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Abstract/sammanfattning 

Denna studie har som syfte att utifrån ett didaktiskt perspektiv undersöka hur derivata 

introduceras i gymnasiets Matematik 3-kurser. I en granskning av väsentlig litteratur har 

tidigare forskning och olika teorier inom området granskats. Ett antal intervjuer av 

gymnasielärare med varierade erfarenhet i ämnet matematik har genomförts. Som komplement 

till dessa intervjuer har en litteraturstudie av fyra Ma3b-kursböcker utförts. Det centrala 

innehållet i skolverkets kursplaner är det samma för båda Ma3b och Ma3c kurserna. 

Resultatet av analysen visar att de lärare som deltagit i studien undervisar begreppet derivata 

på ett liknande sätt. Det finns inte heller några avgörande skillnader i kurslitteraturen. 

Sammanfattningsvis visar analysen att det finns en röd tråd i hur detta avsnitt undervisas. En 

väg som både kursmaterial och lärare följer utan alltför stora avvikelser. Det som avviker från 

äldre studier är att inslagen av stöd i undervisningen av digitala hjälpmedel har ökat.  
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1 INLEDNING 

1.1 Varför just begreppet derivata? 

 

Under min verksamhetsförlagda del av min lärarutbildning så har jag stött på elever som säger 

”lär mig hur man gör när man deriverar” inte varför man gör på detta vis. Jag är övertygad om 

att om bara eleverna förstod varför hen ska göra på ett visst sätt så skulle också förståelsen för 

derivering öka markant.  

 

I skolverkets kursplan för Matematik 3b så nämns begreppet derivata i sex punkter av totalt 

sexton under centralt innehåll och för 3c så benämns begreppet i sex av totalt sjutton punkter 

för kursen. Det visar att skolverket ser begreppet derivata som en ledande del av det centrala 

innehållet i dessa kurser. Tolkningen av dessa punkter styrs sedan av det kursmaterial som finns 

tillgängligt på marknaden och den lärarkår som undervisar på gymnasiet. Men på vilket sätt 

överför vi denna enligt läroplanen vitala kunskap till våra elever? Denna studie fokuserar på 

om skillnader/likheter förekommer i hur våra lärare introducerar detta begrepp för eleverna och 

om det finns skillnader i de olika kursböckerna. 

 

Med denna studie fokuserad på ett specifikt begrepp inom gymnasiets matematik, hoppas jag 

kunna öka min förståelse för derivatens pedagogik och didaktik, eventuella kognitiva hinder 

och hur dessa kan övervinnas. Genom att jämföra mina resultat med tidigare studier och teorier 

om inlärning av matematik på gymnasienivå, hoppas jag kunna identifiera möjligheter för 

förbättring av matematikutbildningen runt begreppet derivata. 

 

Med tanke på hur stor vikt som läggs på derivatabegreppet i läroplanen, tycker jag att det är 

rimligt att fundera på vilken energi som undervisningen lägger på teoretisk insikt av begreppet. 

Så att eleverna får en förståelse för begreppet och inte bara mekaniskt kan derivera. Utan en 

djupare förståelse blir det svårt att använda detta begrepp i framtida problemlösningsfall. Det 

är också intressant att se om det går att identifiera skillnader i sättet att undervisa i Ma3b jämfört 

med Ma3c. I många fall så är Ma3b ett individuellt val för att få meritpoäng, inte för att det 

finns ett matematikintresse. För Ma3c-eleverna som läser teknik eller naturvetenskapligt 

program så finns oftast ett större intresse för ämnet. Därför kan det vara intressant att se om det 

finns skillnader i hur lärare planerar och genomför sina lektioner eller om det finns skillnader i 

de olika kursböckerna. Eftersom Skolverkets centrala innehåll för begreppet derivata är 

detsamma för Ma3b och Ma3c, har jag valt att endast analysera Ma3b-böckerna.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur matematiklärare arbetar med begreppet derivata 

och hur kursböckerna förmedlar detta begrepp. Detta har lett fram till följande frågeställningar:  

 

1. Hur introduceras begreppet derivata i gymnasiematematiken? 

2. Finns det några skillnader angående derivatans introduktion i olika kursböcker för 

Ma3b? 

 

2 BAKGRUND 

 

I introduktion följer en förklaring om bakgrunden till denna studie, samt vad skolverket har att 

säga om utbildning i allmänhet och matematik i synnerhet. Sedan följer en kort historik av 

begreppet derivata, som följs av en förklaring av själva begreppet derivata med 

deriveringsregler och vad skolverkets ämnesplaner säger om derivata. Kapitlet avslutas med en 

granskning av vad tidigare vetenskap och forskning har att säga om ämnet. 

 

2.1 Introduktion 

 

Här följer en kort introduktion till ämnet derivata. Elever har svårigheter med begreppet 

derivata, de hävdar Lea-Marie Sittler (2018) i sitt examensarbete. Hennes resultat visar att 

elevers mentala bild av det matematiska begreppet derivata är relativt fragmentartat, medan 

deras förståelse för funktionsbegreppet verkar vara mer sammanhängande.  

 

Derivatabegreppet är viktigt inom matematiken och introduceras i gymnasiets Ma3-kurser. 

Begreppet är också av stor betydelse inom vetenskap, ekonomi och för vidare studier i 

matematik. Där bör alla elever utveckla en djupare förståelse för detta matematiska begrepp, 

både vad det gäller förmågan att härleda och att ha en teoretisk kunskap om ämnet. Skolverket 

har antagit detta och visar i sina kunskapskrav i kursplaner och läroplaner att derivata är viktigt.  

 

I den gällande läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lgr11, kan hittas några av 

gymnasieskolans huvuduppgifter under rubriken ”Gymnasieskolans uppdrag”. 

Gymnasieskolans uppgift är att tillhandahålla en lärandemiljö som borgar för en bra möjlighet 

att eleverna ska kunna tillägna och utveckla sina kunskaper.  Utbildningen ska gynna elevernas 

framåtskridande till ansvarstagande människor, som är rustade för kommande yrkes- och 

samhällsliv. Utbildning och den miljö som skolan bidrar med ska hjälpa eleverna till en 

mångsidig utveckling (Lgr11, s. 2). 

 

I läroplanens stycke om ”Kunskap och lärande” står vad elever erbjuds av skolan. Skolan är 

inte den enda platsen där all kunskap ska förmedlas till eleverna. Det viktiga är att skolan 
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erbjuder de bästa samlade förutsättningarna för elevernas skolgång. Den värld som eleven har 

i skolan och det skolarbete som eleven deltar i ska göra eleverna förberedda för livet efter skolan 

(Lgr11, s. 4). 

 

Vidare fortsatt läsande poängterar, under ”Övergripande mål och riktlinjer”, det är skolans 

ansvar att varje elev ges alla möjligheter att tillgodogöra sig goda kunskaper i de kurser som 

ingår i elevens program och har förmågan att använda dessa kunskaper i kommande studier och 

framtida vuxenliv (Lgr11, s. 5). 

 

När det gäller matematikämnet, nämns i den allmänna delen, under rubriken ”Ämnets syfte”, 

följande, utbildningen i ämnet matematik ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

tänka matematiskt och att så de behärskar matematiken i framtida samhälls- och yrkes-

relaterade situationer (Lgr11). 

 

Hur lärares och skolans läromedels metoder står sig mot ovanstående krav, är en grundläggande 

fråga för detta arbete, vilket är grundorsaken till denna studie.  

 

 

2.2 Historik 

 

Detta avsnitt förklarar hur detta matematiska begrepp föddes genom ett samarbete mellan två 

välkända forskare. Vad är en derivata? Den engelske vetenskapsmannen Isaac Newton (1642 - 

1727) arbetade med planeter i rymden. Det var sedan tidigare känt hur man matematiskt kunde 

beräkna en planets bana, och med det, dess medelhastighet i rymden. Newton ville gå ett steg 

längre och även kunna beskriva en planet eller kropps hastighet vid ett exakt ögonblick. Detta 

var svårt eftersom planeters hastigheter inte är konstant. En hastighetsbestämning behöver en 

mätsträcka och ett tidsintervall, som då resulterar i en medel-hastighet över den sträckan. 

Newton löste detta problem genom att minska både sträcka s och tiden t (i formeln v = s/t) till 

att vara ”oändligt små”, och skapade då begreppet derivata.  

 

Samtidigt och helt oberoende av Newton arbetade den tyske matematikern Gottfrid Wilhelm 

von Leibniz (1646 - 1716) med samma problematik. Han ägnade sig åt strikt matematiska 

problem och behövde upptäcka begreppet derivata. Han fick 1676 ta del av Newtons material 

och vidareutvecklade då sina egna matematiska antaganden. Det uppstod sedermera en tvist 

mellan dessa vetenskapsmän om vem som uppfann begreppet derivata (Gennow, S., 

Gustafsson, I. & Silborn, B.2013).  

 

Upptäckten av derivatabegreppet och infinitesimalkalkylen har sedan dess haft en synnerligen 

stor betydelse för utvecklingen i samhällets. Den betydde mycket under industrialiseringen och 

är fortfarande ett centralt begrepp inom teknik och vetenskap (Gunnarsson, 2006). Derivata och 

deriverbarhet är viktiga begrepp inom matematisk analys. Där dessa tillämpas främst inom 

naturvetenskap och då inom områden som fysik, elektronik och mekatronik (Forsling & 
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Neymark, 2011, s. 175). Men också inom ekonomi, där exempelvis ekonomiska modeller för 

vinstmaximering drar nytta av begreppet (Nationalencyklopedin, 2020). Derivatan är också 

grundläggande för förståelsen av begreppen differentialekvationer och integraler som även de 

är delar inom matematisk analys. Dessa leder sedan vidare till ytterligare en samling 

tillämpningar både inom och utanför matematiken (Forsling & Neymark, s.237). 

 

Derivatans stora relevans i matematiken syns tydligt i gymnasiets matematikkurser. En stor del 

av kurserna Ma3b och Ma3c behandlar derivatan och dess betydelse. Derivatan utvecklas sedan 

ytterligare för de elever som läser Ma4. Kursen 3b är obligatorisk för de elever som läser 

ekonomiprogrammet inriktning ekonomi. Medan kurs 3c läses av alla elever som går 

naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet. Dessa elever utgjorde år 2019 ca 34% 

av alla gymnasieelever (Skolverket, 2020). 

 

 

2.3 Derivatans definition 

 

Här presenteras den definition som skapades av Newton och Leibniz som all derivering utgår 

från.  I Forsling och Neymark (2011, s.173) förklaras definitionen av derivata på detta sätt: 

 

”En funktion f är deriverbar i en punkt a, om f är definierad i någon omgivning av a 

och gränsvärdet  

 𝑓′(𝑎) = lim
x→a

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎
  

 

existerar ändligt” Gränsvärdet kallas då derivatan av f i a och betecknas med f ′(a).” 

 

Forsmark och Neymark berättar också om en omskrivning av denna definition som är mer 

användbar och lättare att förstå. Om derivatan 𝑓′(𝑥) ska bestämmas för varje x där funktionen 

f är deriverbar:  

 

𝑓′(𝑥) = lim
h→0

𝑓 (𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
  

 

Funktionens derivata 𝑓′(𝑥) i punkten x används ovan. Den läses som: ”f prim av x”. 

De finns fler vanliga beteckningar för derivata, exempelvis  

 

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
 ,

𝑑

𝑑𝑥
 (f(x)), Df(x)  

 

 

Eller betecknas derivatan med  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 , y′, Dy, där y = f(x)   
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Som exempel på detta finns sambandet mellan sträcka, hastighet och acceleration. I en 

sträcka/tid graf så är hastigheten lutningen på kurvan vid varje tidpunkt. Vid en hastighet/tid 

graf så är accelerationen lutningen vid varje tidpunkt. Alltså om vi utgår från en formel för 

sträckan s(t) och deriverar den får vi hastigheten v(t) med avseende på tid. Om vi sedan tar den 

nya formeln för hastighet och deriverar igen får vi accelerationen a(t) med avseende på tid. 

 

 

Exempel: Formel för sträcka  𝑠(𝑡) =  𝑣0𝑡 + 
1

2
𝑎𝑡2 

Derivering ger   𝑠′(𝑡) = 𝑣(𝑡) = 𝑣0 + 𝑎𝑡  

Derivering igen ger  𝑠′′(𝑡) = 𝑣′(𝑡) = 𝑎(𝑡) = 𝑎 

 

Där s = sträckan, v = hastighet, v0 = starthastighet och a = accelerationen 

 

 

2.4 Deriveringsregler 

 

Här beskrivs de vanligaste reglerna för derivering. Att alltid använda derivatans definition när 

man ska derivera är en onödigt invecklad och tidsödande process. Utifrån derivatans definition 

kan utrönas ett stort antal generella mönster som direkt kan användas för de flesta elementära 

funktioner och dess sammansättningar. Dessa samband brukar kallas för deriveringsregler och 

nedan följer ett antal i tabell 1 (Råde & Westergren, 2004, s. 137–138).  

 

Funktion Derivata 

𝑥𝑎 𝑎𝑥𝑎−1 

𝑎𝑥 𝑎𝑥 ln 𝑎 (𝑎 > 0) 

ln |𝑥| 
1

𝑥
 

𝑒𝑥 𝑒𝑥 

𝑐𝑜𝑠 𝑥  − 𝑠𝑖𝑛 𝑥  

𝑠𝑖𝑛 𝑥 𝑐𝑜𝑠 𝑥  

𝑓(𝑥)  +  𝑔(𝑥) 𝑓′(𝑥)  +  𝑔′(𝑥) 

𝑓(𝑔(𝑥)) 𝑓′(𝑔(𝑥))  ∙  𝑔′(𝑥) 

𝑓(𝑥)  ∙  𝑔(𝑥) 𝑓′(𝑥)𝑔(𝑥)  +  𝑔′(𝑥)𝑓(𝑥) 

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 

𝑓′(𝑥)∙𝑔(𝑥)−𝑓(𝑥) ∙𝑔′(𝑥)

(𝑔(𝑥))
2   där g(x) ≠ 0 

𝑐 ∙  𝑓(𝑥) 𝑐 ∙  𝑓′(𝑥) 

Tabell 1: Vanliga deriveringsregler 
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Om vi använder oss av en av deriveringsreglerna för att lösa en derivering kan det se ut så här. 

 Exempel: 

Om vi tar en enkel formel som f(x)= x3 så ser vi i tabell 1 ovan att denna funktion är 

av typ xa. Den funktionen har derivatan f´(x) = ax(a-1). 

 
 Detta ger oss direkt att f(x)= x3 har derivatan f´(x)= 3 * x3-1 = 3x2. 

 

 

Om vi istället skulle använda oss av derivatans definition istället så skulle de se ut så 

här: 

 

𝑓′(𝑥) = lim
h→0

𝑓 (𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
=  lim

ℎ→0
(

(𝑥 + ℎ)3− 𝑥3

ℎ
) 

 

 

Vi börjar med att utveckla (x + h)3 = (x +h) (x + h)2 = (x + h) (x2 + 2xh + h2) =  

 

 

= x3 + 2x2h + xh2 + hx2 + 2xh2 + h3= x3 + 3x2h + 3xh2 + h3 (sätt in i formeln). 

 

 

lim
ℎ→0

(
(𝑥 + ℎ)3− 𝑥3

ℎ
) = lim

ℎ→0
(

𝑥3 + 3x2h + 3xℎ2 + h3 −  𝑥3

ℎ
) = lim

ℎ→0
(

3𝑥2ℎ + 3𝑥ℎ2 + ℎ3

ℎ
) 

 

 

= lim
ℎ→0

(3𝑥2 + 3𝑥ℎ + ℎ2) = 𝟑𝒙𝟐 

 

 

Svaret blir det samma som med definitionen, men vägen dit är så mycket längre. 

 

Det finns uppenbarligen en stor tidsvinst att använda sig av de härledda regler som finns i tabell 1. 

 

2.5 Kursplaner matematik 

 

Här följer en förklaring om vad skolverkets ämnesplaner säger om begreppet derivata. 

Begreppet derivata introduceras i kurserna Matematik 3b och 3c på gymnasiet (Skolverket, 

2020). Det centrala innehållet i 3b och 3c skiljer sig inte åt när det gäller derivata. I Matematik 

4 tillkommer punkter för derivatan som bygger på den tidigare kursen.  

I skolverkets kursplan för matematik 3b och 3c så kan man i kursernas centrala innehåll se 

begreppet derivata i flera punkter.  



10 

 

 

Exempelvis dessa: 

• Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. 

• Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och 

exponentialfunktioner samt summor av funktioner. 

• Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en 

funktion, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. 

Detta är bara några av de punkter som Skolverket ägnar åt derivata. Det visar med all tydlighet 

vilken stor vikt som Skolverket lägger på detta begrepp i Ma3-kurserna.  

 

I skolverkets kursplan för matematik 4 så står det i kursens centrala innehåll om begreppet 

derivata i denna punkt: 

 

• Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-

, exponentialfunktioner och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av  

funktioner. 

 

 

2.6 Tidigare vetenskap och forskning om inlärning av matematiska 

begrepp 

 

Här redovisas den forskning som tagits del av som förberedelse för denna studie. ”När det 

handlar om att välja pedagogik för att lära undervisa matematik, måste hen ha i minnet inte bara 

hur elever väntas ta in matematiska begrepp utan också, kanske faktiskt företrädesvis, hur 

elever verkligen tar in dem.” (Vinner, 1991, s. 67, egen översättning)  

 

I en artikel av Tall och Vinner (1981) kan hen läsa om hur den kognitiva texturen hos en individ 

anknyts med ett visst begrepp. I en sådan struktur ingår bland annat alla med ett givet begrepp 

associerade bilder, egenskaper och procedurer. Det kan vara så att en sådan mental begreppsbild 

inte är helt koherent och att den kan innehålla saker som motsäger varandra. De hävdar också 

att de finns två olika begreppsdefinitioner, den personliga och den formella. Tall och Vinner 

förklarar att det är ”a form of words used to specify [a] concept” (Tall & Vinner, s. 152), alltså 

en komposition av ord för att förklara ett visst begrepp. Begreppsdefinitioner av formell 

karaktär är accepterade av matematikersamfundet.  

 

Inlärning av dessa formella definitioner kan av gymnasieelever ske på olika sätt. De memoreras 

ofta av eleverna utan att ha en förståelse för begreppets som helhet. På universitet är det däremot 

vanligare att begrepp lärs in meningsfullt, med en djupare förståelse för definitionen och dess 

sammanhang i matematiken. En viktig observation i detta sammanhang är att en personlig 
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begreppsdefinition som är bristande, kan i framtiden skapa kognitiva konflikter för eleven. 

Detta kallar Tall och Vinner (1981) för framtida potentiella konfliktfaktorer. Dessa faktorer 

behöver nödvändigtvis inte vara negativa utan kan ge upphov till nya tankemönster och insikter 

om begreppet som lyfter individens kunskap om ämnet till en högre nivå.  

 

Anna Sfard (1991) har en annan infallsvinkel när det gäller detta område. Hon använder sig av 

ett ontologiskt-psykologiskt perspektiv. Ontologi är läran om det varande gällande hur världen 

eller tingen är beskaffade och vilka deras väsensbetingade drag är.  Ordet ontologi är hämtat 

från filosofin, där ontologi är läran om vad som menas med existens och om vad som verkligen 

existerar. Onto- kommer av ett grekiskt ord som kan översättas med att finnas till. (Effingham, 

N. (2013). I studien så ställs matematiska begrepps natur, ontologi, mot den psykologiska 

infallsvinkeln hur eleven själv uppfattar dessa begrepp. Sfard (1991) menar att olika abstrakta 

begrepp kan uppfattas och tolkas på två väsentligt olika sätt, dels som strukturella (som objekt), 

eller som operationella (som processer). Sfard menar också att en elevs lärandeprocess av ett 

matematiskt begrepp kan delas in i tre steg. Först steget består av träning av begreppets En 

lärandeprocess som inleds med inlärning av de procedurer som begreppet innefattar, för att 

senare övergå till att förstå begreppets hela struktur, begreppet reifieras. Modellen består av de 

tre stegen internalisering, kondensering och reifikation. Sfard anser att det tredje steget 

reifikation är särskilt viktigt eftersom utan detta kan individen inte gå vidare till processen 

internalisering av ett högre matematiskt begrepp. 

  

Gester är också viktigt vid undervisning för att knyta bilder till kunskap hävdar Nicole Engelke 

Infante (2016) i en studie. Hon hävdar att gester kan stödja en elevs inlärning och förståelse av till 

exempel grafer. Detta styrker också Freitas och Sinclair (2011) i sin forskning.  

 

 

3 METOD 

 

I intervjukapitlet kommer metod, urval, datainsamling, procedur, analysmetod, datainsamling 

och tillförlitlighet förklaras. Sedan följer urvalsmetoden för kursmaterialet och vilken 

analysmetod som använts där. 

 

 

3.1 Metod för intervjuer 

 

Jag kommer att intervjua ett antal lärare med olika erfarenhet om hur de ser på derivatans intåg 

i gymnasiet. Hur går de tillväga de första lektionerna? Vad är viktigt att tänka på? Vilka moment 

är allra viktigast att eleverna förstår? Samt vilka förkunskaper behöver eleverna ha för att kunna 

tillgodogöra sig detta moment?  Detta kommer att ske med hjälp av ett antal frågor och alla 

intervjuer kommer att spelas in med hjälp av mobiltelefon. 
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3.1.1 Urval för intervjuer och etiska aspekter 

 

Jag har valt att intervjua fyra lärare av olika kön. Deras yrkeserfarenhet sträcker sig från några 

år upp till nästan 30 år. Alla arbetar på en centralt belägen kommunal gymnasieskola i en 

mellanstor stad. Här läser elever program som innefattar både matematikkurserna Ma3b och 

Ma3c. Alla lärarna har lärarexamen och legitimation.  

Vetenskapsrådet (2017) har utformat fyra etiska grundregler när det gäller forskning som ska 

följas. Dessa krav som gäller grundläggande skydd och identitetsskydd kan åskådliggöras i fyra 

allmänna regler: informations- samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjande-regeln. 

 

• Informationsregeln:  De intervjuade informeras både vid inbjudan och vid 

intervjutillfället om sin roll i studien och att deltagandet är frivilligt. Samt att 

de kan avsluta sin medverkan i studien när som helst. 

• Samtyckesregeln: Alla som intervjuades gav sitt samtycke till intervjuerna 

och godtog att dessa spelades in. 

• Konfidentialitetsregeln: Alla deltagare var medvetna om att allt material 

skulle anonymiseras, så att det inte skulle kunna avläsas i den slutliga 

rapporten i vilken skola eller vilka lärare som deltog i studien. 

• Nyttjanderegeln: Information om att allt skapat material enbart kommer att 

användas i forskningssyfte inom matematik. En påminnelse om att en 

Examens-uppsats är en offentlig handling framfördes också. 

 

 

3.1.2 Datainsamling 

 

I denna del förklaras hur jag har gått tillväga för att samla in material till studien. Jag vill göra 

ett försök att analysera och förstå en process, där ett antal lärare bidrar med sin yrkes-erfarenhet. 

Med hjälp av ett formulär med ett antal öppna diskussionsfrågor hoppas jag få igång ett samtal 

som kommer att ge mig ett djup i intervjun. Alla lärare kommer att få tala fritt utifrån 

frågeställningarna. Något att tänka på under intervjuer och vid analys av dessa är något som 

Kvale och Brinkman (2014) belyser. De tar upp två olika infallsvinklar för intervjuer som 

informationskälla. Den kunskap som fås genom intervjuer kan ses som en rapport av den 

intervjuades tidigare upplevelser eller så är den beskrivning av den kunskap som skapats av det 

samtal som skett mellan intervjuaren och den intervjuade. 

 

Resultatet som fås från dessa genomförda intervjuer kan ses som både beskrivande och 

rapporterande eftersom de intervjuade har fått tala ganska fritt men med några instick av 

kommentarer för att få igång ett samtal vid vissa tillfällen. Den intervjuade har då stora 

möjligheter att fritt föra fram sin åsikt och utveckla sina argument. Det är samtidigt lättare att 

få godtagbara svar i denna intervjuform (Holme & Solvang, 1997, s. 78), eftersom närheten 

mellan intervjuare och objekt är mycket större. Så finns det risker att den som intervjuar 

misstolkar informationen eller styr samtalet i för hög grad (medvetet eller omedvetet). För att 

minimera denna risk så har intervjuobjekten fått diskussionsfrågorna i förväg med instruktionen 
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att inte diskutera frågorna med sina kollegor. Detta för att inte riskera att få liknande svar från 

alla intervjuade. Det finns också en risk att de intervjuade svarar som de tror att de ska svara 

istället för som det i själva verket gör i sin undervisning.  

 

 

3.1.3 Procedur för intervjuer 

 

Här redovisas tillvägagångssättet för alla intervjuer. Alla de intervjuade har i förväg fått ett 

antal frågor (se bilaga) skickade via e-mail att fundera på. De har också fått informationen att 

inte diskutera frågorna med sina kollegor för att inte riskera att få samma eller någon kollegas 

intryck av frågorna. Lärarna har fått tala fritt om varje frågeställning för att få så djupgående 

svar som möjligt. Stor tydlighet om syftet med studien och om mina intentioner har 

förhoppningsvis bidragit till att lärarna blev motiverade till att svara öppet och ärligt på alla 

frågor som ingick i intervjun. Vid intervjutillfället så har hela samtalet spelats in med hjälp av 

mobiltelefon. Information om de etiska reglerna för studien har då också förmedlats. Dessa 

inspelningar har sedan transkriberats. När denna studie är klar kommer de inspelade 

intervjuerna att raderas. 

 

  

3.1.4 Analysmetod 

 

Som analysmetod för intervjuer har jag valt en metod som brukar benämnas helhetsanalys. Den 

går ut på att efter transkribering av intervjuerna läsa igenom allt material så att teman kan hittas 

och bestämmas. Från dessa teman skapas frågeställningar som sedan utgör basen för den 

fortsatta analysen av innehållet. 

Denna analysmetod beskrivs av både Holme och Solvang (1997) och Kvale (1997), där Kvale 

lägger en större vikt vid själva arbetsformen. Det handlar om att läsa texten med olika 

infallsvinklar för att angripa texten från olika håll. Med olika angreppspunkter på materialet vid 

genomläsning skapas tekniker som ger olika öppningar för tolkning. Denna metod har också 

använts i tidigare studier av Wahlberg och Wallgren (2007).   

 

 

3.1.5 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitligheten i studien diskuteras i detta kapitel. Syftet med denna studie är att få en inblick 

i hur matematiklärare arbetar med begreppet derivata och hur kursböckerna förmedlar detta 

begrepp. Eftersom denna studie förmedlar lärarnas egna synvinklar och min påverkan och 

analys av deras berättelser. Så har mitt mål varit att förmedla dessa berättelser och den bild jag 

har fått av kurslitteraturen. Så det kan vara klokt att fundera över tillförlitligheten i denna studie. 

Jag har bara intervjuat lärare från en skola, där alla matematiklärare uppmanas till kollegialt 

utbyte av åsikter och pedagogik. Detta riskerar att erfarna lärare ”kör över” nya lärares åsikter 

och synpunkter när det gäller didaktik och pedagogik, likväl som ned på detaljnivå i 

undervisningen. Lektionerna följer också den traditionella mallen ”genomgång på tavlan och 
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sedan egen räkning” i de allra flesta fall. Schemaläggningen är också enligt tradition upplagd 

som veckoschema med samtliga ämnen som eleverna läser under aktuell termin. Allt detta 

kollegiala samarbete och traditionella upplägg skulle kunna påverka och minska variationen i 

de svar jag fått i studien. Allt detta sammantaget gör att resultatet av denna studie inte räcker 

till för att dra några drastiska slutsatser. 

 

 

3.2 Metod för kursmaterial 

 

Denna del klargör urvals- och analys-metod för det kursmaterial som analyserats. 

 

Efter en enkel sökning på webben hittades fyra aktuella kursböcker för Ma3b. Det var 

Matematik M3b, Exponent 3b, Matematik 5000 3b och Origo 3b. Dessa böcker verkar tillsynes 

vara de mest populära kursböckerna i den svenska gymnasieskolan idag.  

 

Valet för analys av kursböckerna föll på en metod som kallas subjekt-objekt-förhållande 

(Holme & Solvang, 1997), där jag har strävat efter att fördjupa mig i skaparnas olika syften och 

undersökt vilken påverkan detta material har haft på mig. Detta har jag därefter uttryckt och 

förhoppningsvis förmedlat på ett objektivt sätt. 
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4 RESULTAT 

 

I kapitel 4.1 kommer resultatet av de intervjuer som genomförts redovisas. Alla intervjuer 

genomfördes med stöd av ett antal frågor få att starta igång samtalet, sedan fick alla lärare tala 

fritt om ämnet. Sedan följer en sammanställning av allas svar på varje fråga och en analys 

temavis av intervjuerna. I kapitel 4.2 följer en redovisning och analys av kursmaterialet. För att 

i kapitel 4.3 avslutas med en sammanfattning av hela resultatet. 

 

 

4.1 Resultat av intervjuer 

 

Fyra gymnasielärare har deltagit i denna studie. Lärarna var av varierande ålder och hade olika 

lång yrkeserfarenhet för att få ett så omfattande resultat som möjligt. Nedan kommer jag först 

att redovisa intervjuerna uppdelat för varje lärare och sedan sammanställa resultatet för varje 

intervjufråga. För att slutligen göra en kort analys uppdelad i temaform för att redovisa likheter 

och skillnader från intervjuerna. 

 

 

4.1.1 Kim med 2 års yrkeserfarenhet om hur derivata introduceras 

 

Kim börjar första lektionen med att repetera räta linjens ekvation och arbeta med lutningen av 

linjen. Efter detta övergår hen till kurvor och diskuterar hur lutningen kan tas fram i olika 

punkter på den genom att rita in en sekant och ta lutningen på denna. För att sedan kunna säga 

att detta är en ungefärlig lutningen av kurvan. Då kommer frågan hur kan vi göra detta på ett 

bättre sätt? Då övergår hen till att dra ihop sekantens skärningspunkter med kurvan tills hen till 

slut har en tangent i en punkt på kurvan. I detta skede så visar hen gärna med gester hur denna 

övergång går till.  

 

Ofta använder hen också programmen Desmos och Geogebra för att visualisera övergången 

från sekant till tangent. Hen återkopplar sedan tillbaka till tidigare kunskap om räta linjens 

lutning, Δy / Δx. Sedan införs det första nya begreppet för eleverna, limes, eller gränsvärde som 

det också kallas.  

  

Som källmaterial och läromedel för detta område använder hen till största del läroboken och de 

digitala hjälpmedel som tidigare omtalats. I Geogebra så hämtas ibland färdiga filer inom 

derivata hem. Dels före att slippa skapa filer som redan finns, men också för att en annan lärare 

kanske har ett annat upplägg för att förklara detta. Just möjligheten att visualisera inte bara 

statiskt utan också rörligt skapar en annan förståelse för begreppet. Just rörligheten i 

programmen tror hen kan skapa en extra möjlighet för eleverna att förstå.  
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Hur hen planerar sina lektioner bottnar i vilken klassammansättningen som är aktuell. Beroende 

på hur stark eller svag klassen är så måste mer eller mindre tid läggas på de inledande momenten 

och om viss repetition behöver ingå. I allmänhet så går det fortare att gå igenom detta i en 

Ma3c-klass än i en Ma3b. I Ma3b kan kunskaperna från räta linjens ekvation vara för svaga för 

att eleverna ska kunna ta till sig inledningen av detta kapitel. Kunskapen om beräkning av till 

exempel k-värde kan vara helt glömd. Ma3c däremot som läser kursen i en snabbare takt har 

lättare att komma ihåg och dessutom förstå detta begrepp.  

 

Därför tror hen att det skulle behövas fler lektioner i veckan för Ma3b-eleverna om kursen ska 

läsas i denna takt. Detta hade tvingat eleverna att repetera mer vilket behövs. Hen använder 

inget extra material förutom de digitala hjälpmedlen för att undervisa detta moment. Hen tror 

att det kanske beror på hens relativt korta erfarenhet inom yrket. Kurserna är också ganska 

komprimerade och stor vikt läggs i slutändan på det nationella provet som genomförs i kursen.  

 

Hen får också frågan vilka förkunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra sig detta kapitel 

i läroboken. Här kommer räta linjens ekvation och hur eleven tar fram k-värdet ur den som 

nummer ett. Begreppet funktioner i allmänhet, som vad är f(a)? eller vad betyder f(x)=4? När 

eleverna tvekar på dessa relativt enkla frågor, som ska ingå i förkunskapen till detta moment, 

ställer det till problem. Grafer och kunskap i algebra ses också som viktig baskunskap. Utan 

denna vetskap blir det svårt att ta till sig framför allt derivatans definition.  

 

På frågan om dessa förkunskaper kontrolleras på något sätt i inledningen av momentet så svarar 

hen att om hen inte haft klassen tidigare så genomförs en diagnostisk test på hela kursen i 

inledningen. Om elevernas förkunskaper redan är kända så utgår det inledande testet. Diagnosen 

ger också möjlighet till en mer noggrann planering där en bättre anpassning av vilka moment 

eller områden som behöver genomföras i lite lägre takt och vilka som kan köras lite snabbare. 

I vissa klasser måste hen vara mer visuell, medan andra klasser bara köper resonemanget på en 

gång. 

 

Under introduktionen så finns det vissa saker som ses som mer centrala än andra. Här 

poängterar hen framför allt kunskapen om funktioner både algebraiskt och grafiskt. För de lite 

svagare eleverna anser hen att derivatans definition inte är så viktig, mer viktigt är då att förstå 

det visuella med lutning/förändring. Tonvikten läggs då istället på kunskapen att kunna derivera 

och veta när de ska använda sig av denna teknik. Däremot så ingår självklart derivatans 

definition för de elever som strävar efter de högre betygen. 

 

Hen motiverar sina elever med att detta är en kunskap som eleverna har nytta av i samhället, 

för att förstå hur saker fungerar. Till exempel inom ekonomi eller hur samhället förändras när 

de tittar på statistik. För att kunna tyda och avläsa grafer, men framför allt om de själva ska 

undersöka någonting är detta bra kunskap att besitta. Om det är Ma3c behövs oftast ingen extra 

motivering mer än att vi behöver detta i kommande fysik-kurser. De elever som går de program 

där Ma3c läses vet ofta redan vad de ska söka till på högskola eller universitet, så där behövs 

ingen extra motivering.  
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4.1.2 Sam med 15 års yrkeserfarenhet om hur derivata introduceras  

 

Sam börjar med att repetera räta linjens ekvation för att påminna sina elever om hur bestämmer 

vi lutningen för en linje? För att då komma in på att det är (y2-y1) / (x2-x1), alltså Δy/Δx. Så kan 

inse att det är det som är definitionen på derivatan. Nu ska vi ta fram lutningen i en viss punkt 

på en kurva istället för en rät linje. Men hela tiden repetera att det är k-värdet från räta linjen 

som vi arbetar med. Som källmaterial för detta använder hen kursboken, de digitala hjälpmedlen 

Geogebra och Desmos och så klart tavlan. Många elever föredrar ändå tavlan enligt Sam. 

 

Sam styr sitt upplägg från kursboken. Hen planerar sina genomgångar och exempel så att det 

ska passa de uppgifter i kursboken som ska räknas. Hen betonar vikten av att alltid koppla ihop 

det algebraiska med det grafiska. Detta kan tydliggöras i till exempel Desmos så att eleverna 

verkligen ser att när hen drar i en kurva så ändras också den algebraiska delen. Sam använder 

sig inte strikt av kursboken utan hämtar ibland delar från andra kursböcker som tar upp 

problemet på ett annat sätt. Men mest går hen efter kursboken för att förenkla för eleverna.  

 

När Sam berättar hur hen planerar undervisningen för momentet så börjar hen ofta med metoden 

för att derivera. Att börja med derivatans definition blir för abstrakt tycker hen. När metoderna 

börjar förstås kan hen återknyta till derivatans definition och då se och förstå hur dessa 

metoder/regler kan härledas. Att få alla elever att förstå dessa härledningar kan vara krångligt, 

då får man jobba med definitionen vid flera tillfällen. Hen tror ändå att dessa härledningar är 

enklare än till exempel för PQ-formeln. Där jobbar eleverna med kvadratkomplettering som 

bara används för att kunna härleda PQ-formeln.  

 

Förkunskapen för derivatan med räta linjen, funktioner och grafer är mycket mer användbart. 

Beroende på vilken klassammansättning hen har så läggs tonvikten på olika delar av innehållet 

i kursen. Att kunna knyta denna kunskap till andra ämnen och användningsområden ser hen 

som en styrka med begreppet derivata. Kopplingen till fysikundervisningen och för ekonomer 

till vissa ekonomiska beräkningar är positiv för motivationen.  

 

Som förkunskaper till detta område ser Sam räta linjens ekvation och framför allt hur eleverna 

beräknar lutningen på linjen. Allmän funktionskunskap är också viktigt, eftersom derivatan 

senare kommer in i problemlösningar. Det är inte själva deriveringen som ställer till problem 

för eleverna, det är senare tillämpningar som stökar till det.  

 

Sam anser inte att det behövs någon kontroll av förkunskaper eftersom hen i de flesta fall haft 

eleverna i tidigare matematikkurser. Hen vet vilka elever som kan börja direkt med derivatans 

definition och vilka som måste starta med den mekaniska deriveringen istället. Om däremot 

eleverna har valt denna kurs som ett individuellt val kan det vara svårare att veta vilka 

förkunskaper som finns i en klass.  

 



18 

 

 

Varför eleverna ska lära sig derivata beror mycket på vad eleverna har för planer efter 

gymnasiet. Naturelever vet att de ska använda denna kunskap direkt i fysiken. Så det är lättare 

för en Ma-Fy-lärare att motivera sina elever än det är för till exempel en Ma-Eng-lärare. De 

som valt kursen Ma3b gör det oftast för meritpoängen och inte för intresset för kursen. Det är 

lite baksidan av meritpoängsystemet. Många elever tycker det är roligt med derivata, Sam möter 

inte något större motstånd där, då är det mycket svårare att motivera eleverna för rotekvationer 

eller talbaser som de bara gör vid något tillfälle.  

 

 

4.1.3 Robin med 27 års yrkeserfarenhet om hur derivata introduceras  

 

Robin brukar börja avsnittet med att prata om ändringskvot eller differenskvot som det också 

benämns. Efter att hen lite allmänt har diskuterat vad derivata är, alltså lutningen av en kurva i 

en viss punkt, förklaras vad som händer när två punkter på en linje närmar sig varandra. Sedan 

kommer hen ganska snabbt in på derivatans definition. Hen tjatar ganska mycket om just 

definitionen eftersom när hen visar den för första gången så tror eleverna att hen skojar med 

dem.  

 

Efter ett antal repetitioner så börjar eleverna till sist förstå begreppet. Från början så är 

begreppet tämligen diffust. Eleverna förstår ganska snabbt när hen visar på tavlan eller med 

Powerpoints hur en sekant kan övergå till en tangent när sekantens punkter närmar sig varandra 

och till sist blir en punkt. Där ifrån till att förstå derivatans definition tar det längre tid att förstå. 

Just förståelsen i definitionen för när h går mot noll verkar vara en ganska svår del för eleverna 

att förstå. Hen tragglar definitionen för att eleverna ska få den insikt som behövs för resten av 

momentet derivata och kommande integraler. 

  

För att skapa denna insikt så använder hen kursboken, många exempel på tavlan, förklaringar 

med Powerpoints och det digitala hjälpmedlet Geogebra. Där är Geogebra extra bra eftersom 

det finns så mycket färdigt material att hämta hem från internet. När väl eleverna börjar förstå 

definitionen så blir de också mycket glada när de inser att den bara behövs för att härleda de 

deriveringsregler som sedan kommer att användas.  

 

Upplägget för detta moment tenderar att ha förändrats med tiden tycker Robin. Fler och fler 

grupper har svårt att tänka abstrakt och har inte rätt förkunskaper för detta moment i kursen. Så 

då måste hen lägga in ytterligare exempel för att det ska bli tydligare för eleverna. Just 

sammansättningen av gruppen hen undervisar avgör mycket hur hen går till väga.  

 

Robin styr sin undervisning efter kursboken men inflikar att det är en styrka som Ma-Fy-lärare 

att det finns många tillämpningar inom fysiken som kan visas som exempel. Ibland så ligger 

också planeringen för just matematik och fysik, så att det som precis gåtts igenom i matematiken 

kan tillämpas i fysiken. Hen har precis gått igenom derivata i matematiken och jobbat med 

accelererad rörelse i fysiken till exempel. Hen anser att det är viktigt att kunna påvisa att det 

finns användningsområden inom andra ämnen för saker hen lär sig.  
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För att kunna tillgodogöra sig detta område behövs förkunskaper. Robin menar att förståelse 

för grafer och funktioner är vitalt. En god kunskap när det gäller algebra är också viktigt för att 

begripa derivatans definition och när längre polynomuttryck ska deriveras. Hen upplever inte 

att eleverna har så stora problem med detta område, men just definitionen måste tragglas in.  

 

Hen stämmer inte av vilka förkunskaper eleverna har till Ma3 eftersom hen oftast har haft 

eleverna tidigare. Hen undervisar mest Ma3c och träffar då eleverna dagligen. Hen får då 

löpande kontroll på vilken kunskapsnivå som eleverna befinner sig på. När frågan om även 

Ma3b eleverna skulle tjäna på att läsa matematik varje dag lyfts så anser hen att det nog skulle 

vara bra för dem. Många Ma3b elever kommer inte ihåg vad de gjorde förra lektionen. Robin 

ser här en likhet med när Fy1 tidigare lästes på tre terminer istället för som nu på två terminer. 

Med kursen på tre terminer så hade eleverna ett sommarlov i kursen. Nu går kursen höst-vår 

med ett mycket bättre resultat.  

 

På frågan om varför eleverna ska lära sig derivata så menar Robin att vi skulle haft ett helt annat 

samhälle utan den. Hen ser derivatan som en av modern tids största upptäckter inom matematik. 

Derivatan har haft en stor inverkan på industrialiseringen. Vi skulle inte ha kunnat utveckla 

produkter på samma sätt. Den är så kraftfull och verktyget kan användas inom så många olika 

områden. Någon speciell motivering ser inte Robin att det behövs för detta moment. Eleverna 

vet att detta är viktigt och kommer att behövas i fysiken. Hen funderar också på att det måste 

vara svårare för de som har Ma3b-kursen för att där inte finns den starka kopplingen till något 

annat ämne.  

 

 

4.1.4 Charlie med 21 års yrkeserfarenhet om hur derivata introduceras 

 

Charlie börjar redan i tidigare kurser att nämna och snudda vid begreppet derivata. Hen kan till 

exempel redan under Ma2 ta upp saker som ”lutningen på en kurva kommer vi att lära oss mer 

om i Ma3”. Detta sker då under avsnittet i Ma2 när eleverna lär sig om funktions-begreppet. 

Redan i kurs Ma1 under momentet med räta linjens ekvation så nämner hen att k-värdet för 

linjen kommer vi att ha nytta av längre fram i kommande kurser. Allt för att så ett frö och skapa 

intresse för det som komma skall.  

 

Detta sker många gånger under de föregående kurserna och ordet derivata nämns också då 

någon gång. Så de elever som har haft Ma2 för hen vet redan när kursen börjar att vi kommer 

att lära oss begreppet derivata nu. En bra strategi för att få eleverna motiverade under hela 

gymnasiematematiken. Hen är noga med att poängtera att Δy /Δx kommer att vara viktigt att 

lära sig. Denna taktik genomför hen för att slippa repetera lika mycket när derivatan 

introduceras i Ma3. Om de kan räkna ut k-värde redan så blir det lättare att hänga med på 

härledningen av derivatans definition, vilket inte är så enkelt. Begreppet är ganska abstrakt, 

men med en god förberedelse från tidigare kurser så blir det enklare för eleverna.  
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Efter detta går hen in på själva härledningen av först x2 och sedan x3 följt av kanske 5x. När då 

eleverna ser mönstret så blir det enkelt för dem. Eleverna har gjort avancerade härledningar för 

att komma fram till ett enkelt mönster. I härledningarna står det ofta f(x) vilket bara det gör det 

svårare för eleverna. Även f(x+h) ser mystiskt och annorlunda ut än vad eleverna tidigare sett. 

Sammanfattningsvis så ser hen till att grundkunskaperna sitter redan i föregående kurser. 

  

Som läromedel för begreppet derivata använder hen kursboken samt några digitala hjälpmedel. 

Främst för att visuellt kunna visa steget från sekant till tangent. Hen använde tidigare ett 

program som heter Graph, men har mer och mer gått över till Geogebra och Desmos. Själva 

upplägget för lektionerna följer ganska strikt läroboken för att inte krångla till det för eleverna. 

Hen vet inget annat sätt att undervisa detta begrepp på, om det finns något.  

 

Under lektionstid kan hen frångå kursboken ibland om elever har frågor eller synpunkter, men 

har inget specifikt exempel från området derivata. Grundstrategin för att lära ut begreppet 

derivata är att under lång tid banka in kunskapen att derivata är lutning, för att senare också ta 

upp att det handlar om förändring av något.  Då kommer hen in på att det kan handla om en 

hastighetsförändring, något per sekund eller per meter. Men oftast är det en tidsderivata och ni 

kommer att läsa om detta i fysiken (naturvetenskaps- och teknikelever).  

 

De förkunskaper som läraren ser som allra viktigast är Δy /Δx och kunskaper att förstå 

begreppet förändringskvot. Även begreppet funktioner och dess koppling till grafer ses som 

nödvändiga förkunskaper. Att kunna förstå att en graf kan luta olika mycket på olika ställen. 

Vetskap om max- och min-värden är också en tillgång. Det brukar fungera bra för de flesta 

naturelever som vet att detta behövs senare i fysiken. Jag har inte haft Ma3b på ett tag, men 

eftersom den också kan läsas som tillval så kanske det blir svårare där. Vissa elever tenderar att 

välja kursen bara för att få meritpoängen, inte för att de är intresserade eller har behov av kursen.  

 

Läraren stämmer oftast inte av om eleverna har de rätta förkunskaperna eftersom hen har i de 

flesta fall haft samma klass i Ma1 och Ma2. Om klassen är ny för hen så genomförs ett 

kunskapstest i början på hela kursen, ingenting specifikt för just derivata. Fast en viss repetition 

sker i samband med introduktionen av begreppet. Det viktigaste att kunna anser hen är att 

derivera. Att förstå derivatans definition är inget som E-elever testas på. Detta är en kunskap 

och förståelse som bidrar till de högre betygsstegen. Om varför eleverna ska lära sig om detta 

begrepp svarar hen dels för kommande fysikkurs och för vidare studier. Det finns också en nytta 

med att behärska detta begrepp för att bättre kunna förstå samhällskunskap och ekonomi. I just 

fysiken så är derivata ett centralt begrepp som ofta används. Någon extra motivering för 

eleverna för att lära sig detta område behövs inte tycker hen.  
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4.1.5 Sammanställning av intervjufrågor 

 

Här sammanställs de frågor som användes under intervjun uppdelat per fråga. För att 

sammanställa om det finns större eller mindre skillnader/likheter på detaljnivå. 

 

Fråga 1. Hur ser ditt upplägg ut när du startar lärobokens avsnitt om derivata? 

Alla lärare börjar i princip på samma sätt med räta linjens ekvation och lutningen på den. De 

går sedan vidare med att fundera på hur det går till att ta fram lutningen på en kurva med hjälp 

av en sekant som övergår i en tangent till kurvan. Alla lärare använder tavlan, visar med gester 

och utnyttjar digitala hjälpmedel som Desmos och Geogebra. Charlie berättar att hen redan 

under tidigare kurser då och då nämner att längre fram kommer det ett begrepp som kallas 

derivata, för att tidigt väcka ett intresse för kommande kurser. Robin trycker också mycket hårt 

på att eleverna ska lära sig och förstå derivatans definition.  

 

 

Fråga 2. Beskriv vad du använder som källmaterial (till exempel läromedel, egen kunskap, 

tidigare lektionsplanering, kollegas planering etc.). 

Som källmaterial använder alla kursboken som kompletteras med diverse digitalt material med 

Desmos och Geogebra. Robin är den enda som nämner att hen använder sig av Powerpoint. 

Charlie har tidigare använt sig av mjukvaran Graph men nyttjar nu mera Desmos istället. Alla 

tycker att det är en styrka att kunna använda Geogebra, eftersom det finns färdigt material att 

ladda hem. Detta kan ge elever andra infallsvinklar till problem. Sam nämner att eleverna tycker 

bäst om undervisning på tavlan. Sam fastslår att eleverna får en bättre förståelse för derivata 

när hen i Desmos visar att när hen drar i en kurva också förändrar den algebraiska delen. 

 

Fråga 3. Beskriv vad som styr din planering och dess innehåll. 

Planeringen styrs mycket av kursboken, det är alla överens om. En annan viktig aspekt är vilken 

klasskomposition hen har för tillfället. Om det är kurs 3b eller 3c har också inverkan på 

planeringen. 3b som i allmänhet inte är lika starka i matematik tenderar att behöva en 

långsammare takt med fler exempeluppgifter för att tillgodogöra sig ett avsnitt i boken. Sam 

nämner att det blir tydligare för eleverna om hen följer kursbokens upplägg. Kim säger att 

Ma3b-eleverna har sämre förkunskaper än Ma3c-eleverna. Detta kan bero på att 3b har färre 

matematikpass i veckan eftersom de läser sina kurser i en långsammare takt. Ma3c har 

matematik varje dag vilket ger ett helt annat elevfokus på ämnet matematik. Kim anser att 

Ma3b-eleverna behöver fler timmar matematik på denna kurs för att få ett godkänt resultat.  

 

Fråga 4. Utöver det som finns med i kursboken – väljer du att ta upp något ytterligare? 

Sam säger att om det finns något användbart i andra kursböcker så kan det presenteras ibland.  

Ibland förklaras saker på ett annat sätt i andra böcker vilket kan vara positivt för vissa elever. 

Robin som har matematik och fysik väljer när det passar in att referera till fysiken och de 

användningsområden som finns där. Charlie säger att det kan vara saker som elever frågar om 

på lektionen som sedan hela föreläsningen går åt till. Kim säger att hen ganska strikt håller sig 

till kursboken.  
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Fråga 5. Hur funderar du när det gäller val av strategier/metoder för att klargöra begreppet 

derivata? 

Alla anser att derivatans definition är ganska abstrakt. De väljer därför att till en början hoppas 

över definitionen och härledningen till deriveringsreglerna. De börjar istället med att 

introducera själva reglerna för derivering. När eleverna sedan är bekanta med hur derivering 

går till så går hen tillbaka till derivatans definition och härleder då dessa regler. Då har eleverna 

en helt annan förståelse för definitionen och vet vad själva svaret ska bli. Eftersom detta begrepp 

inte är konkret så påvisar lärarna hela tiden att detta handlar om lutning på kurvor och 

förändringar av till exempel hastighet.  

 

Fråga 6. Beskriv vilka förkunskaper du anser vara erforderliga för att eleverna skall kunna ta 

till sig införandet av begreppet derivata. 

De förkunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra sig detta område är funktioner, grafer 

och räta linjens ekvation. Robin menar att god kännedom om algebra också är viktigt. Charlie 

ser också kunskap om max- och min-värden som värdefullt.  

 

Fråga 7. Hur stämmer du av att eleverna har rätt förkunskaper? 

Eftersom detta är gymnasiets tredje matematikkurs så har lärarna i de flesta fall haft eleverna i 

tidigare kurser och vet vilken allmän nivå de ligger på. Därför utförs ingen speciell kontroll. 

Men alla medger att när de har nya klasser så kan detta vara ett problem och då genomförs 

någon form av diagnostiskt test i början på kursen. Ingen speciell kontroll för detta område 

utförs. Men en viss repetition inleder alltid området så då uppmärksammas eventuella brister 

hos eleverna och planering kan ske utifrån detta.  

 

Fråga 8. Finns det något under introduktionen av derivata som du anser vara mer centralt 

och/eller viktigt, och i så fall vad? 

Här nämner Kim funktionskunskap som det mest centrala. Om eleverna inte förstår vad f(x) 

betyder eller vet vad lutningen av en kurva är så blir detta omöjligt. Kim menar också att det är 

viktigt att eleverna förstår detta visuellt, att en sekant övergår till en tangent och ger lutningen 

på kurvan i den valda punkten. Både Kim och Charlie ser derivatans definition som kunskap 

för högre betyg, inte som ett krav för godkänt på kursen.  

 

Fråga 9. Varför ska eleverna lära sig derivata? 

Robin anser att derivatan är en av matematikens största upptäckter i modern tid. Hen menar att 

hela industrialiseringen har dragit nytta av detta begrepp. Vissa påvisar att det finns användning 

för kunskapen i kommande fysikkurser. Andra menar att vetskapen hjälper eleverna att förstå 

samhällsinformation, statistik och ekonomiska kalkyler. 

 

Fråga 10. Hur sporrar du omotiverade elever att lära sig kunskapen om derivata? 

De flesta elever som Sam har brukar se derivata som något roligt, det finns andra områden i 

kursen som är svårare att motivera. Om det finns elever på naturprogrammet som inte vet 

kopplingen till fysiken så brukar det räcka som motivation för flertalet.  
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4.1.6 Analys av intervjuer 

De tre teman som jag har observerat ligger till grund för utredningen av intervjuerna. 

Jag väljer att redovisa dessa enligt nedan, som nyckel-ord eller meningar för varje lärares 

kopplingar till respektive tema.  

 

 

 Matematiklärande Derivata Digitala inslag 

Kim 

● Genomgång på tavlan 

● Varierar utifrån klassens 

kunskapsnivå 

● Lektionstid styrande 

● Förstärker genomgång 

med gester 

● Grupparbeten 

 

● Repetition räta linjen 

● Förändringskvot med 

minskande intervaller 

● Följer läroboken 

● Förklarar koppling till 

samhället 

● Visar mönster i 

derivering av potens-

funktioner  

● Använder Desmos 

och Geogebra för att 

visualisera sekant till 

tangentövergång 

● Illustrerar gränsvärde 

med Geogebra 

Charlie 

● Använder exempel från 

verkligheten 

●Traditionell undervisning 

● Ger en vink om derivata 

redan i tidigare kurs 

● Algebrakunskap viktigt 

● Förkunskapstest 

● Tar upp k-värde 

● Förklarar gränsvärde 

● Hänvisar till fysik 

● Kursboken styr 

upplägget 

● Abstrakt begrepp-

mycket repetition 

● Betonar att de svaga 

eleverna inte behöver 

kunna derivatans 

definition 

● Visar grafens lutning 

med Desmos 

● Visualiserar tan-

gentens lutning på en 

x2-kurva med Desmos 

 

Robin 

● Använder korrekta 

metoder 

● Värdesätter kännedom 

om elevernas kunskap 

● Betonar vikten av 

förkunskaper 

● Mycket repetition 

● Varvar tavlan, Power-

point och Geogebra 

 

● Startar med derivatans 

definition 

● Tar exempel med 

medelhastighet och 

momentanhastighet 

● Hänvisar till 

tillämpningar inom fysik 

● Många exempel så 

eleverna förstår 

● Koppling till vidare 

studier 

● Ritar graf och visar 

hur tangentens lutning 

följer kurvans lutning 

● Powerpoint-

presentationer 

● Visualiserar 

begreppet med 

Geogebra 

Sam 

● Anpassar genomgångar 

efter lärobokens exempel 

● Koppla algebraiskt till 

grafiskt 

● Δy / Δx = lutningen 

● Tidigt generella regler 

för derivering 

● Samarbetar med lärare 

i fysik 

● Låter eleverna an-

vända Desmos för att 

rita grafer och tan-

genter 
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● Använder delar från 

andra kursböcker 

● Lätt moment enligt 

eleverna 

 

● Hittar exempel från 

vardagen 

● Derivatans definition 

abstrakt 

● Lättare att motivera 

Ma3c-elever – fysik 

● Geogebra-färdigt 

material 

Tabell 2: Sammanställning av intervjusvar med anknytning till framtagna teman 

Från tabellen kan vi se att alla lärare i stort sett använder sig av samma och välkända teman för 

sin undervisning. De vanligaste greppen är inte redovisade för varje lärare eftersom det skulle 

bara bli en upprepning i tabellen. 

  

 

4.2 Resultat av kurslitteratur 

 

Först kommer en granskning per bok av de fyra läroböcker som jag valt ut. Sedan följer en 

analys enligt de teman som kunde uttydas. 

 

 

4.2.1 Matematik M3b 

 

I förordet till M3b så skriver författarna att boken är skriven för gymnasiets matematikkurs 3b 

och motsvarande vuxenutbildning. De betonar att läsa igenom exemplen innan hen börjar räkna. 

Det finns regelrutor för det som är mest viktigt och det finns räkneuppgifter i tre nivåer med 

olika färg. Grå för grunduppgifter, blå för något svårare uppgifter och röd för ännu svårare 

uppgifter. Till vissa uppgifter finns ledtrådar i slutet på boken. I varje kapitel finns det 

fördjupningsavsnitt. Det finns speciella kommunikationsuppgifter där hen kan träna på att 

muntligt förklara matematiska begrepp. I varje kapitel finns en större uppgift med en enkel 

inledning och en avslutning där du ska generalisera ett matematiskt samband. Det finns också 

digitala problem och uppgifter av karaktär högskoleprovet. Varje kapitel avslutas med två 

tester, där räknare är tillåten på den ena. Det finns också olika tankenötter (med svar) och 

repetitionsavsnitt i slutet på boken. 

 

I denna bok kallas kapitel två Derivator. Kapitlet (ca 100 sidor) ägnas helt åt derivator. Det 

finns också inslag i kapitel tre (enstaka sidor) där begreppet derivata tas upp. Kapitlet inleds 

med begreppet ändringskvot, här förklaras med grafer och tabeller vad detta är. Sedan följer 

vad kvoten har för betydelse för en graf. Här berörs begreppet sekant och dess lutning, Δy / Δx. 

Sekanten är en medellutning över ett område av en graf. Nu går boken från sekant till tangent 

och presenterar begreppet gränsvärde (limes). Nu följer gränsvärdes-beräkningar och sedan 

presenteras hur derivatans definition används. Efter detta förklaras härledningar av 

deriveringsregler och tolkning av derivatan.  
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De begrepp inom området som kan ses i sammanfattningen av kapitel två i denna bok är: 

• ändringskvot  

• gränsvärde  

• derivatans definition 

• deriveringsregler 

• tangentens k-värde 

• växande och avtagande funktion 

• maximi-, minimi- och terrasspunkter 

• största och minsta värde 

• lokala och globala extrempunkter 

• andraderivata 

• kontinuerlig och diskontinuerliga funktioner 

• diskreta funktioner 

 

 

I kapitel tre har boken valt att förklara exponentialfunktioner och naturliga logaritmer. Därför 

så finns också deriveringen och härledning av dessa funktioner här. 

 

I kapitel tre berör denna punkt derivata: 

• derivatan av en exponentialfunktion 

 

 

4.2.2 Exponent, matematik för gymnasiet 3b 

 

I förordet till Exponent 3b så belyser författarna den tydliga kopplingen till ämnesplanerna i 

denna nya version. Speciellt när det gäller syfte och vilka matematiska förmågor som kommer 

att tränas. En stark koppling till centralt innehåll finns också. Det finns ett genomtänkt samspel 

mellan bok och webb för både elev- och lärar-webb. Alla kapitel inleds med repetition av 

grundskolekursen vilket låter märkligt för en bok skriven för årskurs tre på gymnasiet. Boken 

nämner också att den innehåller fler uppgifter med större variation och en förbättrad layout. 

Varje kapitel startar med en ruta där det centrala innehållet i kapitlet beskrivs, följt av en kort 

inledande text där kapitlets innehåll beskrivs. Bokens uppgifter är uppdelade i två 

svårighetsgrader, öva I och öva II. Öva I ger eleverna träning i framförallt begrepps- och 

procedurförmåga. Det räcker inte att bara göra öva I uppgifter, då nås inte alla mål för kursen. 

Kapitlen innehåller också moment som Reflektera och diskutera, gruppaktiviteter och avslutas 

med ett antal tester och blandade övningar. 

Boken har också en kompletterande elevwebb och en lärarwebb för varje kurs. På elevwebben 

finns tester, flera övningar, genomgångar och interaktiva laborationer. Lärarwebben innehåller 

extra övningar, tester, prov, laborationer och gruppövningar.  

 

Kapitel tre Derivata inleds med begreppet ändringskvot. Här finns en beskrivning i hur en 

sekant med en viss lutning (=momentanhastighet) kan övergå till en tangent (med samma 
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lutning) och då kan räkna ut förändringshastigheten i en punkt. Detta visas grafiskt (visuellt) 

och kompletteras med algebraisk uträkning. Sedan följer ett exempel och en del övningar. I 

nästa delkapitel introduceras begreppet derivata. Återigen så åskådliggörs detta med en graf 

med en inritad tangent för den punkt som ska undersökas och ett exempel. Sedan följer exempel 

på hur eleven kan uppskatta derivatan med en symmetrisk ändringskvot. Nu introduceras 

sambandet mellan räta linjens k-värde och derivatan i ett exempel: För en linjär funktion y 

gäller att y´=3. Dess graf går genom punkten (2, 5). Bestäm linjens ekvation.  

 

Först efter ca 15 sidor i kapitlet så presenteras derivatans definition och härledning av 

deriveringsregler för olika funktionstyper kan starta. Härledningar för icke linjära, linjära, 

potens- och polynomfunktioner följer sedan. Kapitlet avslutas med sambandet mellan tangent 

och derivata. 

 

De begrepp inom området som belyses i sammanfattningen för kapitel tre är: 

• sekant 

• tangent 

• ändringskvot 

• derivata 

• derivatans hos en rät linje 

• derivatans definition 

• deriveringsregler för potensfunktioner 

• derivatan hos en summafunktion 

• derivatan av polynomfunktionen 

• tangentens ekvation.  

 

I kapitel fyra Användning av derivata så inleds det med extremvärdesproblem, växande och 

avtagande funktioner. Här används teckenstudie för att visa sambandet mellan derivatans värde 

och hur funktion växer och avtar. Nu följer extremvärden och största, minsta värde följt av 

tillämpningar. Andra derivatan presenteras för extrempunktsbestämning och om en graf är 

konvex eller konkav. Sedan följer sambandet mellan en graf och första- och andraderivata. 

Kapitlet avslutas med det naturliga talet e, exponentialfunktioner och derivering av dessa 

funktioner. 

 

I kapitel fyra ser sammanfattningen ut så här: 

• växande funktion 

• avtagande funktion 

• lokal extrempunkt 

• lokal maximipunkt 

• lokal minimipunkt 

• terrasspunkt 

• global extrempunkt 

• andraderivata 
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• extrempunktsbestämning med andraderivat 

• konkavitet och konvexitet 

• inflexionspunkt 

• naturlig logaritm (ln) 

• logaritmlagar för naturliga logaritmer 

• exponentialekvationer med basen e 

• logaritmekvationer 

• derivata av exponentialfunktioner 

 

 

4.2.3 Matematik 5000 Kurs 3b 

 

I förorden till Matematik 5000 kan läsas att den är avsedd för gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. Den ger eleverna goda förutsättningar att utveckla sina förmågor och nå de 

nya kunskapsmålen i ämnesplanen. Författarna säger att boken främst riktar sig till ekonomi- 

och samhällsvetarprogrammet.  

Varje kapitel startar med en sida där det centrala innehållet i kapitlet beskrivs och en inledande 

aktivitet. Sedan följer ett teoriavsnitt som utgår från konkreta exempel för att eleverna lättare 

ska kunna ta till sig begreppen. Teorin avslutas alltid med några färdiga lösta exempel. Därefter 

kommer övningsuppgifter som är uppdelade i tre nivåer, a, b och c, i ökande svårighetsgrad. 

Där svårighetsgraderna i stort kan ses som E-C-A-betygsnivåer. Varje kapitel innehåller också 

aktiviteter för att undervisningen ska bli så varierad som möjligt. Även historikfakta om 

matematik finns invävt i boken. Alla kapitel avslutas med en kort sammanfattning, en diagnos 

och två olika varianter av blandade övningar. I slutet av boken finns också fler 

repetitionsuppgifter. Svarsdelen innehåller även ledtrådar om en elev kört fast på någon uppgift.  

 

I denna bok berör både kapitel två och tre ämnet derivata. Kapitel två, förändringshastigheter 

och derivator och kapitel tre, kurvor, derivator och integraler. 

Kapitel två inleds med ett antal exempel på ändringskvoter och begreppet sekant. Ett antal 

räkneuppgifter följer innan begreppet derivata introduceras. Nu följer gränsvärdesbegreppet för 

att kunna förklara derivatans definition. Efter detta följer diverse deriveringsregler som härleds 

från definitionen. Kapitlet avslutas med grafisk och numerisk derivering för att få ett 

närmevärde för derivatan i punkter som ej är deriverbara. Avsnittet stöds av diverse bilder av 

grafer och tabeller. 

 

De begrepp och nyckelord inom området som belyses i sammanfattningen för kapitel två är: 

• sekant 

• tangent 

• ändringskvoter 

• begreppet derivata 

• gränsvärden, limes 

• derivatans definition 
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• derivatan av polynom 

• derivatan av potensfunktioner 

• naturliga logaritmer 

• talet e 

• derivatan av exponentialfunktioner 

• grafisk derivering 

• numerisk derivering 

• central differenskvot 

 

I kapitel tre, kurvor, derivator och integraler, så belyses sambandet mellan en graf och dess 

derivator. Max- och min-värden och en grafs största och minsta värde i ett intervall. Återigen 

finns bilder som stödjer inlärningen och vissa avsnitt där grafräknare ska användas. 

 

De begrepp och nyckelord inom området som belyses i sammanfattningen för kapitel tre är: 

• Extrempunkter och extremvärden 

• Växande och avtagande 

• Första derivatan och grafen 

• Teckentabell 

• Största och minsta värde 

• Andra derivatan och grafen 

• Terrasspunkt 
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4.2.4 Matematik Origo 3b 

 

I förorden berättar författarna att denna bok är för er som ska läsa matematikkurs 3b på 

Samhällsvetarprogrammet, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet eller det Estetiska 

programmet. Boken är helt anpassad efter Gy 2011 och följer ämnesplanernas syfte och 

innehåll. Författarna styrker att de skrivit boken för att eleverna ska uppleva samma nyfikenhet 

och glädje för matematiken som de själva känner. Varje kapitel börjar med att ange de 

förkunskaper som behövs för kapitlet. Sedan anges det centrala innehållet och vad du ska kunna 

när du är klar med detta kapitel. I inledningen av alla kapitel finns också några matematiska 

problem.  

Teorigenomgången följs alltid av några lösta exempel och här finns också tips om hur eleven 

använder sin grafritande räknare. Varje avsnitt innehåller uppgifter i tre olika svårighetsgrader. 

På varje nivå finns uppgifter med problemlösande inslag. Det finns också öppna uppgifter 

markerade ö utan svar som ska vara grund för en matematisk diskussion i klassrummet. I slutet 

på varje delkapitel finns Resonemang och begrepp. Här finns möjligheten att diskutera, förklara 

och utveckla förmågan att förstå matematiska begrepp. Varje kapitel innehåller också en större 

tema-uppgift som i boken kallas ¤-uppgift. Här finns chansen att ytterligare utveckla sina 

matematiska förmågor för ett högre betyg. Alla kapitel innehåller även ett historiskt avsnitt. 

Problem och undersökningar ger eleven ännu ett tillfälle att träna problemlösning på en högre 

nivå. En tankekarta visar hur olika matematiska begrepp hänger samman. Kapitlet avslutas 

sedan med blandade uppgifter i tre nivåer och ett kunskapstest. Testet är uppdelat i två delar, 

en del där räknare inte är tillåten och en där räknare får användas. 

I kapitel två repeteras först räta linjens ekvation, ekvationssystem och begreppen sekanter och 

tangenter. Därefter följer derivatans definition och hur eleven använder begreppet derivata med 

hjälp av definitionen. Kapitel tre följer med härledning av deriveringsregler för potens-, 

polynom- och exponential-funktioner. Slutligen undervisas det i extremvärden, grafen och 

derivatan i kapitel fyra. 

 

De begrepp och nyckelord inom området som åskådliggör derivatan i sammanfattningen för 

kapitel två är: 

 

• Sekant 

o rät linje 

o skär en kurva i minst två punkter 

o ändringskvoten Δ y/Δ x 

o medellutning 

o genomsnittlig förändringshastighet 

• Tangent 

o rät linje 

o vidrör en kurva i en punkt 

o förändringshastigheten i en punkt 

o en kurvas lutning i en punkt 

o tangentens riktningskoefficient är värdet av derivatan 
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• Derivata 

o en kurvas lutning i en given punkt 

o gränsvärde av en ändringskvot 

o derivatans definition  

• Tillämpningar 

o tangentens lutning 

o hastigheten i ett givet ögonblick 

o förändringshastigheten i en punkt 

De begrepp och nyckelord inom området som åskådliggör derivatan i sammanfattningen för 

kapitel tre är: 

 

• Derivata 

o Ett tal 

o Tangentens riktningskoefficient 

o En funktion 

o Derivatans definition 

• Deriveringsregler 

o Derivatan av en konstant är noll 

o Derivatan av f(x)=k * nx är f’(x)=k * nx-1 

o Derivera term för term 

o Derivatan av f(x)=ekx är f’(x)=k * ekx 

o Derivatan av f(x)=akx är f’(x)=akx * ln a * k 

• Derivatans tillämpningar 

o Förändringshastighet 

o Tangentens ekvation 

o Momentanhastighet 

• Talet e 

o f(x)=ex  är lika med sin derivata f’(x)= ex 

o lim
ℎ→0

(
𝑒ℎ−1

ℎ
) = 1  

o e ≈2,72 

o e är ett irrationellt tal 

• Naturliga logaritmen 

o Logaritm med basen e 

o Logey = ln y 

o Om y = ex så är x = ln y 

 

De begrepp och nyckelord inom området som åskådliggör derivatan i sammanfattningen för 

kapitel fyra är: 

 

• Samband mellan funktion och derivata 

o Om f’(x) >0 i ett intervall så är funktionen strängt växande i intervallet 

o Om f’(x) <0 i ett intervall så är funktionen strängt avtagande i intervallet 
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• Derivatans nollställen 

o Extrempunkter, lokal max- och min-punkt 

o Extremvärden, lokalt max- och min-värde 

o Terrasspunkt 

o f’(a) = 0 betyder antingen att punkten (a,f(a)) är en lokal extrempunkt eller en 

terrasspunkt 

• Skissa kurvor 

o Derivatans nollställen 

o Derivatans teckenväxling 

o Teckentabell 

o Lokala extrempunkter och terrasspunkter 

o Intervallets ändpunkter 

• Andra derivatan 

o Tecknets betydelse för grafens utseende 

o f’’(x) >0, funktionen är konvex 

o f’’(x) <0, funktionen är konkav 

o lokala maximi- och minimipunkter 

o inflexionspunkter 
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4.2.5 Analys/granskning av kurslitteratur 

 

Här redovisas några punkter som kurslitteraturen anser viktiga, uppdelat på de tre teman som 

upptäcktes. 
 

 Matematiklärande Derivata Digitala inslag 

M3b ● Nivåanpassade uppgifter 

i tre steg i olika färg 

● Regelrutor 

● Kommunikations- 

uppgifter 

● Ledtrådar 

● Tankenötter 

● Ändringskvot 

● Grafer 

● Tabeller 

● Sekant 

● Δy / Δx 

● Gränsvärde 

 

● Digitala problem 

 

Exponent 3b ● Förklaringar hur 

symboler läses 

● Reflektera och diskutera 

● Utmaningsrutor 

● Regelrutor 

● Gruppaktiviteter 

●  

● Ändringskvot 

● Momentanhastighet 

● Förändringshastighet 

● Tangentens ekvation 

● konkavitet och 

konvexitet 

 

● Stark koppling 

till webbmaterial 

● Lärar-webb 

● Elev-webb 

5000 3b ● Nivåanpassade uppgifter 

i tre steg 

● Uppgifter i färg 

kompletterar exempel 

● Sekant 

● Tangent 

● Gränsvärde 

● Derivatans definition 

● Grafisk derivering 

● Numerisk derivering 

● Grafritning med 

räknare 

Origo 3b ● Nivåanpassade uppgifter 

i tre steg 

● Tankekarta 

● Historisk koppling 

 

● Förändringshastighet 

● Extrempunkt 

● Teckentabell 

● Gränsvärde 

● Kopplingar till 

grafräknare 

Tabell 3: Sammanställning av kurslitteratur efter granskning av innehåll med koppling till de tre temana. 

 

Från tabellen kan vi se att det finns digitala kopplingar i alla böcker numera, både hänvisningar 

till eventuella webguider eller förslag på användning av grafräknare för att lösa problem. Detta 

visar att författarna uppdaterar och förnyar litteraturen med tiden. 
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4.3 Sammanfattning 

 

Datamaterialet till studien består av fyra kvalitativa intervjuer med lärare med olika bakgrund 

och erfarenhet på en skola i en medelstor svensk stad, samt fyra kursböcker från fyra olika 

förlag. Materialet visar att det finns intresseväckande likheter och skillnader i hur dessa lärare 

arbetar och hur läromedlen presenterar begreppet derivata. 

 

Här redovisas några utan rangordning: 

 

Intervjuer: 

1. Alla deltagande lärare börjar med en genomgång på tavlan. Där presentationen är 

anpassad efter den klass hen för tillfället har. Lärarna följer kursbokens upplägg, för att 

förenkla för eleverna att hänga med.  

2. Alla lärare använder sig av de digitala hjälpmedlen Geogebra och Desmos 

3. De lärare som också undervisar i fysik relaterar gärna till moment inom detta ämne. 

4. Alla lärare inleder med sträcka/tid och ändringskvot. Fortsätter sedan med sekant till 

tangentövergång och lutning av kurvan. Olika grafer visas och sedan kommer hen in på 

derivatans definition. 

5. En lärare med kort yrkeserfarenhet säger att ”eftersom jag är oerfaren så känner jag mig 

ganska styrd av kursboken”. 

6. Alla prov som skrivs är gemensamt framtagna av flera lärare för alla klasser inom 

samma program. 

7. Alla lärare vill utveckla elevernas undersökande och problemlösande förmåga, men 

inser att alla elever inte delar den ambitionen. 

8. Två lärare nämner att Ma3b-eleverna skulle behöva mer tid för denna kurs och att kursen 

är mer komprimerad så att eleverna inte hinner ”glömma så mycket mellan lektionerna”. 

 

Kursmaterial: 

9. Origo 3b hänvisar till att den är anpassad till den nya läroplanen Gy11. 

10. Både lärare och kursmaterial inleder med sträcka/tid och ändringskvot. Fortsätter sedan 

med sekant till tangentövergång och lutning av kurvan. Olika grafer visas och sedan 

kommer hen in på derivatans definition. 

11. Samtliga böcker har nivåanpassade övningsuppgifter. 

12. Alla böcker har hänvisningar till grafräknare. 

13. Alla böcker använder exempel kopplade till verkligheten. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att det finns en röd tråd i hur detta avsnitt undervisas.  

En väg som både kursmaterial och lärare följer utan alltför stora avvikelser. 
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5 DISKUSSION 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur begreppet derivata introduceras. Frågeställningar 

är …  

1. Hur introduceras begreppet derivata i gymnasiematematiken? 

2. Finns det några skillnader angående derivatans introduktion i olika kursböcker för 

Ma3b? 

 

Mitt material består av intervjuer med ett antal gymnasielärare med skiftande erfarenhet. 

Dessutom har fyra kursböcker analyserats. Vi har före detta ordnat och granskat materialet 

utifrån ett antal teman. Nu följer en sammanfattning utifrån dessa teman och några ytterligare 

synpunkter som framkommit i studien. Slutligen finns några förslag på vidare forskning i 

ämnet. 

 

 

5.1 Hur introduceras begreppet derivata i gymnasiematematiken? 

 

Alla olika strategier som lärare använder i klassrummet beror helt på vilken typ av 

klassammansättning hen har för tillfället. Varierande strategier för introduktion av 

derivatabegreppet fungerar olika på alla klasser. Alla lärare följer mer eller mindre strikt 

lärobokens upplägg med stöd av olika digitala verktyg visar denna studie. 

Katederundervisningen dominerar fortfarande, men vissa inslag av grupparbeten förekommer. 

Att arbeta i grupp stöds av den sociokulturella inlärningsteorin (Arfwedson & Arfwedson, 

2002; Dysthe, 2003; Sutherland, 2007) som förordar socialt samarbete. Här framhåller också 

Arfwedson & Arfwedson (2002) att diskussion ökar förmågan till inlärning.  

 

Trots detta så kan inte arbete i grupp dominera undervisningen eftersom eleverna senare 

kommer att bedömas och betygsättas individuellt. Det är däremot både nyttigt för 

kunskapsinhämtningen och som variation i undervisningen. En anmärkningsvärd sak är att på 

frågan om vad som styr planeringen av undervisningen så svarar samtliga lärare kursboken. 

Ingen nämner skolverkets mål och kriterier. Kanske det är så självklart för lärarna att de inte 

tänker på att säga det eller att de tolkar frågan som att de redan är i klassrummet för konkret 

undervisning.  

 

Denna kurs är mycket komprimerad anser alla lärare. Detta påverkar möjligheten till eftertanke 

och en djupare förståelse för matematiken. Detta är något som också Cornu (2002) lyfter som 

ett problem, ur ett kognitivt perspektiv så måste eleven få tid till eftertanke för att bemöta och 

förstå de matematiska svårigheter de ställs inför. Detta styrks också skolverkets ämnesplan som 

lyder:  I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin 

kreativitet och sitt matematikkunnande samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa 
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matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. 

(Skolverket, 2011).  

 

Många elever har också för dåliga förkunskaper så dyrbar lektionstid måste läggas på extra 

repetition. Alla lärare nämner till stor del samma förkunskaper, medan vissa kunskaper bara 

nämns av nån lärare. Själv känner jag att den listan kunde vara längre ändå. En lärare med lång 

erfarenhet anser också att förkunskapen har blivit sämre med åren. Detta är ett bekymmer som 

också styrks av Arfwedson & Arfwedson (2002) som påstår att utan en gedigen förståelse av 

enklare begrepp skapar svårigheter när matematiken blir mer komplex. Om elevernas förmåga 

och ambition är svag så avvaktar läraren gärna med de svårare begreppen och ger eleverna 

lösningar direkt, detta gynnar inte lärandet.  

 

5.2 Finns det några skillnader hur derivatan introduceras i olika 

kursböcker för Ma3b? 
 

Om någon kursbok är bättre eller sämre än någon annan vågar inte jag ta ställning till efter 

denna studie. Där emot så är upplägget för kapitlet derivata ganska lika. Om detta är det bästa 

upplägget kan kanske ifrågasättas. De digitala hjälpmedlens intåg i klassrummet är jag tämligen 

säker på att det är till nytta för förståelsen. En sådan sak som att kunna visa hur en sekant 

övergår till en tangent på en kurva med rörlig bild, ger en helt annan visualisering och insikt för 

eleverna. Det ger också möjligheten att visa kopplingen mellan funktionen och grafen med 

samma rörlighet. Speciellt viktigt i ett moment som detta som till en början kan verka väldigt 

abstrakt för eleverna. Att direkt hitta kopplingar till exempel i vardagen är inte lika lätt här. 

Trots detta så är detta ett viktigt moment för framtida matematikstudier och som förklaring för 

vissa observerbara fenomen.  

 

 

5.3 Tillförlitlighet 

 

De lärare jag intervjuat undervisar till största delen i Ma3c vilket påverkar resultatet. Om 

intervjuerna till största del hade varit av lärare som undervisar i Ma3b kanske studien hade sett 

annorlunda ut. Jag tror ändå att de lärare jag intervjuat har försökt vara eftertänksamma och 

validerat både 3b och 3c undervisning under intervjuerna. Studien är också genomförd på en 

gymnasieskola av många, den kanske inte är representativ för alla skolor. Det underlag jag haft 

för intervjuerna med lärarna kan också innehålla luckor så att alla aspekter på denna 

undervisning inte kommer fram. Men alla intervjuer har gjorts på samma sätt och svaren har 

varit varierande. Så en ganska sann bild av verkligheten på den undersökta skolan har jag fått.  
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5.4 Teoretisk tolkning 

 

Resultatet av studien visar att de lärare som intervjuats har samma bild av hur undervisningen 

av begreppet derivata ska gå till. Alla har i stort sett samma tillvägagångssätt och ordning på 

hur de olika stegen i introduktionen går till. Vissa skillnader i hur mycket hen betonar olika 

moment förekommer. Om detta beror bara på vilken klassuppsättning hen har för tillfället eller 

om det är lärarens sätt att undervisa låter jag vara osagt. I de kursböcker som ingår i studien så 

finns vissa skillnader i upplägget, men det mesta förklaras på samma sätt. En av de intervjuade 

lärarna sa ”att jag vet inget annat sätt att lära ut derivata”. Så det styrker faktumet att 

böckernas upplägg är riktigt.  

 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under studiens gång har vissa frågeställningar dykt upp.  

Här redovisas dessa: 

 

1. En lärare nämnde för mig att en av kursböckerna, tror det var Origo-boken, är skriven av de 

som konstruerar det nationella proven i matematik.  

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att undersöka om elever som har haft 

olika kursböcker presterar olika bra på det nationella provet i matematik. 

 

2. På den skola som intervjuerna har skett så förespråkas kollegialt lärande som ett positivt 

arbetssätt. Kan de också finnas baksidor av detta arbetssätt som till exempel att alla lärare 

kommer att undervisa på exakt samma sätt.  

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att undersöka om kollegialt 

lärande skapar mindre mångfald i undervisningen. 

 

3. Behöver ämnesplanerna för Ma3b revideras? Idag känns den lika komprimerad som den för 

Ma3c, med i allmänhet svagare och mindre intresserade elever. Många elever på Ma3b-

spåret behöver mer tid för att tillgodogöra sig samma innehåll.  

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att undersöka om Ma3b skulle ha fler 

lektionstimmar i kursen eller ha en lättare ämnesplan.  
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5.6 Slutord 

 

I denna studie har jag ur ett matematikdidaktiskt perspektiv försökt analysera ett moment, ur en 

hel kurs i Ma3. Med stöd av tidigare forskning och min studie har jag försökt att granska och 

hitta nya infallsvägar inom derivata. Undervisningen av begreppet derivata visar sig vara 

ganska likriktad och jag tror att den genomförs på ett utmärkt sätt. Men, jag har inte gjort någon 

jämförelse med något annan förfarande. Det finns alltid utrymme för små förändringar, som 

förslag till detta har jag tidigare gett några förslag. När jag nu snart blir färdig att inleda min 

egen karriär så kommer med all säkerhet chanser att prova på och upptäcka nya sätt att 

undervisa detta moment att uppstå. 
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BILAGA: 

Derivatans introduktion i gymnasiematematiken-intervjufrågor 
 

 

Fråga 1. Hur ser ditt upplägg ut när du startar lärobokens avsnitt om derivata? 

 

Fråga 2. Beskriv vad du använder som källmaterial (till exempel läromedel, 

egen kunskap, tidigare lektionsplanering, kollegas planering etc.). 

 

Fråga 3. Beskriv vad som styr din planering och dess innehåll. 

 

Fråga 4. Utöver det som finns med i kursboken – väljer du att ta upp något ytterligare? 

 

Fråga 5.  Hur funderar du när det gäller val av strategier/metoder för att klargöra 

begreppet derivata? 

 

Fråga 6.  Beskriv vilka förkunskaper du anser vara erforderliga för att 

eleverna skall kunna ta till sig införandet av begreppet derivata. 

 

Fråga 7.  Hur stämmer du av att eleverna har rätt förkunskaper? 

 

Fråga 8.  Finns det något under introduktionen av derivata som du anser vara mer 

centralt och/eller viktigt, och i så fall vad? 

 

Fråga 9.  Varför ska eleverna lära sig derivata? 

 

Fråga 10. Hur sporrar du omotiverade elever att lära sig kunskapen om derivata? 

 

Frågelista- 

Intervju.docx
 

 

 

 

 

 


