandet mellan en ändringskvot för ett litet intervall och tangentens 

riktningskoefficient kan urskiljas. Samtidigt kontrasteras att tidsintervallet   har ett litet värde mot att 

tidsintervallet är noll, vilket gör att ändringskvoten inte är definierad på grund av division med noll, 

vilket i sin tur gör att användande av gränsvärde kan urskiljas. Resonemanget och variationerna ovan 

har därmed lett fram till definitionen för derivata i en punkt; 

         
   

         

   
 

Som synes presenteras inte definitionen på det sätt som oftast förekommer, men genom att sätta 

      kan uttrycket skrivas om och presenteras på det vanligare sättet nedan; 

         
   

           

 
 

Denna omskrivning åskådliggörs även grafiskt, vilket gör den extra tydlig genom att de båda uttrycken 

och den grafiska representationen generaliserar uttrycket för derivatans definition i en punkt. Detta 
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generaliseras ytterligare genom att låta definitionen gälla vilken punkt x som helst, och den formella 

definitionen för derivata ges 

         
   

           

 
 

Därefter ges läsaren två lösta typexempel där derivatan skall bestämmas med hjälp av definitionen. I 

båda exemplen kontrasteras skillnaden i funktionsvärde tydligt och exempel två ger även en 

kontrastering av derivatans värde i en punkt och derivatan som funktion av x. Mellan de båda 

exemplen finns en variation av att beräkna derivatan med hjälp av definitionen där mönstret är fusion, 

då man varierar alla ingående parametrar. 

I övningsuppgifterna återfinns ett tydligt separationsmönster i de tre första uppgifterna, medan övriga 

två övningsuppgifter innehåller generalisering. Separationerna utgörs av att derivatan skall beräknas 

för olika givna funktioner, vilket gör att beräkning av derivata med hjälp av definitionen kan urskiljas. 

Mellan uppgifterna skapas även kontrast mellan derivata i en punkt och derivata som en funktion. Den 

generalisering som återfinns i uppgifterna bygger på att derivatan ges olika representationer.  

Jämförelse av de tre läroböckerna  

För att få en överblick över hur ändringskvot och derivatans definition presenteras i de tre böckerna, 

sammanfattas de variationer som kunnat urskiljas i denna studie i två tabeller, vilka återfinns i bilaga 1 

och 2. Tabell 3, se bilaga 1, visar vilka aspekter som varieras avseende ändringskvot och tabell 4, se 

bilaga 2, visar motsvarande för derivatans definition. För att markera att en variation är liten eller 

mindre tydlig, har den markerats med grå text i tabellerna. 

Av tabell 3 framgår att alla tre läroböckerna dels genom olika variationsmönster tydliggör 

ändringskvot som sekantens lutning samt att alla tre kontrasterar skillnaden mellan en sekants och en 

tangents lutning. Förutom detta varieras sambandet mellan kurvans lutning, tangentens lutning och 

derivatan genom separation.  I alla tre böckerna tillämpas även generalisering för att olika 

benämningar och beteckningar för ändringskvot och derivata skall framträda och för att tydliggöra 

begreppet ändringskvot används såväl algebraiska som grafiska representationer. För begreppet 

ändringskvot är alltså följande variationer gemensamma; 

 Ändringskvot som en sekants lutning tydliggörs 

 Skillnaden mellan sekanters och tangenters lutning kontrasteras 

 Algebraisk och grafisk representation av ändringskvot skapar generalisering 

 Att en kurvas lutning kan beskrivas av olika tangenters lutning vilket motsvaras av derivatans värde 

i tangeringspunkterna 

 Skillnad mellan en rät linjes konstanta lutning och en kurvas varierande lutning 

Den sista punkten ovan kan ifrågasättas, då man i tabell 4 ser att det bara är Origo och Matematik 

5000, inte Exponent, som kontrasterar en rät linjes lutning mot en kurvas lutning. Det är alltså bara 

dessa två böcker som lyfter fram detta som kritiskt för ändringskvoten. I Exponent finns dock 

motsvarande variation, men i avsnittet om derivatans definition. Då skillnaden i när de presenteras kan 

hänföras till böckernas olika indelning och struktur, anses dock variationen vara gemensam. 

Variationer värda att notera som är gemensamma för Matematik 5000 och Exponent är: 

 Kontrastering av skillnaden mellan funktionsvärde och derivatans värde 

 Att ändringskvot beskriver en medelförändring urskiljs genom fusion 
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Första punkten ovan gäller en variation i Matematik 5000 och Exponent, där motsvarande fokusering 

på skillnaden mellan funktionsvärde och derivatans värde inte finns i Origo. Detta är en stor och viktig 

skillnad då man beaktar att, som framgått tidigare i denna studie, bland annat sammanblandning av 

dessa begrepp är ett återkommande problem då elever skall lära sig derivata. För den andra punkten 

bör noteras att denna aspekt även fokuseras i Origo, men lyfts inte fram genom variation. 

I tabell 4 sammanställs variationsmönstren som framträder för derivatans definition. Precis som för 

ändringskvot ser man att det är i böckerna Matematik 5000 och Exponent det förekommer mest och 

tydligast variation. De variationer som återfinns för derivatans definition i alla tre böckerna är: 

 Sekantens och tangentens lutning kontrasteras 

 Gränsvärdet i definitionen tydliggörs genom kontrast 

 Sambandet mellan ändringskvot, sekantens lutning, och avståndet mellan skärningspunkterna 

tydliggörs genom separation 

 Algebraiska och grafiska representationer skapar generalisering 

 Derivatans värde i en punkt separeras 

Vad gäller tredje punkten ovan, kan denna ses som ett led i resonemanget som leder fram till 

användandet av gränsvärde i derivatans definition. Denna variation tydliggör därmed inte bara hur 

ändringskvotens storlek beror av intervallstorleken för vilken den beräknas, utan den förtydligar och 

fördjupar även variationen kring gränsvärdet. 

I Matematik 5000 och Exponent finns ytterligare gemensamma variationer varav de tydligaste är: 

 Skillnaden mellan derivatans värde i en given punkt och allmänt för valfri punkt, det vill säga 

derivata som funktion av x, kontrasteras 

 Olika, men likvärdiga, skrivsätt för derivatans definition skapar generalisering 

 Kontrastering av ändringskvotens olika delar 

Då de båda tabellerna jämförs ser man att den största skillnaden avseende hur mycket och tydlig 

variation som finns, gäller för de avsnitt som behandlar ändringskvot. Här återfinns mest och tydligast 

variation i Matematik 5000, följt av Exponent som ligger på ungefär samma nivå, medan det är 

väsentligt mycket mindre och otydligare variation i Origo. Vad gäller derivatans definition är 

skillnaden inte lika tydlig, men även här finns den mest omfattande och tydligaste variationen i 

Matematik 5000 och Exponent. 
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Diskussion 

Vid en sammanfattning av studiens resultat framgår att alla tre läroböckerna bygger upp de avsnitt 

som behandlar derivata på likartat sätt, det vill säga de fokuserar på samma aspekter och egenskaper 

för derivata. Även om denna studie bara behandlar tre läroböcker, ger detta ändå en indikation om att 

det är dessa aspekter av derivata; ändringskvot, derivatans definition, deriveringsregler och sambandet 

mellan en funktions graf och dess derivata, som allmänt betraktas som viktigast då man skall lära sig 

derivata. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv kan därmed dessa egenskaper ses som de kritiska 

aspekterna för lärandeobjektet derivata. 

Reliabilitet och validitet 

Då man betraktar studiens resultat bör man minnas att granskningen av de tre läroböckerna enbart 

gjorts ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Detta innebär att den enda hänsyn till hur begreppet 

derivata introduceras och behandlas i böckerna, är med avseende på vilka aspekter som varierar och 

hur denna variation kan kategoriseras, då detta är centralt för lärande inom variationsteorin. Inom detta 

perspektiv anses lärande till och med bara vara möjligt när de kritiska aspekterna varieras, då enda 

sättet att urskilja något anses vara att betrakta det i förhållande till något annat (Runesson, 2005). Då 

lärande studeras ur andra perspektiv, beaktas andra faktorer och slutsatserna kan därför bli annorlunda. 

Exempelvis kan något som anses skapa goda förutsättningar för lärande ur ett perspektiv, anses ha 

motsatt effekt enligt ett annat. Detta innebär att även om Matematik 5000 och Exponent, genom 

många och tydliga variationer, framstår som de läroböcker som skapar bäst förutsättningar för lärande 

av derivata i denna studie, kan andra studier som görs utifrån andra perspektiv visa annorlunda. 

För att motverka den risk för subjektivitet som föreligger vid innehållsanalys
2
, har den metod för 

normal- och närläsning som tidigare beskrivits under rubriken Datainsamlingsmetod, använts noggrant 

och konsekvent. Då analysen gjorts av endast en individ kvarstår dock, trots vidtagna åtgärder, en viss 

risk genom att tolkningen av en text alltid präglas av läsarens erfarenheter och kunskaper (Johansson 

& Svedner, 2010), varför en upprepning av denna studie av en annan person kanske inte skulle ge 

exakt samma resultat. Den noggrannhet varmed genomgången av böckerna skett och de tydliga 

definitioner av variationsmönstren som använts, har emellertid medfört att läroböckerna analyserats 

utifrån samma grund och på samma sätt, varför innehållsanalysens resultat, liksom jämförelsen av 

böckerna, kan bedömas som relevanta och tillförlitliga. Genom att studien genomförts med 

forskningsfrågorna som ett övergripande fokus och enligt en metod som fastställts på ett tidigt 

stadium, finns även en tydlig koppling mellan studiens syfte och reslutat. 

Resultatdiskussion 

Då resultatet av denna studie betraktas närmare ser man att Matematik 5000 och Exponent innehåller 

fler och tydligare variationer kring ändringskvot och derivatans definition än Origo, vilket tyder på att 

dessa ger bättre möjlighet till lärande ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Då man beaktar de 

svårigheter elever brukar ha med derivata
3
, kan man se variation kring de flesta aspekter, exempelvis 

                                                      
2 Se avsnittet Metod 

3 Se avsnittet Att förstå derivata 
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att derivatan motsvarar tangentens lutning, vilken i sin tur motsvarar kurvans lutning. För att ännu 

tydligare försöka motverka sammanblandning av exempelvis tangentens ekvation och derivatans 

funktion, skulle dock även en kontrastering av vad derivata inte är kunna tjäna sitt syfte. Vad gäller 

svårigheten att skilja funktionsvärde från derivatans värde, finns, som tidigare konstaterats, tydliga 

kontrasteringar som framhäver detta i både Matematik 5000 och Exponent. 

Man får dock inte glömma att det inte bara handlar om att variera de kritiska aspekterna så mycket 

som möjligt, möjligheten att urskilja lärandeobjektet beror även på hur aspekterna varieras (Marton 

m.fl., 2004). I denna läroboksstudie kan skillnad i hur variationen byggs upp bland annat ses i hur 

variationens delar hålls ihop. Som ett exempel på detta kan man betrakta variationen kring 

ändringskvot där sekantens lutning kontrasteras mot tangentens, som i Origo görs genom att två olika 

delavsnitt kontrasteras. Samma kontrastering återfinns i de två andra böckerna, men där genom en 

direkt jämförelse där sekantens och tangentens lutning presenteras samtidigt. Sekantens lutning är 

själva ändringskvoten och den framträder i exemplet som en kontrast till en tangents lutning, men 

variationen blir tydligare i Matematik 5000 och Exponent än i Origo genom att man i Origo måste 

minnas tidigare avsnitt eller bläddra tillbaka för att se kontrasten, medan man i de andra böckerna ser 

båda delarna av kontrasten samtidigt. Påpekas bör dock att direkt efter denna kontrastering har Origo 

en bild där ändringskvoten ses i förhållande till tangenten varvid en mer direkt kontrastering skapas. 

Helt tydligt blir det ändå inte då fokus här ligger på hur man kan få en sekant att närma sig en tangent. 

Ett annat exempel på hur tydligheten kan påverkas ges av hur ändringskvoten separeras genom att 

avståndet mellan sekantens skärningspunkter ändras. Separationen är snarlik i alla tre böckerna och 

görs som en del av härledningen av derivatans definition. Trots likheten ger de olika grafiska 

representationerna av denna separering stor skillnad i tydlighet. Bilderna 15-17 nedan illustrerar hur 

den beskrivna separationen presenteras grafiskt i de olika läroböckerna.  

Bild 15: Separation som den görs i Origo Bild 16: Separation som den görs i Matematik 5000 

 

 

 

 

 

 

Bild 17: Separation som den görs i Exponent 

 

 

 

 

 

 

 

Som synes används snarlika bildtyper i Origo och Matematik 5000, där skillnaden utgörs av att 

Matematik 5000 markerar avståndet h mellan punkterna. Exponent har däremot ett lite annat 
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angreppssätt, här presenteras de olika sekanterna i varsin bild vilket kan öka tydligheten genom att 

man inte bara ser att det är olika avstånd mellan skärningspunkterna, utan att man kan tänka sig att 

avståndet minskar, vilket förbereder läsaren för gränsvärdet i definitionen. Man kan även hävda att 

bilderna i Exponent jämfört med de andra böckerna är "renare" och inte lika "röriga" då det bara är en 

sekant i varje bild. Detta resonemang kan dock motsägas av att separationen kan upplevas tydligare då 

all information finns samlad i samma bild. Vilket sätt att åskådliggöra separationen som anses 

tydligast är alltså till stor del subjektiv och för att, även utifrån personligt tycke och smak, göra en 

rättvis bedömning bör inte bara bilderna, utan även tillhörande text beaktas. Då varje enskild bild i 

Exponent tydligt åtföljs av en algebraisk beräkning av ändringskvoten, och enligt argumenten ovan, 

anser jag att denna lärobok bäst lyckats tydliggöra hur ändringskvoten beror av intervallstorleken. 

I vilket sammanhang en variation presenteras är också av betydelse för hur kraftfull den blir, vilket får 

illustreras av ett exempel med fusion, ett återkommande variationsmönster i Origo då begreppet 

ändringskvot behandlas. Fusion skapas där genom att ändringkvoter för olika funktioner med olika 

tidsintervall skall beräknas, samtidigt som man omväxlande benämner ändringskvoten exempelvis 

sekantens lutning, riktningskoefficient eller genomsnittlig förändring. Denna typ av variation kan 

användas med gott resultat för att urskilja hur något karakteriseras av flera olika aspekter, men för att 

det skall bli tydligt bör alltid varje enskild aspekt först synliggöras genom exempelvis separation 

(Marton, m.fl., 2004). Man kan finna variationsmönstret fusion i samtliga läroböcker, men i Origo 

tillämpas det oftare än i de andra utan att de enskilda aspekterna tydliggjorts.  

Man bör även notera att det finns andra faktorer än läroboken som är viktiga vid undervisning och 

lärande. Även om läroböckerna intar en mycket central roll i den svenska matematikundervisningen, är 

ändå läraren den viktigaste faktorn för elevernas lärande (Skolverket, 2003). Detta är en logisk 

slutsats, då det är läraren som avgör hur och i vilken utsträckning läroboken skall användas, vilken roll 

läroboken har i undervisningens upplägg och vilket övrigt material som används. En annan aspekt man 

behöver beakta är vilka instruktioner läraren ger eleverna angående hur de skall använda böckerna 

och, inte minst, huruvida eleverna följer lärarens instruktioner. Tyvärr faller dessa aspekter utanför 

ramen för denna studie. 

Vidare forskning 

Som konstaterats ovan finns det fler aspekter att ta hänsyn till om man vill kartlägga vilka möjligheter 

läroböckerna ger till lärande av derivata ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Denna studie utgör en 

liten del av en sådan kartläggning, och för att vidga den och få ytterligare kunskap krävs studier av hur 

såväl lärare som elever arbetar med böckerna. En sådan studie skulle kunna inbegripa såväl fallstudier 

som intervjuer, men också en granskning av de lärarhandledningar som finns att tillgå för de olika 

läroböckerna. 

För att få ytterligare insyn i hur läroböckerna är tänkta att användas skulle det även vara intressant att 

göra intervjuer med författarna. På så sätt kan man få kunskap om hur de tänkt att böckerna skall 

användas, och vilket perspektiv på lärande de haft när de skrivit böckerna. Detta skulle sedan kunna 

ställas i relation till vad som framgår av denna studie, men också till resultatet av en eventuell 

granskning av lärarhandledningar. Att intervjua författarna skulle även ge insikt om vilken kunskap de 

menat att ett visst avsnitt skall leda till, det vill säga det avsedda lärandeobjektet, vilket skulle kunna 

jämföras med vad eleverna verkligen lärt sig, det upplevda lärandeobjektet. Genom studier av 

lektioner och intervjuer med lärare och elever skulle man slutligen kunna få kännedom om vilket 
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lärandeobjekt som utspelar sig under exempelvis ett lektionspass. Hur väl dessa olika lärandeobjekt 

sammanfaller, skulle ge ytterligare kunskap om hur stora möjligheter till lärande läroböckerna skapar. 

För att se hur läroböckerna som helhet ger utrymme för lärande av derivata ur ett variationsteoretiskt 

perspektiv, bör även fler avsnitt i böckerna analyseras. Dels kan de avsnitt som behandlar resterande 

kritiska aspekter för derivata, deriveringsregler och samband mellan funktionens graf och derivata, 

innehålla andra variationer som är vitala för förståelse av begreppet derivata än de som framkommit i 

denna studie, dels kan även de avsnitt som inte behandlar derivata ändå ha betydelse för lärandet av 

begreppet beroende på vilka förutsättningar de skapar för en mer allmän förståelse för ämnet 

matematik. Genom att analysera resterande derivataavsnitt i böckerna på samma sätt som i denna 

studie, skulle man även få en uppfattning om hur väl de olika böckerna skapar fokus och variation 

kring de problem många elever, enligt Orhun (2012), ofta har med det grafiska sambandet mellan 

funktion och derivata. 
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Slutsats 

Som en översikt sammanfattas här svaren på studiens forskningsfrågor. 

De aspekter som genom denna studie framkommit som kritiska för lärande av derivata är 

ändringskvot, derivatans definition, deriveringsregler och sambandet mellan en funktions graf och 

dess derivata, vilka varieras i samtliga tre läroböcker. En djupare granskning har gjorts av 

ändringskvot och derivatans definition. 

I alla tre läroböcker återfinns de fyra variationsmönstren kontrast, generalisering, separation och 

fusion, avseende både ändringskvot och derivatans definition. För såväl ändringskvot som derivatans 

definition framträder kontrast och separation framför allt då lutningen hos sekanter och tangenter skall 

urskiljas. Dessa variationsmönster är även vanligt förekommande för att tydliggöra gränsvärdet i 

definitionen, liksom derivatans värde i en punkt. I de tre böckerna är generalisering tydligast då 

algebraiska och grafiska representationer används parallellt.  

De läroböcker som innehåller flest och tydligast variationer är Matematik 5000 och Exponent. 

Skillnaden mellan dessa böcker är marginell, men möjligen kan Matematik 5000 anses ha en fördel 

vad gäller ändringskvot och Exponent vad gäller derivatans definition. Mellan de olika böckerna kan 

stora skillnader noteras avseende hur tydligt likartade variationer presenteras.  
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Tabell 3: Jämförelse av hur begreppet ändringskvot introduceras 

Variationsmönster 

Aspekt som fokuseras genom variation 

Origo Matematik 5000 Exponent 

Kontrast Skillnad mellan konstant och 

varierande lutning 

Skillnad mellan konstant och 

varierande lutning 
— 

Skillnad mellan sekantens 

och tangentens lutning 

Skillnad mellan sekantens 

och tangentens lutning 

Skillnad mellan sekantens 

och tangentens lutning 

— — 
Skillnad mellan medel- och 

momentanförändring 

— 

Skillnad mellan 

funktionsvärde och 

förändring av funktionsvärde 

— 

— 
Skillnad funktionsvärde och 

derivatans värde 

Skillnad funktionsvärde och 

derivatans värde 

— — 
Skillnad mellan derivatans 

värde och medelförändring 

Generalisering Olika benämningar Olika benämningar Olika benämningar 

Algebraisk och grafisk 

representation 

Algebraisk och grafisk 

representation 

Algebraisk och grafisk 

representation 

Separation — Förändringshastighet — 

— 
Ändringskvot = 

medelhastighet 
— 

Ändringskvot = sekantens 

lutning 

Ändringskvot = sekantens 

lutning 

Medellutning= sekantens 

lutning 

Kurvans lutning = 

Tangentens lutning= 

derivatan 

Kurvans lutning = 

Tangentens lutning = 

derivatan 

Kurvans lutning = 

Tangentens lutning = 

derivatan 

— 
Derivatans värde i en punkt Derivatans värde i en punkt 

som ett närmevärde 

Fusion Ändringskvot = sekantens 

lutning 

Ändringskvot = 

medelhastighet 

Ändringskvot = medellutning 

Lutning sekant och tangent — — 

— 
Ändringskvot = sekantens 

lutning 
— 

— — Derivatans värde i en punkt 
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Tabell 4: Jämförelse av hur derivatans definition härleds 

Variationsmönster 

Aspekt som fokuseras genom variation 

Origo Matematik 5000 Exponent 

Kontrast 
— — 

Skillnad mellan konstant och 

varierande lutning 

Beskrivs här, varieras i 

tidigare avsnitt om 

ändringskvot. 

Sekantens mot tangentens 

lutning 

Sekantens mot tangentens 

lutning 

— Ändringskvotens olika delar Ändringskvotens olika delar 

Gränsvärde Gränsvärde Gränsvärde 

— 
Derivata i en punkt mot 

derivatan som funktion av x 

Derivata i en punkt mot 

derivatan som funktion av x 

Generalisering 
— — 

Olika beräkningssätt av en rät 

linjes lutning 

— 
Ändringskvotens olika 

parametrar 
— 

Olika benämningar och 

beteckningar 
— — 

Algebraisk och grafisk 

tolkning 

Algebraisk och grafisk 

tolkning 

Algebraisk och grafisk 

tolkning 

— 
Derivatans definition ges på 

olika former 

Derivatans definition ges på 

olika former 

Separation 
— — 

Derivata = en rät linjes 

riktningskoefficient 

Samband mellan sekantens 

lutning och avståndet mellan 

skärningspunkterna 

Samband mellan sekantens 

lutning och avståndet mellan 

skärningspunkterna 

Samband mellan sekantens 

lutning och avståndet mellan 

skärningspunkterna 

Gränsvärde — — 

Derivatans värde i en punkt Derivatans värde i en punkt Derivatans värde i en punkt 

Fusion   Derivatans värde för rät linje 

Derivatans värde i en punkt Derivatans värde i en punkt — 

— — 

Derivatans värde i en punkt 

och derivatans värde som 

funktion av x 
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