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Sammanfattning
Denna uppsats presenterar en undersökning av fallstudiekaraktär. Fallet är ett
matematiklärarkollegium på en gymnasieskola i Sverige, vilket studeras med inriktning på hur
lärarna i det lägger upp sin undervisning, och varför de gör som de gör. Utifrån kvalitativa
intervjuer behandlar uppsatsen hur tre av matematiklärarna beskriver att de introducerar
begreppet derivata och orsakerna till deras lektionsupplägg. Intervjuerna analyseras med hjälp
av en antropologisk didaktikteori.

I uppsatsen redogörs för hur lärarna tänker sig sina undervisningsupplägg i sin helhet. Alla
börjar emellertid avsnittet om derivata med en intuitiv beskrivning av detta begrepp. Denna
beskrivning sker utifrån ett exempel om medelhastighet och momentanhastighet. Lärarna
betonar den praktiska kunskapen, att kunna derivera, framför den teoretiska.

Angående de faktorer som styr de tre lärarna till den undervisning de har lyfter lärarna fram
olika företeelser. Kursplanen, läroboken och elevinflytande är de faktorer som lärarna ser som
de som påverkar dem mest. Lärarna menar även att de framförallt påverkas av det de låter sig
styras av och de betonar sitt eget tänkande som orsak till uppläggen. Utifrån den
antropologiska didaktikteorin observeras en styrande faktor som de intervjuade lärarna inte tar
upp: Den akademiska matematiska kunskapen. Denna påverkar lärarna indirekt genom att den
påverkar kursplanerna och upplägget på läroboken som lärarna använder. Även elevernas
förkunskaper är något som styr lärarna mycket.
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1  Inledning

1.1 Bakgrund

Hur formas den undervisning gymnasielärare i matematik bedriver? Och vad är det egentligen
som styr dem när de planerar sin undervisning? Med dessa frågor gick jag in i arbetet med
denna examensuppsats. Därför bestämde jag mig för att göra en undersökning, där jag
studerar hur tre matematiklärare på ett gymnasium i Sverige lägger upp sin undervisning, och
varför de gör som de gör. Utifrån kvalitativa intervjuer med lärarna hoppades jag med hjälp
av en teori se hur matematiklärares lektionsupplägg av ett begränsat ämnesområde kan se ut
och varför lektionerna ser ut just så.

1.2 Syfte

Målet med uppsatsen är att utifrån ett fall, visa hur gymnasielärares matematikundervisning
kan ta sig uttryck och vilka orsaker som finns till undervisningens uttryck. Fallet är
matematiklärarkollegiet på en gymnasieskola i Sverige, vilket studeras med inriktning på hur
lärarna i det lägger upp sin undervisning. Undersökningen sker med inriktning på lärare och
utgår från hur de uppfattar sin undervisning och formandet av den. Undersökningen går också
in på vad lärare anser påverkar dem att lägga upp undervisningen som de gör, men även på
faktorer som styr dem men som de undersökta lärarna inte själva tar upp. Jag vill därmed
beskriva hur arbetet upplevs gå till av lärare och vad som styr dem i sitt arbete. Därmed
behandlas de tre didaktiska frågorna Vad?, Hur? och Varför?. Jag är däremot inte inriktad på
att ge en åsikt om hur undervisningen bör gå till. Uppsatsen ska också ge exempel på hur
undervisningssekvenser av introduktion av derivata kan läggas upp.

1.3 Frågeställning

• Hur introducerar de undersökta matematiklärarna sin undervisning om derivata?
• Vilka orsaker ser lärarna till att de går tillväga som de gör? Vad anser de är det som

styr dem och hur styr detta dem?
• Hur styr skolans (den undervisande institutionens1) uppbyggnad och matematikämnets

uppbyggnad lärarna i hur de lägger upp sin undervisning?
• Vilka mål har lärarna med sin introduktion av derivata och hur påverkar detta dem?
• Vad upplever lärarna att eleverna har svårt med angående derivata och hur påverkar

detta lärarna?

De fyra sista frågorna i frågeställningen hör ihop på så sätt att de alla berör vad som påverkar
lärare i deras arbete. De är dock ställda utifrån olika perspektiv på detta.

1.4 Avgränsningar

För att få en bild av hur lärare kan beskriva formandet av sin undervisning kommer jag att
undersöka hur tre lärare lägger upp undervisningen av ett avsnitt i gymnasieskolans
matematik. Eftersom detta är en examensuppsats av en blivande gymnasielärare med
matematik som huvudämne inriktar sig uppsatsen på gymnasielärare i matematik. Jag håller
mig även till undervisning i samma ämnesområde, lärarnas introduktion till derivata i
Matematik C, för att lättare få en bild av lärarnas arbete. Avsnittet, som berör en till tre
lektioner, tjänar som ett exempel på hur lärares undervisning kan läggas upp och är valt
eftersom den lärare jag först frågade snart skulle börja undervisa i derivata. Lärare att
intervjua fick jag tag på via expeditionen på den gymnasieskola som fanns på den ort där jag

                                                  
1 Se kap. 2 för förklaring av begreppet.
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befann mig vid undersökningens genomförande. De tre lärarna var de som visade intresse och
som skulle undervisa i det valda ämnesområdet vid aktuell tidpunkt. Lärarna är alltså valda
utifrån att det varit praktiskt att intervjua just dem och det har inte skett något medvetet urval.
Undersökningen avgränsar sig även till undervisning på naturvetenskapliga programmet och
teknikprogrammet, detta för att underlätta jämförelser mellan lärarnas tillvägagångssätt.

Det skulle även ha varit intressant att göra lektionsobservationer hos de tre lärarna, för att se
hur lektionerna sedan blev. Innan undersökningens början planerade jag att genomföra även
detta, men det visade sig att en sådan undersökning inte skulle ha hållit sig inom ramen för
den tid som funnits till uppsatsen. Denna tanke övergavs därmed.

1.5 Metod och källor

Enligt syftet är undersökningen en fallstudie. En fallstudie är en undersökning på en mindre
grupp. Denna grupp studeras från ett helhetsperspektiv och undersökningen ska vara så
heltäckande som möjligt. I en fallstudie undersöker man alltså ett stort antal variabler i detalj
på ett litet antal individer.23

I den empiriska undersökningen har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som varit
semistrukturerade. Enligt Kvale är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att ”erhålla
kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening”4. Innan
jag började med intervjuerna formulerade jag syftet med undersökningen för att utifrån detta
hitta en bra metod. Syftet med mina intervjuer har varit att få beskrivningar av de intervjuade
lärarnas syn på hur de lägger upp sin undervisning om derivata och varför. Intervjuer har
alltså används för att få en inblick i hur lärarna tänker kring sin undervisning och planeringen
av denna. Jag får på detta sätt del av lärarens egen syn på sin undervisning och upplägget av
den. Därför svarar kvalitativa intervjuer bra som metod mot mitt syfte. Med kvalitativ menar
jag med Kvale att ”intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte
kvantifiering som mål”5. Utifrån syftet har intervjuerna formats och intervjufrågorna
formulerats så att de svarar mot de två temana lärarnas syn på hur de lägger upp sin
undervisning om derivata och lärarnas syn på varför de lägger upp det på detta sätt. Det första
temat angrips med en direkt fråga medan det andra angrips genom att frågor som berör detta
ställs.

Varje intervju tog drygt en timme och lärarna intervjuades endast en gång vardera. Några
dagar innan intervjuerna, fick lärarna ett frågeformulär med de huvudfrågor jag ville få svar
på. Detta för att de skulle kunna förbereda sig, eftersom den första frågan krävde ett ganska
utförligt svar.6 Detta underlättade dessutom för lärarna att uppfatta frågorna, då dessa inte var
så korta och enkla som annars är önskvärt. Ordningen på frågorna i formuläret har
nödvändigtvis inte följts, utan har anpassats efter vad som varit lämpligt utifrån de svar som
den intervjuade givit. Frågeformuläret hjälpte till att inrikta intervjuerna så att syftet med dem
uppfylldes. Alldeles innan intervjuernas start fick lärarna utöver frågeformuläret reda på syftet
med undersökningen. För att få förtydligade och utförligare svar och för att undvika
missförstånd och tvetydigheter ställdes följdfrågor. Frågorna har formulerats för att vara så

                                                  
2 Runa Patel och Ulla Tebelius (red.) (1987), Grundbok i forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 62
3 För en utförligare förklaring av fallstudie se Patel och Tebelius (red.) s. 61f och Alan Bryman (2002),
Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber ekonomi, s. 64 - 69
4 Steinar Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, s. 117
5 Ibid., s. 35
6 Se Bilaga 1.
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öppna som möjligt, jag har därmed undvikt ledande frågor, där sådana inte varit nödvändiga.
Denna form av intervju är vad jag menar med semistrukturerad intervju.7

För att registrera intervjuerna förde jag utförliga anteckningar för hand under tiden jag aktivt
lyssnade på de intervjuade lärarna. I anteckningarna inriktade jag mig främst på
andemeningen i lärarnas svar och det som var väsentligt för undersökningens syfte, men jag
skrev även ned flera citat av lärarnas svar. Två av lärarna ritade figurer och diagram i
samband med intervjun. Den ena ritade dessa på svarta tavlan och dessa antecknade jag ner.
Den andra ritade dem på ett papper jag hade med. Detta tillvägagångssätt ger att jag inte
redovisar intervjuerna ordagrant utan den redovisning som ges sker i berättelseform och är en
konstruktion av intervjuerna. Även figurerna har redigerats för att förtydliga och för att
möjliggöra en redovisning m.h.a. Microsoft Excel. Varken bandspelare eller video har alltså
använts. Bedömningen har gjorts att utförliga anteckningar varit tillräckliga som registrering,
och att t.ex. en ljudinspelning med transkribering skulle ha varit alltför tidsödande i
förhållande till den vinst som eventuellt skulle ha gjorts av en sådan. Ord, tonfall, pauser och
dylikt, vilket registreras permanent vid en bandinspelning, togs i beaktning då anteckningarna
fördes, under intervjuerna. Det ska också påpekas att även en transkribering av en
bandinspelning är en tolkning av en intervju, då en översättning från talspråk till skriftspråk
sker även vid en sådan. Kvale lyfter fram att en utskrift av en intervju ska vara formad efter
forskningssyftet. Eftersom jag genom min utskrift är ute efter att förmedla meningen i
intervjupersonernas svar har jag valt att ge min utskrift formen av en berättelse.8

Anteckningar skulle också i vilket fall som helst ha varit nödvändiga då lärarna delvis ger
svar i skriftlig form och i formler och diagram etc. Svagheten med att inte göra en
bandinspelning, och istället lita till anteckningar och minnet, är ”att man snabbt glömmer bort
detaljer och att minnet är selektivt”9. Detta har jag försökt motverka genom de utförliga
anteckningarna.

I den analys som görs av resultatet tar jag hjälp av den franske matematikdidaktikern Yves
Chevallards antropologiska didaktikteori och den generella kunskapsteori om matematisk
kunskap som ryms inom denna. De delar av teorin jag anser har betydelse för min
undersökning presenteras i korthet i kapitel 2. Som källa till den antropologiska teorin har jag
valt två av de mycket få skrifter som för närvarande behandlar denna teori på engelska.10 I
teorikapitlet behandlas även den svenska ramfaktorteorin. Som källa till detta har jag dels en
skrift av Ulf P. Lundgren som är den som kanske har störst del i utformandet av
ramfaktorteorin.11 Jag använder mig dessutom av en avhandling av Madeleine Löwing, som
beskriver ramfaktorteorin i de teoretiska utgångspunkterna till avhandlingen.12 I uppsatsen ges

                                                  
7 Jfr Bryman, s. 301f
8 Kvale s. 149-154
9 Kvale, s. 148
10 De två aktuella skrifterna är följande: Yves Chevallard, (1992), Fundamental concepts in didactics:
Perspectives provided by an anthropological approach. In: Régine Douady and Alain Mercier, Eds., Research in
Didactique of Mathematics. Selected papers. (pp. 131-167). Grenoble: La Pensée Sauvage., samt Joaquim Barbé,
Marianna Bosch, Lorena Espinoza och Josep Gascón, (in press), Didactic Restrictions on the Teaching of Limits
of Functions at Secondary School. To appear in: Educational Studies in Mathematics.
11 Ulf P. Lundgren, (1989), Att organisera omvärlden – En introduktion till läroplansteori, Stockholm:
Utbildningsförlaget
12 Madeleine Löwing (2004), Matematikundervisningens konkreta gestaltning – En studie av kommunikationen
lärare – elev och matematiklektionens didaktiska rama. (Göteborg Studies In Educational Sciences 208),
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis
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även en analys av den matematiska organisation som ska undervisas13. Denna tar sin
utgångspunkt i den lärobok lärarna använder14 och kursplanen för Matematik C15.

1.6 Forskningsetiska överväganden

Då undersökningen består av intervjuer bör intervjuobjekten skyddas och deras rättigheter tas
i akt. Undersökningens värde har därmed ställts mot kravet på individernas skydd mot insyn i
sina livsförhållanden. I denna fråga har jag följt de riktlinjer Vetenskapsrådet givit ut. Detta
innebär att jag dels informerat intervjuobjekten om syftet med studien, dels har de intervjuade
själva fått bestämma om de velat bli intervjuade, dels är namnen på lärarna fingerade och så
långt det är möjligt har ledtrådar till vilka de är utelämnats, t.ex. skolans och ortens namn.
Uppgifterna om personerna i undersökningen har alltså behandlats konfidentiellt. Uppgifterna
om personerna som framkommit i undersökningen har och kommer även endast att användas i
denna uppsats, d.v.s. för forskningsändamål.16 Då dessa åtgärder har vidtagits anser jag att
undersökningens värde väl överstiger eventuella risker att intervjuobjekten tar skada.

1.7 Struktur

Uppsatsen är upplagd så att resultatdelen börjar med en beskrivning av den matematiska
organisation som ska undervisas.17 Denna följs av en presentation av de intervjuade lärarna.
Sedan redovisas de tre intervjuerna var och en för sig i kapitlet ”intervjuredovisning”.
Redovisningen av intervjuerna följs av en analys av desamma, vilken görs med hjälp av
Chevallards teori. Under rubriken ”diskussion” besvaras sedan frågorna i inledningen. I detta
kapitel ges även en teoretisk analys utifrån resultatet och diskussionen. Till sist ges avslutande
kommentarer till uppsatsen.

                                                  
13 Se kapitel 2 för en förklaring av begreppet.
14 Lars-Eric Björk och Hans Brolin (1999-2000), Matematik 3000, Kurs C och D, Lärobok, Naturvetenskap och
Teknik, Stockholm: Natur och kultur
15 Skolverket (2000c), MA1203-Matematik C, [elektronisk], Tillgänglig:
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3210&extraId=,
[041007]
16 Vetenskapsrådet, (1990), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning,
Elanders Gotab
17 Begreppet förklaras i kapitel 2
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 2  Teoretiska utgångspunkter
Denna uppsats behandlar till stor del hur olika faktorer påverkar lärare att utforma sin
undervisning. För att ge en större tyngd åt undersökningen ska därför den svenska
ramfaktorteorin för undervisning här presenteras i korthet, men framförallt presenteras
huvuddragen i den franske matematikdidaktikern Yves Chevallards antropologiska
didaktikteori. Den kommer att användas i analysen av intervjuerna.

2.1 Ramfaktorteorin

Ramfaktorteorin, som haft stor betydelse för skolans utveckling mot decentralisering och
målstyrning, introducerades 1967 av Dahllöf18. Ulf P. Lundgren som idag är
pedagogikprofessor har sedan vidarevecklat denna teori. I teorin benämns faktorer som
påverkar utbildning med begreppet ”ram”. Enligt Dahllöf måste man ta hänsyn till dessa
ramar för att förstå undervisningsprocessen och dess resultat. 19 Begreppet ram definierades
1989 av Lundgren som ”faktorer vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen och
över vilka de som undervisar inte har någon kontroll”20. Lundgren delade in dessa ramar i:

1. Konstitutionella ramar, vilka inkluderar skollag etc.
2. Organisatoriska ramar, vilka inkluderar ”organisatoriska åtgärder relaterade till

ekonomiska resurser som t ex klasstorlek, fördelning av tid osv.”21

3. Fysiska ramar, vilka inkluderar byggnader och läromedel osv. 22

Enligt Lundgren följer undervisning ett relativt likartat mönster. Detta beror på att all
utbildning tvingas anpassa sig till de ramar den har. ”Inom dessa ramar tar undervisningen
gestalt. Dessa ramar uttrycker samtidigt samhällets behov och krav på utbildning.”23 Två
ramfaktorer som Lundgren lyfte fram var undervisningens mål, elevernas förkunskaper och
läromedlens innehåll, men även lärarens didaktiska kompetens.24

Efter att ramfaktorteorin under några år varit ganska bortglömd framfördes 1999 en variant av
ramfaktorteorin av Lindblad, Linde och Naeslund. I denna har lärare och elever en viktigare
roll, bl.a. genom att deras praktiska förnuft uppmärksammas. Författarna trycker på den
betydelse som relationen mellan ramfaktorer och elevers och lärares praktiska förnuft har.
Med förnuft menar de att ”läraren gör rimliga bedömningar av uppdraget som läraren [har]
relativt kursens omfattning, tillgång till tid med mera”25. 26 Vilka av lärarens handlingar som
är rationella måste alltså tolkas utifrån de ramfaktorer som styr handlingarna.

Löwing framhåller ytterligare ett perspektiv på ramfaktorer. Hon menar att olika ramfaktorer
är ”fasta eller rörliga beroende på i vilket tidsperspektiv man ser dem”27. De ramar som är
fasta kan läraren inte påverka, möjligen negligera, medan andra ramar kan förändras över tid

                                                  
18 U. Dahllöf (1967), Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. (Göteborg Studies In Educational Sciences
2), Stockholm: Almqvist & Wiksell
19 Madeleine Löwing, s. 52f
20 Ulf P. Lundgren, s. 233
21 Lundgren, s. 233
22 Lundgren, s. 233f
23 Lundgren, s. 237
24 Löwing, s. 55-56
25 S. Lindblad, G. Linde & L. Naeslund (1999), Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. Pedagogisk forskning i
Sverige 4(1), s. 97
26 Lindblad m.fl., s.  93-109.
27 Löwing, s. 59
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av lärare eller lärarlag. En del ramar är så rörliga att de kan förändras inför varje lektion, men
de är fasta under själva lektionen. Exempel på detta är arbetssätt, arbetsformer och
undervisningsmaterial. De ramar som är fasta inför en lektion delar Löwing in i två
underkategorier. Ramar som är låsta på längre sikt kallar hon konstanter och de ramar läraren
kan påverka på längre sikt kallar hon parametrar. Exempel på fasta ramar är lokaler och
styrdokument, men även lärarens professionella kunnande och elevernas förkunskaper. Detta
synsätt ger enligt Löwing en annan flexibilitet än att som Lundgren bara betrakta fasta
ramar.28

2.2 Chevallards antropologiska didaktikteori

Chevallards antropologiska didaktikteori utarbetades till viss del p.g.a. den övertygelse
Chevallard och andra matematikdidaktiker runt honom hade, att de flesta problem som
uppstår inom matematisk utbildning ofta och till stor del beror på den matematik som
undervisas.29 Denna teori underlättar därmed att undersöka just detta, men även hur andra
faktorer påverkar matematikundervisningen. Teorin är därmed mycket relevant utifrån det mål
undersökningen har och detta är anledningen till att just denna teori har valts.

Enligt teorin behöver en förståelse finnas för de val som lärare gör och de faktorer som
begränsar dem, då en studie görs av lärares praktik. Undervisning och lärande uppstår enligt
Chevallard i en komplicerad process, en ”didaktisk transposition”. Den didaktiska
transpositionen består av tre steg: 1) den akademiska matematiska kunskapen, 2) den
matematiska kunskapen som ska undervisas och 3) den matematiska kunskap som verkligen
undervisas av lärare i deras klassrum. Steg tre påverkas av steg två, som i sin tur påverkas av
steg ett. De tre stegen är alltså inte identiska, utan en distinktion behöver göras mellan dem.30

Inom teorin är begreppet didaktiskt system (DS) centralt. Inom ett DS finns så kallade subjekt
varav en eller flera är lärare och en eller flera är elever. Det finns även ett s.k. objekt vilket
hör till mängden av ”didactic stakes” som tillhör DS, d.v.s. det som inom DS ska läras. Detta
är den grundstruktur ett DS har. Ett DS måste inte vara en skola utan kan även bestå av t.ex.
en morfar som lär sitt barnbarn att fästa en metkrok på en fiskelina. Det DS som kallas för
skola har emellertid en längre livslängd än andra didaktiska system.31, 32

För att ett DS ska fungera måste det finnas en mängd objekt som för subjekten är självklara.
Detta kallas för att en miljö existerar. För att morfadern i exemplet ovan ska kunna lära sitt
barnbarn att fästa kroken på fiskelinan måste barnet t.ex. ha klart för sig vad objektet ”att
fästa en fiskelina på en metkrok” innebär. Om detta inte vore fallet skulle morfadern vara
tvungen att klargöra detta. Om denna typ av objekt finns utgör de en miljö och lärandet kan
börja; det didaktiska systemet fungerar. I samband med lärandet omformas emellertid miljön.
Även fast miljön vid varje tidpunkt uppfattas som självklar förändras den hela tiden i
samband med lärandet.

Ett DS är ett specialfall av en institution. En institution kan vara nästan vad som helst, t.ex. en
skola, praktiskt arbete eller det dagliga livet i ett givet socialt sammanhang. Varje institution
behöver goda subjekt och institutionerna lägger ned mycket arbete på att skapa sådana. Ett
gott subjekt i en institution är ett subjekt som har en relation till objekten i institutionen som

                                                  
28 Löwing, s. 59, 73 och 84.
29 Barbé m.fl., s. 2
30 Barbé m.fl. s. 6f
31 Stycke sju till tio under rubriken teori har Chevallard, s. 142-157, som referens.
32 De begrepp som används har översatts av mig från engelska.
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överensstämmer med institutionens relation till objekten. Chevallard påpekar också att det
inte är så att alla personer kan bli goda subjekt till alla institutioner. I linje med Chevallard
skapas t.ex. goda subjekt till institutionen ”en klass i Ma E” genom ett lärosystem som under
elva år tränar personer och successivt rensar ut de som inte har goda prognoser för
institutionen.

Funktionen ett DS har, och vad som är möjligt att producera inom det, beror starkt på dess
omgivning, och speciellt beror det på det undervisande system som det är en del av. Ett
undervisande system är den institution vari DS kommer till. Det DS där barnbarnet lär sig att
fästa metkroken på fiskelinan finns inom det undervisande systemet ”att vara med morfar”.
Chevallard menar att vi ofta glömmer det undervisande systemet och hur det bestämmer och
styr det DS inom det. Vi glömmer omgivningens hinder som gör det DS till vad det är.

Inom den antropologiska didaktikteorin har Chevallard utarbetat en ”generell kunskapsteori
om matematisk kunskap”33. Teorin är speciellt utarbetad för analyser av matematiska och
undervisande praktiker. Den matematiska kunskapen behandlas som en s.k. matematisk
organisation (MO). Jag kommer att med följande citat börja redogöra för dess huvuddrag.
Detta görs utifrån Barbé m.fl.34

“…the Anthropological Theory of Didactics…offers a general epistemological model of
mathematical knowledge where mathematics is seen as a human activity of study of types of
problems. Two inseparable aspects of mathematical activity are identified. On the one hand,
there is the practical block (or know-how) formed by the types of problems or problematic
tasks and by the techniques used to solve them. _ _ _ Consequently, on the other hand, there is
the knowledge block of mathematical activity that provides the mathematical discourse
necessary to justify and interpret the practical block. This discourse is structured in two levels:
the technology…, which refers directly to the technique used, and the theory that constitutes a
deeper level of justification of practice. _ _ _ Types of problems, techniques, technologies and
theories form what is called … mathematical organisations” 35

En matematisk organisation (MO) har alltså fyra huvudkomponenter: Problemuppgifter och
metoder för att bemöta problemen, vilka tillsammans utgör ett praktiskt block, samt en
verktygsdiskurs och teorin, vilka tillsammans utgör ett teoretiskt block. Deriveringsreglerna
ett exempel på verktygsdiskurs inom differentialkalkylen. Metoderna är då hur själva
deriveringen går till. Teorin utgör då den bakomliggande förklaringen till derivatan som
begrepp och reglerna, bl.a. med satser och bevis.

MO:er delas även in i olika storlekar och nivåer. En MO bestående av en unik problemtyp i en
given institution liknas vid en punkt, en punktuell MO.36 En lokal MO består av flera
punktuella MO, som sammanställts så att de alla förklaras av samma diskurs av verktyg. På
samma sätt består en regional MO av flera lokala MO som kan förklaras av samma teoretiska
diskurs.37

Hur kan då en matematiker eller matematikstudent gå från ett inledande problem till att ha
tillgodogjort sig den praktiska och teoretiska kunskapen i en MO? Denna studie sker i sex
delmoment, enligt Chevallard. Det första delmomentet är det första mötet med organisationen.
Detta sker ofta genom ett möte med ett problem som kännetecknar den MO:n. Det andra

                                                  
33 Min översättning
34 Barbé m.fl., s. 2
35 Barbé m.fl., s. 2-3
36 Orginaluttryck: Punctual MO
37 Barbé m.fl., s. 3f
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momentet är en utforskning av de typer av uppgifter som hör till MO:n och de metoder som
hör till dessa typer av uppgifter. Det tredje momentet består av upprättandet av den
omgivningen av verktyg och teori vilken hör till uppgiftstypen. Detta moment är nära
sammankopplat till vart och ett av de andra momenten. Enligt Chevallard är den traditionella
strategin vid studien av MO:n att placera detta moment i första delen av MO:n. Det fjärde
momentet berör det metodologiska arbetet. Här ska metoden förbättras så att den blir
kraftfullare och mer tillförlitlig. Samtidigt utvecklas behärskandet av den. Detta sker speciellt
m.h.a. ett antal uppgifter vilka är adekvata, både då det gäller kvalitet och kvantitet. Det femte
momentet berör institutionaliseringen, vilket har som syfte att identifiera vad den utarbetade
MO:n verkligen är, och det sjätte momentet består av utvärderingen, vilket är kopplat till
institutionaliseringen.38

Inom den antropologiska didaktikteorin ses läraren som den som styr studieprocessen som
försiggår i klassrummet. Lärarens praktik, d.v.s. sätten att undervisa på, kallas för en didaktisk
organisation (DO) och går ut på att i en specifik undervisande institution skapa en specifik
MO. Barbé m.fl. studerar hur institutionella didaktiska restriktioner påverkar lärarnas praktik.
De identifierar två typer av restriktioner: Dels generella restriktioner som berör läraren då den
ska undervisa vilken MO som helst, och dels specifika didaktiska restriktioner vilka kommer
sig av den specifika karaktär den MO har som utifrån styrdokument och läromedel ska
undervisas. De generella restriktionerna påverkar vilka DO som kan användas, medan de
specifika påverkar den MO som verkligen undervisas. Författarnas slutsats är att
restriktionerna tillsammans till stor del bestämmer vilken DO som läraren kan använda och
vilken MO som egentligen kan undervisas i klassrummet.39

Enligt den antropologiska didaktikteorin kan inte en matematisk fråga finnas utanför ett
sammanhang, helt för sig själv. Den matematiska frågan påverkas av de MO och DO som den
är en del av. Den antropologiska didaktikteorin föreslår därför en hierarki av MO och DO.
Varje nivå inom hierarkin består av en MO och en DO som ömsesidigt bestämmer varandra.40

Hierarkin ser ut som följer:

SamhälleSkolaPedagogikÄmneOmrådeSektorTemaFråga

Barbé m.fl. är tyvärr inte speciellt tydliga i sin förklaring av denna hierarki och av vad de
olika begreppen står för, men en fråga tolkar jag som att det är t.ex. ett problem eller en
uppgift i en lärobok. Ett område är ett ämnesområde, t.ex. matematisk analys, begreppet
sektor står för en del av detta ämnesområde, t.ex. den matematik som berörs i avsnittet om
derivata i MaC och ett tema är då en del av detta avsnitt. För att en matematisk fråga ska
kunna studeras behöver den komma från en mer grundläggande fråga i de högre nivåerna,
annars blir den inåtvänd i sig själv. Enligt Chevallard är lärarna förutbestämda att inte gå
längre än till den tematiska nivån. Detta får bl.a. konsekvensen att frågorna förlorar sitt
existensberättigande.41

                                                  
38 Barbé m.fl., s. 4f
39 Barbé m.fl., s. 5f och 22
40 Orginaluttryck: Hierarchy of levels of codetermination
41 Barbé m.fl., s. 22f
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3  Resultat
Detta kapitel börjar med en beskrivning av den matematiska organisation (MO) som ska
undervisas. Denna följs av en presentation av de intervjuade lärarna. Sedan redovisas de tre
intervjuerna var och en för sig i kapitlet ”intervjuredovisning”. Redovisningen av intervjuerna
följs av en analys av desamma, vilken görs med hjälp av Chevallards teori.

3.1 Den matematiska organisationen som ska undervisas

För att ge en bakgrund till intervjuredovisningen med påföljande analys beskrivs här hur den
Matematiska organisation (MO) ser ut som ska undervisas. Detta görs genom en analys av
kursplanen i Matematik C och genom en beskrivning av den lärobok de tre matematiklärarna i
undersökningen använder. Lärarna på skolan får själva välja lärobok, men alla de intervjuade
matematiklärarna har valt samma serie, Matematik 3000 för NV- och TE-programmen.42 Att
jag analyserar den MO som ska undervisas utifrån kursplanen och läroboken grundar jag på
Barbé m.fl., vilka skriver följande:

” To solve this problem (Att skapa en MO43), the teacher has some ‘given data’, such as
curricular documentation, textbooks, assessment tasks, national tests, etc., where some
components of a mathematical organisation, as well as some pedagogical elements and
indications on how to conduct the study can be found. This is how the educational institution
‘informs’ the teacher about what mathematics to teach and how to do so.” 44

3.1.1 Beskrivning av den matematiska organisationen utifrån styrdokumenten

Då det gäller kursplanen för Matematik C finns ett antal punkter under rubriken ”Mål som
eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs”. Följande punkter berör begreppet derivata45:

• kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata för en
funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen och dess graf

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

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

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

Utöver dessa mål, som är specifika för Matematik C, finns även mål som gäller alla kurser i
matematik i gymnasieskolan. Dessa mål föreskriver att eleverna framförallt ska utveckla ett
antal förmågor.46 Dessa påverkar inte en viss MO och alltså inte heller den MO som ska

                                                  
42 Lars-Eric Björk och Hans Brolin (1999-2000), Matematik 3000, Kurs C och D, Lärobok, Naturvetenskap och
Teknik, Stockholm: Natur och kultur
43 Min anmärkning
44 Barbé m.fl., s. 6
45 Skolverket (2000c), MA1203-Matematik C
46 Skolverket, (2000c), Skolverkets föreskrifter om ämnet matematik i gymnasieskolan, [elektronisk],Tillgänglig:
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=8&skolform=21&id=MA&extraId=,
[041007]
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undervisas om derivata, utan snarare den didaktiska organisation (DO) som används av
lärarna. Därför påverkar inte dessa mål heller den MO jag vill beskriva. Det är således
framförallt de fyra punkterna ovan som tillsammans med läroboken är det som anvisar vilken
MO som ska undervisas.

Som jag visat ovan består en MO av fyra delar som kan delas upp i två block, där uppgifterna
eller problemen som hör till MO:n och metoderna som används till dessa uppgifter utgör ett
praktiskt block och verktygen samt teorin utgör ett teoretiskt block. Den MO som ska
undervisas kommer här att beskrivas genom att de fyra punkterna i kursplanen analyseras, så
att de fyra delarna i MO:n tydliggörs.

Problem:
De fyra punkterna föreskriver fyra grupper av problem som eleverna ska klara av att lösa.

• Eleverna ska kunna beskriva egenskaper hos en funktion och dess graf
• De ska kunna härleda deriveringsregler
• Då en funktion är given genom sin graf ska eleverna kunna ”dra slutsatser” om

derivatan och uppskatta dess värde
• Eleverna ska dessutom, med och utan grafritande hjälpmedel, i olika sammanhang

kunna tillämpa sina kunskaper om sambandet mellan en funktions graf och dess
derivata

Metoder:
Tre metoder nämns i texten: Användning av ändringskvot, användning av derivata, d.v.s.
derivering, och numerisk uppskattning av derivatans värde. Ändringskvot står endast nämnt
som metod då eleverna ska beskriva egenskaper hos en funktion och dess graf, men detta
används även då deriveringsregler härleds. Även derivering nämns som metod då eleverna
ska beskriva egenskaper hos en funktion och dess graf, men det ska även användas i samband
med tillämpningar. Numeriska metoder ska eleverna kunna använda då en funktion är given
genom sin graf. Tillämpa sina kunskaper ska eleverna dessutom kunna med och utan
grafritande hjälpmedel.

Verktyg:
Det verktyg som nämns i de fyra punkterna är deriveringsregler angående ”grundläggande
potensfunktioner, summor av funktioner, samt enkla exponentialfunktioner”. Texten uttrycker
dock inte direkt att dessa ska användas, utan målet är bara att eleverna ska kunna härleda
sådana.

Teori:
Då det gäller teorin bakom begreppet derivata står det att eleverna ska ”kunna förklara,
åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata”. Samtidigt som härledningen
av deriveringsreglerna är ett av de problem eleverna ska behärska enligt ovan, hör även detta
till den teoretiska bakgrunden till MO:n.

3.1.2 Beskrivning av läroboken

Den lärobok som lärarna i undersökningen använde, Matematik 3000 för naturvetenskap- och
teknikprogrammen, delar upp avsnittet om derivata i två kapitel.47 Det första kapitlet har
rubriken ”Förändringshastigheter och derivator” och det andra ”Kurvor och derivator”. Första

                                                  
47 Följande kapitel utgår från Björk och Brolin, s. 94-125
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kapitlet är sin tur indelat i tre delkapitel, varav det första behandlar förändringshastigheter, det
andra begreppet derivata och det tredje deriveringsregler. Varje delkapitel delas in i avsnitt
med teorigenomgångar följt av räkneuppgifter vilka berör det som behandlats i
teorigenomgången.

Delkapitlet om förändringshastigheter är upplagt så att begreppen genomsnittlig
förändringshastighet och ändringskvot först behandlas utifrån fyra exempel om temperatur,
mängd kol-14, folkmängd och sträcka. Delkapitlet behandlar sedan till slut hur en kurvas
lutning räknas ut. Detta sker genom att sambandet mellan ändringskvot och processen då en
sekant till en kurva övergår i en tangent behandlas. I samband därmed visas hur sekantens
respektive tangentens lutning räknas ut och hur man får fram tangentens ekvation.

Detta följs av delkapitlet ”Begreppet derivata”, vilket börjar med en kort genomgång av
gränsvärden. Detta följer naturligt på bestämningen av tangenters lutning, där h i en
differenskvot närmade sig 0. I avsnittet om gränsvärden behandlas hur beräkning av
gränsvärden går till, genom förenkling och genom numerisk beräkning. Därtill ges en
definition av vad ett gränsvärde är. Avsnittet behandlar inte närmare gränsvärdesbegreppets
natur eller hur existensen av ett gränsvärde bestäms.

Med genomgångarna av förändringshastigheter, differenskvoter, tangentens och en kurvas
lutning, samt gränsvärden som bakgrund, ges nu en förklaring och en definition av derivatan.
Derivata förklaras vara samma sak som förändringshastighet i en punkt, tangentens lutning
och kurvans lutning. Derivata definieras som gränsvärdet av ändringskvoten då h går mot
noll. Efter definitionen redovisas hur derivatan för en funktion räknas ut i en punkt, m.h.a. två
exempel. Avsnittet om begreppet derivata avslutas med att grafisk och numerisk derivering
gås igenom, vilket sker med differenskvot, framåt, bakåt och centralt.

Delkapitlet ”Deriveringsregler”, behandlar härledning av och derivering med
deriveringsreglerna gällande polynomfunktioner, potensfunktioner och exponentialfunktioner.
Detta följs av ett avsnitt med blandade övningar. Kapitlet ”Kurvor och derivator” består av
två delkapitel. Det första behandlar hur man använder förstaderivatan för att beskriva
egenskaper hos funktioner och deras grafer. Det andra tar upp hur derivata kan tillämpas i
olika sammanhang. Detta kapitel beskriver jag emellertid inte mer i detalj, då det inte har
relevans för min undersökning.

3.2 Presentation av lärare och skola

De tre gymnasielärare som intervjuats arbetar alla på samma gymnasieskola på
naturvetenskapliga institutionen. Skolan finns i en småstadskommun som har knappt 60.000
invånare och till rektorsområdet som lärarna undervisar i hör Naturvetenskapliga programmet
och Teknikprogrammet. De namn lärarna har i texten är fingerade och åldrarna har jag gissat
mig till. Den första läraren kallar jag för Ingvar. Ingvar är drygt 55 år, är ämnesföreträdare för
matematiken och undervisar bara i matematik. Han är civilingenjör från början, men sadlade
tidigt i karriären om till gymnasielärare då han trivdes bättre med detta. Matematiken ser han
som ett verktyg för att lösa uppgifter, men att studera matematik är även ett sätt att träna sig i
att tänka enligt Ingvar. Lärare nummer två kallar jag Lars. Han är ca 50 år och undervisar i
Matematik och Kemi. Lars uttryckte inte någon matematikfilosofi men har i sin undervisning
lagt en betoning på det matematiska språket. Den siste läraren kallar jag för Tomas. Han är ca
40-45 år och undervisar i matematik, fysik och programmering. Han ser främst matematiken
som ett ämne i sig och vill inte betona dess funktion som ett verktyg i lika hög utsträckning
som Ingvar.
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3.3 Intervjuredovisning

3.3.1 Ingvar

Vid intervjun med Ingvar besvarades några av frågorna genom en genomgång på svarta
tavlan. Ingvars inledande lektioner om derivata börjar nämligen med en genomgång på tavlan.
En vanlig lektion brukar han lägga upp så att han först har genomgång med teori och exempel
i ca 15 minuter. Exemplen låter han eleverna välja från boken. Först låter han dem ta något
enkelt och sedan kanske något svårare. Detta följs av egen räkning till rasten som inträffar
efter 40 minuters lektion. Rasten som varar i 10 minuter följs av ytterligare en
matematiklektion där eleverna får räkna själva. Den lektion där Ingvar introducerar derivata
tar genomgången antagligen längre tid.

I sin undervisning om derivata lägger Ingvar vikten på förståelsen av vad derivata är. För att
eleverna ska få detta brukar Ingvar bl.a. peka på att ordet derivata har synonymer som
eleverna är mer bekanta med sedan tidigare. Sådana ord är t.ex. hastighet, förändringstakt,
lutning, branthet och riktningskoefficient. Han brukar säga till sina elever att ”alla, alla
hastigheter är derivator”, samtidigt påpekar han att förändringstakt egentligen är ett vidare och
bättre ord för hastighet. Utifrån detta försöker han hitta ett exempel som hänger ihop med
elevernas vardag och som begrips av dem ”intuitivt”, som han säger.

Sin genomgång inleder Ingvar därför med att ta ett exempel från verkligheten, en bils
hastighetsmätare. Han uttrycker det som att det finns en ”derivatamätare” i bilen. Till att börja
med ritar han upp ett koordinatsystem med den beroende variabeln s (strecka) mätt i meter på

den lodräta axeln och den oberoende variabeln t (tid) mätt i sekunder på den vågräta axeln.
Han sätter ut två punkter i koordinatsystemet där den första (p) visar att bilen kommit 16
meter efter 4 sekunder och den andra (q) att bilen kommit 100 meter efter 10 sekunder.48

Figur 1
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Sedan frågar han eleverna vilken medelhastighet bilen har i intervallet mellan punkterna i

bilden och hur de ska få reda på den. Medelhastigheten fås ur formeln 
t

s
Vmed = . Frågan som

ställs är då var i figuren s och t finns. I detta fall är t tidsintervallet mellan punkterna p och q i
koordinatsystemet och s sträckan mellan punkterna. Därför introducerar Ingvar ∆s och ∆t här.
Han säger att när man skriver ∆ framför s eller t menas att det är sträcka eller tid i ett intervall
mellan två punkter. I detta exempel räknas skillnaden mellan hur långt bilen kommit efter den
första punkten och den andra punkten och hur lång tid som förflutit däremellan. Ingvar
förklarar också att man inom matematiken ofta använder grekiska bokstäver istället för våra

                                                  
48 Se figur 1
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egna eftersom våra egna inte räcker till. Sedan skriver han in att t = 4, att t+∆t = 10, att s(t) =
16 och att s(t+∆t) = 100 i figuren. Han skriver även ut vad ∆t och ∆s står för i
koordinatsystemet.49

Figur 2
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Utifrån detta får han att medelhastigheten räknas ut enligt följande formel:
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==  Medelhastigheten i intervallet mellan punkterna är

alltså 14 m/s. Nu drar Ingvar en rät linje genom punkterna p och q.50 Och nu kan
förhoppningsvis eleverna med Ingvars hjälp se att det de räknade ut då de räknade ut
medelhastigheten också är denna räta linjes riktningskoefficient, eller ”k-värde” med ett annat
ord. Linjens lutning visar alltså bilens medelhastighet mellan punkterna p och q.

Nu vill Ingvar emellertid ha reda på vad hastigheten är efter precis fyra sekunder och han
frågar eleverna: ”Vad heter ’just nu’-hastigheten?” Svaret är naturligtvis
momentanhastigheten. Nu ritar Ingvar ett nytt koordinatsystem.51

Figur 3
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Även i det nya koordinatsystemet finns punkterna p och q. I det nya låter Ingvar dock kurvan
till andragradsfunktionen 2ts = löpa genom punkterna p och q. Dessutom sätter han inte ut
siffror som värden på punkterna utan bara t, t+∆t, s(t)= t2 etc. Ingvar fortsätter fråga: ”Om

                                                  
49 Se figur 2
50 Se figur 2
51 Se figur 3
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funktionen 2ts = visar hur bilen rört sig, är då momentanhastigheten efter fyra sekunder 14
m/s?” Det förstår eleverna antagligen att den inte är eftersom de kan se på kurvan att bilens
hastighet blir allt högre. Frågan är då hur man ska få reda på vad momentanhastigheten är
efter fyra sekunder. Ingvar har låtit linjen genom punkterna p och q vara kvar. Den är nu en
sekant till kurvan i figuren.  Han har även ritat in en ”snuddande kurva”, d.v.s. en tangent, i
punkten p. Sedan förklarar han att om han bara kan få reda på vad lutningen är på ”den
snuddande kurvan” vet han även vad lutningen är på andragradskurvan i punkten p. Lutningen
visas av riktningskoefficienten på tangenten, och i förra koordinatsystemet kunde vi se att
riktningskoefficienten för den linje som nu är en sekant hade samma värde som
medelhastigheten mellan punkterna. Frågan Ingvar ställer nu är vad som händer om han
flyttar ner punkten q på kurvan. Han kommer fram till att han får ett värde på
medelhastigheten som är närmare momentanhastigheten än den första medelhastigheten. Ju
närmare punkterna p och q ligger varandra desto bättre värde får han. Hur långt skall han då
flytta ned punkten q? Jo, tills punkterna befinner sig på varandra. Då får han det värde på
riktningskoefficienten eller lutningen han är ute efter.

Nu uppstår problemet att då man ska räkna ut 
t

s
V

Δ

Δ
=  i detta fall blir det 

0

0
=V . Och vad är

0

0
? För att förklara hur man går vidare börjar Ingvar med att gå in på hur division fungerar.

Han ställer upp följande kvoter och frågar vad de blir: 
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. Att 1/1 är 1

kommer eleverna fram till ganska fort, men de andra brukar vara svårare. För att de ska få
förståelse för dessa kvoter låter han eleverna i grupper fundera på frågan om hur de skulle
göra för att med hjälp av apelsiner förklara för en mellanstadieklass hur de ska räkna ut

divisionen 3
4

12
= . Dels kan man tänka att om man har tolv apelsiner och är fyra personer får

man tre apelsiner var, men det sätt att tänka som Ingvar förespråkar är att fråga sig hur många
personer apelsinerna räcker till om varje person ska ha fyra apelsiner. Man frågar sig alltså

hur många gånger fyra får plats i tolv. Sedan skriver Ingvar upp 
5,0

12
 på tavlan och visar att

när man får ut att detta är 24 frågar man sig egentligen hur många gånger 0,5 får plats i 12.

För att få reda på vad =
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0
 är ställer man sig frågan: ”Hur många gånger får 1 plats i 0?”

Svaret är alltså 0. Nu ställer Ingvar frågorna: ”Hur många gånger får 0 plats i 1?” och ”Hur
många gånger får 0 plats i 0?” Ingvar menar att svaret kan bli vad som helst. Det beror på
problemet. Igår var det 117, idag 20 och imorgon kanske det är -39 gånger. Så svaret på vad
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Δ
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s
V  är beror på vilket problemet är, ty t.ex. 20 nollor får plats i 0 men även 117

nollor får plats i 0.

Nu visar Ingvar följande exempel på tavlan: 
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2−=x . Ingvar konstaterar att det alltså finns en faktorisering som upphäver den omöjliga
divisionen.

Ytterligare ett exempel behövs. Detta för att tydliggöra hur man sätter in ett uttryck i ett
funktionsuttryck. Ingvar går igenom följande: Säg att vi har funktionen ( ) 432 +−= xxxy . Då

vet eleverna att 

€ 

y 2( ) = 22 − 3 ⋅ 2 + 4 = 2 och då är även 

€ 

y #( ) =#2 −3⋅#+4 . Då förstår man att

( ) ( ) ( ) 42322 2 ++−+=+ xxxy

Nu ställer Ingvar frågan om hur han ska beräkna lutningen i punkten p. Punkten ligger på
kurvan till funktionen s(t)= t2. Ett uttryck för medelhastigheten mellan punkterna p och q fås

då genom att ta 
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om punkterna kryper närmare varandra? Jo, både täljare och nämnare går mot noll eftersom ∆t
då går mot noll. Därför måste en faktorisering följt av en förenkling göras. Vi får://
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ttt
. Ingvar förklarar nu att 0→Δt betyder att tΔ blir

oändligt litet och alltså nästan noll. Slutsatsen är att lutningen i varje punkt på kurvan är 2t
och lutningen i punkten p är 842 =× . Momentanhastigheten i punkten p är alltså 8 m/s.

Ingvar påpekar sedan för eleverna att man deriverar med bokstäverna bibehållna, sedan
stoppar man in värdet. Han säger att han tillsammans med eleverna även kanske tittar på
fallen med funktionskurvorna till y =x3 och .22 xxy +=  Det senare brukar eleverna klara
bättre än den första.

Ingvar visar alltså hur man deriverar m.h.a. gränsvärdet av en differenskvot till att börja med,
men han försöker att ganska snart komma in på användning av deriveringsregler för de
elementära funktionerna. Derivering med differenskvot brukar han dock repetera inför
nationella provet.

Då det gäller planering av första lektionen om derivata och denna genomgång, menar Ingvar
att detta sitter i ryggmärgen och att han därför inte lägger ned speciellt mycket tid till
planering av detta. Annars brukar han titta i boken på vad det aktuella kapitlet handlar om och
utifrån det fundera på hur han ska lägga upp det. Då det gäller de exempel han tar på tavlan
brukar han aldrig räkna igenom dessa innan lektionen. Han menar att han annars går igenom
exemplet alldeles för fort. I samband med dessa genomgångar brukar han även använda sig av
ett ”belöningssystem” för att få eleverna mer koncentrerade. Den elev som är uppmärksam på
att Ingvar i sin genomgång gör fel får en krona.

Det Ingvar upplever att eleverna brukar tycka är svårt gällande uträkning av derivata är vad
som ska stå på koordinatsystemets axlar52 och att göra rätt då de sätter in ett värde i en
funktion. För att komma till rätta med detta brukar han visa följande eller något liknande
exempel på tavlan: Om ( ) 22 −= xxy , då är ( )=#y #2 – 2. ”Jaså det!”, brukar eleverna säga
då. Ingvar brukar använda sig av ett par tre varianter av förklaringar. Han brukar även
repetera tre minuter i början på varje lektion, som en återkoppling till lektionen innan. Det
finns dock inget som Ingvar själv upplever är svårt att ta upp gällande derivata och han skulle
inte vilja lägga upp det på något annat sätt. Han menar att eleverna ”begriper om man tar det

                                                  
52 Se figur 4 för det exempel Ingvar gav
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tillräckligt långsamt”. Om han fick önsketänka skulle han ha lektionerna som han har dem.
Ingvar är alltså nöjd med sin egen undervisning.

Figur 4

x x+h

f(x)

f(x+h)

Det mål Ingvar har med sin undervisning är att få eleverna att tänka själva och läroboken i
matematik ser han som en ”träningsbok” för att uppnå detta. Utifrån detta är det ganska
naturligt att han tror att läroboken antagligen är det som styr honom mest. Övriga styrande
faktorer Ingvar är inne på är tidstillgång, schemaläggning och elevernas förmåga. Angående
tidstillgången upplever han det som ett problem att kursernas timantal har blivit för få. Han
menar att han som lärare får för lite tid så att han inte hinner med kursen. I dessa fall tycker
han att det är bättre att strunta i att hinna med allt för att istället satsa på det viktigaste. Det är
bättre att göra färre saker bra än att ta upp allt för fort.

Ytterligare ett problem Ingvar har är den långa måndagslektionen i Ma D som är styrd av det
individuella valet. Denna lektion är 2 timmar och 50 minuter lång. Därför brukar han få sätta
in tiominutersraster och ha lite roliga problem och minibridge i mitten på dessa lektionspass.

Även eleverna styr som sagt Ingvar i viss mån. Då det är undervisning av en klass med flera
svagare elever brukar han ta längre tid på sig. Han har också fler undervisningstimmar utlagda
i exempelvis en klass på teknikprogrammet än i en klass på naturvetenskapliga programmet.
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3.3.2 Lars

Lars tycker att det i allmänhet är roligt och stimulerande att undervisa om derivata. Han
tycker att det är en pedagogisk utmaning för honom och för eleverna är det något nytt och
spännande. Även han börjar sin första lektion om derivata med en genomgång och sedan låter
han eleverna räkna på egen hand. Lektionen därpå använder han emellertid även gruppsamtal
och språkliga skriv- och talövningar som arbetsform.

Vid undervisning av naturvetare är ett av Lars mål att lägga en god grund för förståelse av D-
kursen i matematik. Men det som Lars ser som sitt viktigaste mål med undervisningen
angående derivata är att eleverna verkligen ska förstå begreppet derivata. Han vill
avmystifiera derivatan och ”få eleverna att förstå att det faktiskt bara rör sig om
momentanhastighet”, vilket inte är något konstigt. Därför lägger Lars betoningen i sin
undervisning på att eleverna ska kunna använda sig av begreppet derivata i vardagen och i
yrkeslivet. De ska t.ex. kunna diskutera marginaleffekter inom ekonomin. Eleverna ska
dessutom kunna ge derivata ett språkligt uttryck och kunna formulera meningar som
innehåller begreppen som har samband med derivata.53

Första lektionen använder Lars till att skapa förståelse för vad derivata är för något, men han
snuddar även vid begreppet gränsvärde. Även Lars utgår från hastighet då han skall
introducera derivata. Detta eftersom det är konkret och lätt att förstå. Som exempel tar han en
elev som bor 18 km från skolan och som med bil åker detta på 15 minuter. Då är bilens
medelhastighet 72 km/h. Nu är det ju dock så att hastighetsmätaren inte visar 72 km/h hela
tiden utan hastigheten varierar. Ibland är den 90 km/h och ibland 30 km/h. Med detta exempel
får Lars eleverna att förstå skillnaden mellan medelhastighet och momentanhastighet. Sedan
säger Lars att ett annat ord för det som hastighetsmätaren visar är derivata.

Därefter tar Lars ytterligare ett exempel för att förklara skillnaden på medelvärde och lutning i
en punkt. Han brukar ägna mycket tid och flera exempel till detta och försöker hitta exempel
som är bekanta för eleverna och som är lätta att illustrera grafiskt. Förutom detta exempel,
som utgår från en lång och brant backe som finns i tätorten som skolan finns i, föreslår han en
slalombacke, befolkningstillväxt och ett vattendrag som rinner ut i havet. I vattendraget kan
man mäta mängden vatten som rinner ut i snitt under en dag som motsvarighet till bilens
medelhastighet, och mängden vatten som rinner ut vid en tidpunkt som derivata.

Alla elever som bor i kommunen har troligtvis åkt i backen. Därmed är eleverna garanterat
bekanta med denna. I nedre delen av backen finns en skylt som varnar för att den är brant och
skylten ger informationen att den har 9 % lutning. Denna lutning menar Lars är backens
medellutning. Han ritar en figur på tavlan som visar backen.54 Figuren visar att om den är
hundra meter lång är höjdskillnaden mellan backens början och slut 9 meter. Lutningen i varje
punkt i backen är emellertid inte 9 %. Lars märker därför ut en punkt på den linje som
illustrerar backen och menar att lutningen i denna punkt i backen inte är 9 %. Lars säger att i
detta exempel kallas backens lutning i en enda punkt för derivata. I en sådan punkt går
sträckan mot vilken höjdskillnaden mäts mot noll.

                                                  
53 Som bilaga finns ett par av de övningar Lars låter sina elever göra.
54 Se figur 5, s. 15
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Figur 5
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Efter dessa exempel inför Lars begreppet gränsvärde. Detta gör han genom att rita upp tre
koordinatsystem. I det första ritar han en rät linje med ∆y och ∆x utmärkta.55

Figur 6
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en rät linjes lutning och riktningskoefficient. Detta menar han att eleverna redan ska vara

Figur 7
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bekanta med. Sedan ritar han ytterligare ett koordinatsystem, denna gång med en graf till en
ickelinjär funktion. På denna graf sätter han ut två punkter med en rät linje genom, en sekant.
Här sätter han även ut ∆y och ∆x.56 Nu kan eleverna se att grafens medellutning mellan

                                                  
55 Se figur 6
56 Se figur 7
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punkterna kan räknas ut på samma sätt som räta linjens lutning. Sekantens
riktningskoefficient står alltså även för kurvans medellutning mellan punkterna. I det tredje
koordinatsystemet har Lars ritat en tangent till kurvan i stället för en sekant.57 I detta visar han
att om man låter den ena punkten glida längs grafen tills punkterna befinner sig på varandra,
får man en tangent till den punkten istället för en sekant. Denna räta linjes riktningskoefficient
anger grafens lutning i den punkten och alltså även derivatan. Nu påpekar Lars att i samband
med att sekanten blir en tangent låter man avståndet ∆x minska till noll. Detta kallar man för

att ∆x går mot noll och det brukar man skriva 

€ 

lim
Δx→ 0

Δy
Δx

= . Svaret på detta uttryck kallas för

ett gränsvärde.

Figur 8
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För att eleverna verkligen ska förstå derivatabegreppet ägnar Lars den andra lektionen till
språkövningar.58 I dessa får eleverna öva sig i att behärska det formella språket och uttryck
som hänger samman med gränsvärden och derivata. Språkövningarna är både skriftliga och
muntliga. I de muntliga låter han eleverna sitta i grupper på omkring fyra personer och ha
samtalsövningar och i de skriftliga får eleverna sätta in begreppen i meningar, t.ex. orden
gränsvärde eller derivata. De får också skriva vad olika symboler betyder. Lars menar att det
är mycket viktigt att eleverna får använda begreppen för att de ska kunna lära sig och förstå
deras betydelse. Förutom de språkliga övningarna får eleverna denna lektion träna på och hitta

en metod att avläsa 
x

y

Δ

Δ
 vid tangenten.

Den tredje lektionen ägnas åt derivering med differenskvot. Ett exempel kan vara: Om f(x)=x2

är 
( ) ( )

022
2 222

→→+=
−++

=
−+

hdåxhx
h

xhhxx

h

xfhxf
. Uppgifter av följande typ

har Lars elever mött som svårare uppgifter i B-kursen: En funktion bestäms av
xxxf 2)( 2 −= . Förenkla f(2+h) – f(2).

Även Lars menar att han har så stor erfarenhet av att undervisa om derivata att han inte lägger
ned speciellt mycket tid till planering. Han försöker bara hitta exempel som alla elever är
förtrogna med. Han använder sig inte av någon lärobok eller dylikt i sin planering utan tar det,
som han säger, ”ur huvudet”. Han är nöjd med sitt eget upplägg av introduktionen av derivata
och han är även nöjd med den NV-klass han undervisar. Klassen är visserligen stor, 32 elever,

                                                  
57 Se figur 8
58 Se bilaga 2 och 3
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men ”ingen faller ur ramarna” och alla är ambitiösa som Lars ser det. En del ger dock inte
signaler om när de inte förstått. Lars vill att den mesta av tiden på lektionerna ska gå åt till att
eleverna jobbar själva. Genomgången i början ska vara 15 minuter. Om det finns behov har
han dock ytterligare en genomgång, fast en kortare om ett enstaka problem. Han tycker att det
är dåligt med sena lektioner och föredrar lektioner som ligger på förmiddagen eller morgonen.
Han skulle också önska att lektionerna var lika långa. 80-90 minuter tycker han är en bra
längd.

Det Lars upplever att eleverna har svårt med är derivering med differenskvot och
härledningen av deriveringsreglerna. Han tycker dock att det är viktigt att eleverna inte fastnar
i detta och han vill inte lägga för mycket krut på det. Han tycker att det är viktigare att
eleverna lär sig att förstå innebörden av begreppet derivata. Att derivera med differenskvot
och härleda deriveringsreglerna ligger på nivån för betyget MVG, enligt Lars. Det är även
härledning av deriveringsregler till ”krångligare” funktioner, t.ex. ex, han själv kan tycka är
svårt att ta upp. Det kan vara svårt att få eleverna att förstå denna härledning, men det mesta
har han inte några problem med.

Vad anser då Lars är det som styr och påverkar honom att ha den undervisning han har? Lars
menar att man självklart påverkas och tar in impulser utifrån. Det han lyfter fram är kollegor,
språkundervisning och kemispråket eftersom han även är kemilärare. Läroboken i matematik
påverkar honom också, men han säger att han försöker göra sig fri från den. Han har också
skrivit en lokal kursplan i matematik för teknikprogrammet tillsammans med en annan lärare,
så även kursplanen är något som har påverkat honom. Betoningen av den språkliga delen av
undervisningen och utvecklingen är något han gjort tillsammans med samma lärare som han
skrev kursplanen med. Detta är något de inspirerats till av Skolverkets kursplaner som enligt
dem betonar denna del av undervisningen.

Även andra faktorer som lokaler, tidstillgång och hur kurserna är lagda under läsåren
påverkar. Som det var vid intervjuns tidpunkt hade halva kursen matematik C lästs i årskurs 1
för naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet. Matematikkurserna lästes därmed
onödigt fort och i fortsättningen skulle hela C-kursen komma att läsas i åk 2. Då det gäller
lokalerna blir dessa trånga med 32 elever. Möblerna i den sal Lars har sin
matematikundervisning sitter dessutom fast i golvet och det finns inga grupprum att tillgå.
Detta gör det svårare att ha gruppdiskussioner. Lars hade vid intervjuns tidpunkt bett om att få
en annan sal och hoppades på ändring.
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3.3.3 Tomas

När Tomas planerar sin undervisning har han en inriktning mot elevinflytande. Han brukar
låta eleverna i varje klass skriva ”Mina bästa tips till Tomas”. För att de ska vara förberedda
på detta meddelar han detta lektionen innan. Lektionen efter utvärderingen skriver Tomas upp
alla tips på en OH och talar med eleverna om det de skrivit. Denna utvärdering låter han dock
aldrig göra i början av sin tid tillsammans med klassen utan först efter kanske tre-fyra veckor.

Till avsnittet om derivata har han infört en ny företeelse. Han har låtit bilda ett ”demokratiskt
planeringsråd” för resten av kursen. Detta för att ”medvetandegöra elevernas
inlärningsprocess” som han säger. Klassen han har är nämligen ”otroligt accepterande” till allt
vad Tomas föreslår och de vill inte gärna ta del i undervisningens utformning. Rådet består av
sex personer varav fem är elever och den sjätte är Tomas. Medlemmarna i rådet har eleverna
själva fått rösta fram genom att skriva två, tre namn på en lapp var. Utan att eleverna vet om
det har Tomas dock sett till att könsfördelningen blivit jämn och att de olika grupperingar som
finns i klassen blivit representerade. Rådet har sammanträden där protokoll förs som sedan
redovisas inför klassen. Första sammanträdet hade rådet en måldiskussion om vad det skulle
vara till för. De kom fram till att det var till för att påverka undervisningen och att vara en
förmedlande länk för åsikter och idéer i klassen. För att ge underlag för gruppens beslut gav
Tomas dem styrdokumenten med de avsnitt markerade som var väsentliga för avsnittet. Allt
som skulle beslutas utöver styrdokumenten hade rådet full beslutanderätt över, t.ex. hur
planering, grupperingar och utvärdering som läxförhör och prov skulle se ut. Eleverna kom
fram till att de ville ha ett mycket traditionellt koncept.

Eleverna ville helt enkelt ha lektioner med genomgång på tavlan och sedan räkning i
böckerna. Tomas beskriver klassen som en som ”älskar genomgångar”. De vill att han ska
hålla på längre än klasser vanligtvis brukar vilja. Tidigare har Tomas brukat börja kapitlet om
derivata med deriveringsregeln för polynom för att sedan gå in på härledningen av denna och
derivering med hjälp av derivatans definition. Han låter alltså eleverna lära sig att använda
deriveringsreglerna först och sedan derivatans definition och gränsvärden. Då menar han att
de får en aha-upplevelse när de får derivera efter definitionen och förstår var
deriveringsreglerna kommer ifrån. Vanligtvis tycker han det är lite opraktiskt att hoppa i
boken, men på detta avsnitt tycker han fördelarna överväger nackdelarna. Denna gång var det
dock så att eleverna ville att undervisningen strikt skulle följa lärobokens ordning, så att
avsnittet inleddes med derivatans definition, derivering med gränsvärde av differenskvot och
sedan härledning av deriveringsreglerna.

Hur gör då Tomas då han planerar en lektion? Till att börja med utgår han från en bestämd
målsättning med lektionen. Han tänker ut vad klassen ska ha med sig efter lektionen.
Härledningen av derivatans definition tycker Tomas är ett tråkigt avsnitt som exempel, men
målsättningen för denna lektion är att eleverna ska förstå kopplingen mellan lutningen av en
rät linje och lutningen av en ickelinjär funktionskurva, samt att de är medvetna om vad
riktningskoefficient, k-värde, är och hur det räknas ut. Det är dessa bitar Tomas vill betona
denna första lektion om derivata.

I förklarandet av vad derivata är utgår han sedan från ett tanke- och nyfikenhetsväckande
exempel som han kretsar kring. Han utgår även från de fyra begreppen funktion, räta linjen,
kurva och lutning vilka eleverna tidigare har stött på. Utifrån exemplet får han fram två
funktionskurvor varav den ena är rätlinjig. Dessa använder han sig av. Den räta linjen har
samma lutning i alla punkter och den andra kurvan har olika lutning i olika punkter. Hur man
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kommer fram till den räta linjens lutning har eleverna lärt sig sedan tidigare, men frågan är
hur man kommer fram till vilken lutning den andra kurvan har i en viss punkt. För att göra
detta låter Tomas två punkter, som genomlöps av en rät linje, en sekant, glida längs kurvan så
att man till sist får en tangent i punkten vars lutning man söker. Tangentens lutning har
samma lutning som kurvans lutning i punkten och tangentens lutning får man i sin tur på
samma sätt som en rät linjes lutning. Tangenten är ju en rät linje.

Eftersom Tomas har tillgång till en extra timme i schemat, som han vanligtvis brukar använda
som stödtid till klassen, delar han upp den 28 elever stora klassen i två delar vid en lite större
genomgång som den här. Detta för att fler elever ska reflektera och tänka efter mer vid
genomgången och ha större möjligheter att ställa frågor. Det är nämligen många i klassen som
är ivriga och verbala och som ställer frågor. Den del av klassen som inte är med på
genomgången lämnas åt sig själva. De får räkna på egen hand. På stödtiden brukar annars
bara de som inte har så lätt för matematik släppas in. De som har lätt för matematik ”portas”.

Definitionen är det som eleverna har svårast att förstå gällande derivata, menar Tomas. De har
dessutom svårt att tillämpa derivata. Ytterligare ett problem med derivata som hänger ihop
med det förra är att derivata har ett rykte om sig bland eleverna att de aldrig kommer att få
någon nytta av det. Detta tror Tomas beror på att begreppet derivata är mer abstrakt än vad
eleverna tidigare är vana vid och att de inte har någon naturlig erfarenhet av det sedan
tidigare. För att motverka detta håller han ett måttligt tempo vid genomgången med pauser
och tid för reflektion och tystnad. Han menar att denna genomgång inte kan gå för långsamt.
Läraren måste låta eleverna reflektera, fråga, tänka och ge tillfälle att formulera sina
slutsatser. Tomas brukar även ha gruppdiskussioner där eleverna får en problemställning att
fundera kring tillsammans. Dessutom försöker han förstärka kopplingen mellan definitionen
och deriveringsreglerna med egna laborationer som han kopplar till teorin. Utöver detta
funderar han på att även försöka stärka kopplingen till vardagserfarenheten för fysiker och
teknologer genom exempel på vad de gör inom sina yrken.

Då Tomas önsketänker om hur han vill ha sina två inledande lektioner i derivata går han inte
in på den egentliga undervisningen, utan mer på den sociala biten av
undervisningssituationen. Han tar fram att han skulle vilja att han och eleverna hade trevligt
och att de inte känner oro eller osäkerhet utan är nöjda med sina liv. Han önskar också att
eleverna skulle ha goda förkunskaper så att de var förberedda på lärostoffet och han skulle
även önska att elevgruppen var mindre. Eleverna är för många för att gruppstorleken ska vara
lagom. Tomas menar dock att en lärare måste vara realist, förstå att det inte finns ekonomi för
små klasser och arbeta utifrån verkligheten.

Tomas tycker dock att han har makt över det mesta utöver gruppstorleken och tycker sig inte
vara speciellt styrd av faktorer han inte kan påverka. Schemat menar han att han kan påverka
ganska mycket. Ifall han bedömer att han inte klarar av att genomföra kursen på den
lektionstid som han får säger han till och då det gäller vilka lokaler lektionerna ska vara i och
hur långa lektionerna ska vara, får lärarna tala om för skolledningen hur de vill ha det innan
schemat görs och i stor utsträckning får de sin vilja igenom.

Som jag visat ovan låter Tomas sig styras av eleverna i stor utsträckning då han lägger upp
undervisningen. Detta trots att det för det mesta sker mot deras vilja och trots att de oftast
tycker att det är lättare ifall läraren bestämmer hur undervisningen ska gå till. Finns det då fler
faktorer som Tomas uppfattar som styrande?
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Förutom att låta sig styras av elevernas vilja och sin målsättning med lektionen brukar Tomas
bläddra i läroböcker för att få idéer till undervisningen. Dessa brukar han emellertid tycka
vara ”odugliga” och han brukar förkasta mycket. Sedan tänker han själv, som han säger. Men
trots att Tomas för det mesta tycker läroböckerna är odugliga är den lärobok som han
använder något som styr honom ganska mycket. Han följer lärobokens ordning för det mesta,
eftersom han oftast tycker det är opraktiskt att hoppa. Detta gäller dock inte derivata som vi
sett. Han använder dock inte läroboken rakt av utan plockar bort från läroboken en del och
han använder även annat material.

Även skolkoden, eller snarare koden på naturvetenskapliga institutionen, är något som Tomas
medger är en styrande faktor. Denna påverkar han dock själv och den är något han
sympatiserar med. Lärarna påverkar varandra i hur de lägger upp sin undervisning och i sina
attityder mot eleverna. Då det gäller matematikundervisningen har det utvecklats en inriktning
mot att använda laborationer och även språkliga övningar enligt Tomas. Samtidigt finns en
avog inställning till ämnesintegrering. Tomas menar att det är viktigt att lärarna inte
ämnesintegrerar bara för att det är på modet. Det är viktigt att lärarna vet varför de gör det och
att de kan se tydliga fördelar med det om de ska ha detta upplägg på undervisningen. Då det
gäller det sociala beteendemönstret i klassrummen beskriver han institutionen som en med
tydliga krav, tydlig struktur och ordning och reda. På detta sätt är det lite auktoritärt säger
han.

De centrala styrdokumenten menar Tomas att han inte låter sig styras av. Han tycker dessa är
en dålig hjälp till att planera undervisning och istället tar han sig friheten att göra en egen
”professionell bedömning” av var t.ex. betoningen i kursen ska ligga och av vad som är
viktigt. Som exempel tar han B-kursen där han för samhällsprogrammet lägger en stor
betoning på statistik och sannolikhetslära, medan han för naturvetarna istället lägger en större
betoning på algebra. Denna bedömning gör han efter vad som troligtvis väntar eleverna efter
gymnasiet. Det han tror att de har störst nytta av lägger han betoningen på. De nationella
proven använder han sig emellertid av i slutet på alla de kurser han har. Han låter dock inte
dessa sänka elevernas betyg utan de kan bara höja elevernas betyg. På detta sätt gör han
eftersom eleverna kan ha en dålig dag och bli uppstressade av ”råplugg” och situationen. Vid
betygssättningen sätter han istället stor vikt vid sina egna prov.
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3.4 Analys av intervjuerna

3.4.1 Ingvar

Som den antropologiska didaktikteorin säger låter Ingvar elevernas första möte med den
aktuella MO:n ske m.h.a. ett exempel som kännetecknar MO:n. I sin introduktion av derivata
använder sig Ingvar av exemplet hastighet, eller en bils hastighetsmätare, där han klargör
skillnaden mellan medelhastighet och momentanhastighet. Genom detta exempel visar han att
riktningskoefficienten till sekanten i fallet medelhastighet och till tangenten i fallet
momentanhastighet visar hastigheten. På detta sätt klargörs för eleverna att den geometriska
betydelsen av derivatan av en funktion är riktningskoefficienten till tangenten till funktionens
graf. De får samtidigt en känsla för vad derivata är och hur denna räknas ut med
differenskvot. Eleverna får alltså inte en strikt redogörelse för den teoretiska omgivningen till
den matematiska organisationen, men väl en inblick i hur denna ser ut. På detta sätt ges en
förberedelse för ett möte med denna.

Ingvars förklaring till hur derivering med differenskvot går till kan dels ses som en början till
en teoretisk omgivning till deriveringsreglerna. Detta då deriveringsreglerna härleds m.h.a.
derivering med differenskvot. Detta är alltså en början till förklaring till de deriveringsregler
som eleverna kommer använda. Samtidigt kan derivering med differenskvot ses som en
metod att lösa uppgifterna tillhörande MO:n. Den metod som Ingvar låter sina elever använda
oftast i avsnittet derivata är emellertid att använda deriveringsreglerna till de elementära
funktionerna.

Exemplet Ingvar väljer tar han för att det är relativt konkret och bekant för eleverna. Enligt
den antropologiska didaktikteorin använder han sig här av ett problem från samhället, alltså
från de högre nivåerna i hierarkin av DO och MO, detta för att ge visst existensberättigande
till matematikavsnittet. Detta innebär att han gör det som Chevallard menar att
matematiklärare förhindras att göra.59

Ingvar inleder alltså avsnittet om derivata med att ge eleverna ett första möte med MO:n
genom ett exempel ”från verkligheten”. På detta sätt ger han även en inblick i hur den
teoretiska omgivningen till MO:n ser ut, men inte en strikt redogörelse. Han kommer alltså
aldrig riktigt in på det tredje momentet i tillgodogörelsen av MO:n. Utifrån intervjun kan det
emellertid inte visas ifall Ingvar senare lektioner skulle komma att ge en mer strikt
redogörelse av derivatans definition. Jag ser det som troligt att han skulle komma att göra
detta, eftersom läroboken tar upp detta och Ingvar enligt sig själv låter sig styras av denna i
stor utsträckning. Om det andra momentet, vilket rör utforskningen av uppgiftstyperna i MO:n
och tillhörande metoder, kan sägas att det genomfördes genom elevernas egna räknande i
läroböckerna. Detta moment är naturligtvis inte heller något som fullt ut kan genomföras
under det första lektionspasset, då det kräver mer tid. Utifrån de glimtar av hur Ingvar tänker
sig resterande del av derivataavsnittet skulle detta genomföras senare. Detta gäller även det
fjärde momentet, som berör det metodologiska arbetet.

Vid en analys av den matematiska organisation som verkligen undervisas kan ses att Ingvar
lägger en betoning på det praktiska blocket innehållande uppgifterna och metoderna. Vid det
teoretiska blocket läggs inte lika stor tonvikt, speciellt inte vid teorin. Detta beror antagligen
på att eleverna inte alls är vana vid en strikt logisk redovisning med ett stringent resonemang.

                                                  
59 Se sid. 9
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Därför behöver de successivt vänjas vid att ta till sig logiska och abstrakta genomgångar
innan de kan ta till sig teorin tillhörande MO:n.

Varför börjar då Ingvar med exemplet hastighet och varför inriktar han sig på
momentanhastighet som förklaring till begreppet derivata? Används Chevallards teori beror
detta sannolikt på att en miljö behöver upprättas där objektet derivata är bekant för eleverna.
Som lärare måste Ingvar börja i den miljö som redan är bekant för eleverna och med objekt
som för eleverna redan är självklara. Begrepp som hastighet, medelhastighet, lutning och räta
linjens ekvation och riktningskoefficient är förhoppningsvis självklara. Med hjälp av denna
miljö kan Ingvar skapa förståelse för vad begreppet derivata innebär och på så sätt ge
förutsättningar för eleverna att tillgodogöra sig den matematiska organisationen. Att Ingvar
använder sig av just detta exempel kan också till viss del bero på att läroboken använder sig
av det.

Ingvar är märkbart nöjd med sitt upplägg, men det är samtidigt tydligt att han upplever sig
styrd av den undervisande institutionen, d.v.s. skolans schemaläggning och timplanen, vilka i
linje med Löwing blir exempel på konstanter, d.v.s. ramfaktorer som inte kan påverkas av
Ingvar ens på längre sikt. Att Ingvar upplever sig styrd av dessa ramfaktorer uttrycker sig
emellertid inte så tydligt i introduktionen av derivata.

3.4.2 Lars

Även Lars ger ett första möte med MO:n med exemplet medelhastighet och
momentanhastighet. Utifrån detta vill han skapa förståelse för vad begreppet derivata innebär.
Till skillnad från Ingvar använder han dock flera exempel för att få eleverna att förstå
begreppets innebörd. Dessa exempel tar han från samhället, antagligen för att skapa ett
existensberättigande för matematikavsnittet hos eleverna, d.v.s av samma anledning som
Ingvar.

De följande två lektionerna syftar till att upprätta den teoretiska omgivningen till den
matematiska organisationen, men eleverna ges också möjlighet att lära sig metoden att
derivera med differenskvot. Upprättandet av den teoretiska omgivningen görs dock inte strikt,
med definitionen, utan en förståelse för denna skapas genom de språkliga övningarna och
genom att eleverna lär sig att derivera med differenskvot. Den första av dessa två lektioner
syftar till att eleverna ska behärska och få förståelse för de nya begrepp som avsnittet
innehåller. Genom detta får de en djupare förståelse för vad derivata är för något. Dessa
övningar ger även en bättre grund att stå på inför den andra lektionen då Lars går igenom hur
derivering med differenskvot går till. Som ovan nämnts är denna metod även den teoretiska
omgivningen till deriveringsreglerna. I samband med att eleverna under genomgångarna får
del av Lars exempel och efter genomgångarna räknar i läroböckerna möter de även de
uppgifter som hör till MO:n. Parallellt med att de genomgår det första och det tredje
momentet i hur en MO studeras genomgår de alltså det andra.

Inte heller Lars betonar det teoretiska blocket i den matematiska organisationen. Med hjälp av
de språkliga övningarna upprättas dock en miljö där begreppen som behövs vid en mer
stringent genomgång blir mer självklara för eleverna än tidigare. Då eleverna får lära sig
derivering med differenskvot upprättas även det teoretiska blocket indirekt, samtidigt som det
praktiska blocket.
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3.4.3 Tomas

Trots att Tomas inte gick in så detaljerat på hur han planerade att lägga upp sin lektion kan vi
se att hans upplägg i mycket liknar Ingvars. Han inleder med ett exempel vilket leder honom
till en förklaring av hur man räknar ut en kurvas lutning i en punkt. Utifrån detta exempel går
han sedan in på derivatans definition, derivering med differenskvot och härledning av
deriveringsreglerna. Han ger en geometrisk förklaring till begreppet derivata. Han låter även
eleverna räkna själva i boken efter genomgången i början på lektionen.

Att upplägget i mycket liknar Ingvars beror sannolikt mycket på att Tomas låter sig styras av
sina elever till att likt Ingvar utgå från läroboken. Hade Tomas gjort som han brukat och
börjat med deriveringsregeln för polynomfunktioner hade upplägget sett helt annorlunda ut.
Eftersom Tomas varje lektion utgår från ett ”tanke- och nyfikenhetsväckande” exempel hade
han fortfarande börjat det första mötet med ett sådant. Men istället för att sedan fortsätta med
den teoretiska omgivningen skulle han sedan ha börjat med det andra momentet av att
tillgodogöra sig MO:n, d.v.s. att utforska de typer av uppgifter som hör till MO:n och de
metoder som hör till uppgifterna. Sedan skulle han ha gått in på moment tre och teorin.

Till skillnad från Ingvar upplever sig Tomas inte speciellt styrd av den undervisande
institutionen. Han tycker att han kan påverka denna i mycket stor utsträckning, bl.a.
schemaläggningen. För Tomas blir därmed dessa ramfaktorer parametrar enligt Löwings
terminologi.

Att lärarna går in på elevernas uppförande och förkunskaper då de svarar på frågan om hur de
skulle vilja att undervisningssituationen skulle se ut kan ses som ett uttryck för institutionens
strävan efter goda subjekt.
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4  Diskussion
I detta kapitel kommer de frågor som finns i inledningen att besvaras. Strukturen i kapitlet
kommer att i stort sett följa den ordning frågorna i inledningen står i. I slutet av kapitlet ges en
teoretisk analys där jag försöker hitta sådant i resultatet och diskussionen som skulle kunna
vara generella uttryck för hur gymnasielärare i matematik utformar sin undervisning och
varför de gör på detta sätt.

4.1 Hur introducerar lärarna sin undervisning om derivata?

Frågan i rubriken är delvis besvarad i kapitel 3.2, genom redovisningen av intervjuerna, men
det finns även likheter i lärarnas framställning som är värda att ta upp. Alla lärarna har en
struktur på sina introduktioner som liknar varandras, vilket framkommer genom analysen i
kapitel 3.3. De börjar med ett exempel som är typiskt för den matematiska organisationen om
derivata. Exemplet är samtidigt konkret för eleverna och kopplat till den begreppsvärld eller
miljö som är känd för eleverna. Åtminstone två av lärarna valde exemplet hastighet.Lars
använder dock fler exempel än detta. Enligt den antropologiska didaktikteorin är det vanligt
att ett första möte med en MO sker genom ett exempel som är typiskt för MO:n. Det är
intressant att alla lärarna valde exempel från samhällsnivån i den hierarki som är en del av
Chevallards teori. De gör alltså precis det som Chevallard menar att lärare mycket sällan gör
och är förhindrade att göra. Resultatet visar alltså på att teorin i detta av seende verkar
felaktig.

I exemplet låter lärarna eleverna se skillnaden på medelhastighet och momentanhastighet och
hur momentanhastighet räknas ut. Detta visas på tavlan med hjälp av en graf och en sekant
vars ena skärningspunkt med grafen glider längs grafen till den kommer oändligt nära den
andra skärningspunkten. På detta sätt uppstår en tangent vars lutning visar grafens lutning i
punkten och även funktionens derivata. Eleverna får alltså en geometrisk förklaring till
derivatan, men de får även förklaringen att derivata är en förändringshastighet vid en tidpunkt.

I och med exemplet ges eleverna också en inblick i och en förberedelse för att möta teorin
kring derivata och derivatans definition. Även Lars språkliga övningar kan ses som en
förberedelse för detta, men kanske framförallt ett instrument till en bättre förståelse för
begreppet derivata hos eleverna. Definitionen tar lärarna emellertid inte upp direkt och i sig
självt, åtminstone inte i sin introduktion. Eleverna ges alltså inte en strikt och stringent
redogörelse för teorin kring derivata. Utifrån intervjuerna får vi emellertid inte riktigt veta hur
lärarna senare skulle komma att gå tillväga och ifall de då skulle komma att ta upp detta.
Lärarna börjar oavsett fortsättning med en intuitiv beskrivning av begreppet derivata.
Eventuellt fortsätter de senare med en logiskt uppbyggd framställning.

Exemplet lärarna tar ger även en inblick i metoden hur man deriverar med differenskvot.
Denna metod är nästa steg i lärarnas undervisning. Detta blir samtidigt en brygga över till att
låta eleverna få del av deriveringsreglerna, vilket i linje med Chevallards didaktikteori
derivering med differenskvot är en teoretisk omgivning till.

Sammanfattningsvis kan man se att alla lärarna betonar det praktiska blocket av den
matematiska organisationen framför det teoretiska.
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4.2 Vilka orsaker ser lärarna till att de går tillväga som de gör? Vad anser de är
det som styr dem och hur styr detta dem?

De tre lärarna lyfter fram lite olika företeelser som styr dem till den undervisning de har.
Detta beror i viss utsträckning på att lärarna låter sig styras av olika företeelser.  Framförallt
Tomas menar att han inte känner sig styrd av faktorer han inte kan påverka, utan han låter sig
påverkas av det han vill bli påverkad av. Han menar alltså att han negligerar konstanta
ramfaktorer som kursplanen, men låter sig istället styras av t.ex. elevernas åsikter.
Elevinflytande är det Tomas betonar mest, då han talar om vad som styr honom. Ingvar
däremot menar att läroboken är det som styr honom mest, medan Lars kanske mest är
påverkad av kursplanerna och läroboken.

Läroboken i matematik är något som alla tre lärarna lyfter fram som styrande faktor. De har
dock lite olika förhållningssätt till läroboken. Ingvar ser det inte som något problem att han
styrs av den, utan har en positiv syn på läroboken; han ser den som en träningsbok i att tänka.
Tomas har en ganska negativ inställning till läroböcker, men samtidigt är den bok han
använder något som styr honom ganska mycket. Framförallt följer han dess ordning, och
gällande derivataavsnittet låter han sig samtidigt styras av sina elever till att följa läroboken i
högre utsträckning. Lars medger att han styrs av läroboken, men han försöker att i allt större
utsträckning att bli fri från denna och lägga upp undervisningen med hjälp av annat material,
bl.a. de språkliga övningarna. Lärarnas olika förhållningssätt till läroboken är ett uttryck för
att arbetsmaterial är en styrande faktor som är rörlig, och som lärarna därmed kan påverka
inför varje lektion.

Lärarna anser också att de är påverkade av sina kollegor. Detta tar sig i uttryck i synen på de
sociala relationerna till elever, men även synen på didaktiskt upplägg påverkas. Lärarna
påverkar varandra till att t.ex. använda språkövningar och matematiklaborationer, men
lärarnas inställning till pedagogiska grepp som ämnesintegrering formas också i interaktionen
dem emellan.

Andra faktorer som lärarna lyfter fram är tidstillgång, elevernas förmåga och förkunskaper,
samt styrdokument och nationella prov. Elevernas förmåga påverkar hur fort lärarna går fram
och hur mycket tid de ägnar grunderna. Tidstillgången påverkar hur mycket av stoffet som tas
upp. Lärarna uttrycker en vilja att ha mer tid till matematikkurserna. Även inställningen till
styrdokumenten skiljer sig åt mellan Lars och Tomas, som var de lärare som lyfte fram dessa.
Lars som skrivit de lokala kursplanerna för matematikkurserna på teknikprogrammet har en
positiv inställning till dem och har låtit sig påverkas av dem till att utveckla sin undervisning.
Tomas däremot säger att han inte tycker sig få ut så mycket av kursplanerna. Han menar
istället att han går efter eget huvud. Som exempel tar han att han anpassar kurserna efter vilket
program han undervisar på. Detta exempel blir dock lite speciellt då styrdokumenten
uppmanar till att lärarna ska göra just så.60 Även fast Tomas inte säger sig ha inspirerats av
styrdokumenten till detta upplägg har han alltså på något sätt påverkats till att göra som

                                                  
60 Bland styrdokumenten för den gymnasiala utbildningen står det om ämnet matematik att ”Utbildningen syftar
till att ge kunskaper i matematik för studier inom vald studieinriktning och för fortsatta studier.”
”Gymnasieämnet matematik skall därför knytas till vald studieinriktning på sådant sätt att det berikar både
matematikämnet och karaktärsämnena.” Och angående matematik B står det: ”Kursen ger sådana insikter i
matematiska begrepp och metoder som möjliggör för eleven att med hjälp av matematiska modeller kunna lösa
problem inom olika områden, särskilt med anknytning till utbildningens karaktärsämnen.” (Se Skolverket,
(2000c), Skolverkets föreskrifter om ämnet matematik i gymnasieskolan, [elektronisk],Tillgänglig:
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=8&skolform=21&id=MA&extraId=,
[040809])
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styrdokumenten uppmanar honom att göra. Detta gäller även hans fokusering på
elevinflytande.

Två andra faktorer som lärarna säger sig vara styrda av är schemaläggning och storleken på
undervisningsgrupper. När det gäller schemaläggning verkar Tomas och Ingvar vara olika
drabbade. Tomas tycker sig ha stort inflytande över detta medan Ingvar tycker att han är styrd
av det. Detta beror på att Ingvar på den lektion som enligt schema varar i 2 h och 50 min
undervisar på en kurs i Ma D för Teknikprogrammet som även är öppen som individuellt val.
Detta innebär att denna position är låst då elever från andra rektorsområden ska ha möjlighet
att välja denna kurs.

Storleken på undervisningsgrupp, schemaläggning, tidstillgång och lokalernas utformning är
de faktorer som lärarna verkar kunna påverka minst. Dessa är organisatoriska och fysiska
ramar enligt Lundgren och som enligt Löwing ska ses som konstanta faktorer. De kan alltså
inte påverkas av lärarna. Detta är också exempel på att skolan som system, eller den
undervisande institutionen, styr lärarna att lägga upp sin undervisning. Att lärarna har svårast
att påverka dessa faktorer beror säkerligen till viss del på att de har sitt ursprung i de högre
nivåerna av hierarkin på sidan 8, d.v.s. samhället och skolan. Enligt Barbé m.fl. är
restriktioner från dessa nivåer relaterade till den undervisningsroll som ges åt skolan.61

4.3 Hur styr matematikämnets uppbyggnad lärarna i hur de lägger upp sin
undervisning?

Som jag redan skrivit i inledningen till kapitlet om Chevallards didaktikteori, hade Chevallard
och andra matematikdidaktiker en övertygelse att de flesta problem som uppstår inom
matematisk utbildning, ofta och till stor del, beror på den matematik som undervisas. Kan
detta ses utifrån intervjuerna och i så fall på vilket sätt styr matematikämnet undervisningen?

Att lärarna har upplägg som liknar varandra skulle kunna indikera att en sådan styrning finns.
Denna likhet verkar till stor del bero på att miljön eleverna befinner sig i, d.v.s.
förkunskaperna eleverna har med sig och matematiken de tidigare lärt sig, styr hur lärarna
lägger upp kursen. Det krävs vissa förkunskaper för att kunna ta till sig visst ämnesstoff.
Exempel på detta är att lärarna innan de tar upp definitionen av derivatan låter eleverna ta till
sig begreppen som behövs för att ta till sig denna definition. Likheten kan också spåras i att
lärarna använder samma lärobok. Både elevernas miljö och lärobokens upplägg har delvis sin
upprinnelse i kursplanen och även i den akademiska matematiska kunskapen enligt den
didaktiska transpositionen.62 Läroboken är formad efter kursplanen och den akademiska
matematiska kunskapen. Läroboken är ju en tolkning av styrdokumenten. Elevernas miljö är
formad av det upplägg tidigare matematikkurser haft, vilket i sin tur troligtvis till stor del
formats av styrdokument och läroböcker.

4.4 Vilka mål har lärarna med sin introduktion av derivata och hur påverkar
detta dem?

De mål lärarna uttrycker att de har med sin undervisning ligger på olika plan. Ingvars svar på
vilket mål han har med undervisningen gäller egentligen all hans undervisning. Han ser sina
elevers lärande som en träning i att tänka logiskt och självständigt. Lars svar däremot gäller
undervisningsavsnittet derivata. Därmed blir hans målsättning något mer konkret. Han vill
dels lägga en god grund för förståelse av D-kursen, men även göra det möjligt för eleverna att

                                                  
61 Barbé m.fl., s. 20
62 Se s. 6
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få en god förståelse av begreppet derivata. Han vill att de inte ska uppfatta detta som något
konstigt, utan något de kan använda i sina liv.

Tomas i sin tur svarar på vad han har för målsättning med den specifika lektion som är den
första om derivata. Hans målsättning blir därmed ett instrument för hur och vad han ska
undervisa. Under intervjun framkom att målsättningen för den aktuella lektionen är att
eleverna ska förstå kopplingen mellan lutningen av en rät linje och lutningen av en ickelinjär
funktionskurva, samt att de är medvetna om vad riktningskoefficient, k-värde, är och hur det
räknas ut.

Utifrån de målsättningar lärarna säger att de har och det upplägg lärarna har är det tydligt att
även dessa målsättningar påverkar lärarna i hur de lägger upp sin undervisning. Att Ingvar vill
träna eleverna att tänka och ser läroboken som en träningsbok till detta leder honom att utgå
mycket från läroboken och att låta eleverna räkna mycket i böckerna. Lars målsättning att ge
en god förståelse av vad derivata är, leder honom att fokusera på detta begrepp och på de
begrepp som har med detta att göra. Tomas målsättning ledde honom att, vid den genomgång
han hade, fokusera på just de bitar som han ville att de skulle förstå. Utifrån detta kan ses att
Ingvar och Lars undervisar två olika MO i sin introduktion av derivata.  Ingvars MO är
inriktad på hur beräkningar m.h.a. derivata går till, medan Lars MO har som inriktning att
närma sig derivatabegreppets natur. Utifrån den information som ges utifrån intervjuerna är
det svårt att konstatera om lärarna har samma MO som de har som mål att eleverna ska lära
sig.63

4.5 Vad upplever lärarna att eleverna har svårt med och hur påverkar detta
dem?

Det lärarna framförallt uttrycker att eleverna har svårigheter med är att förstå definitionen för
derivata, att kunna tillämpa den genom att derivera med gränsvärdet av en differenskvot och
att på detta sätt härleda deriveringsreglerna. Tomas uttrycker att de även har svårt att tillämpa
förmågan att derivera. Ingvar pekar på problemet med att eleverna har svårt att sätta in ett
uttryck i en funktion. Detta försvårar naturligtvis för eleverna att derivera m.h.a. definitionen.
Kanske är det grundläggande problemet att elevernas förståelse av funktioner är bristfällig?

Dessa svårigheter tacklar lärarna på lite olika sätt. Ingvar som tycker att problemet består i att
eleverna har problem med funktioner angriper naturligtvis detta problem. Detta gör han
genom att med olika exempel visa att oavsett vilket värde eller uttryck som än sätts in i ett
funktionsuttryck gör man samma sak med detta uttryck. Lars däremot menar att det inte är så
viktigt att alla eleverna lär sig denna del av den matematiska organisationen, utan han anser
att det viktiga ligger i att eleverna förstår vad derivata innebär. Han lägger därmed inte ned så
mycket tid på derivatans definition, utan satsar mer på att skapa förståelse av derivata som
begrepp. Tomas tacklar problemet med att ha långsamma genomgångar och
gruppdiskussioner så att eleverna får tillfälle att reflektera över vad derivatans definition
innebär och över vad Tomas gör när han går igenom på tavlan.

4.6 Teoretisk analys

Utifrån resultat och diskussion verkar det som om matematiklärare på gymnasiet i allmänhet
börjar ett ämnesområde med ett exempel som kännetecknar området. Utifrån detta ges sedan
en intuitiv beskrivning av den teoretiska omgivningen till ämnesområdet. Betoningen i

                                                  
63 Jfr Barbé m.fl., s. 5f
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undervisningen ligger på den praktiska delen av matematikinnehållet, till skillnad från den
teoretiska.

De ramar som lärarna framförallt är beroende av är läroboken de använder, kursplaner,
elevinflytande, elevernas förkunskaper och indirekt, via lärobok och kursplaner den
akademiska kunskapen. Inom dessa ramar formar lärarna sin undervisning på det sätt de anser
vara lämpligt. De påverkas dock olika starkt av de styrande faktorerna då de låter sig
påverkas av olika faktorer i olika hög utsträckning. Olika konstanta faktorer negligeras av
olika lärare i olika hög utsträckning och de faktorer som är parametrar enligt Löwing,
påverkar de på olika sätt. Lärarna har därmed ett visst handlingsutrymme inom de ramar som
deras arbete har.
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5  Avslutande kommentarer

5.1 Resultatets tillförlitlighet

Är då resultatet av undersökningen tillförlitligt? Då det gäller resultatet av intervjuerna har
detta naturligtvis påverkats av min (o)skicklighet som intervjuare. Hade en erfaren intervjuare
gjort intervjuerna hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Lärarna hade kanske gett mer
utförliga svar. Ett exempel kan vara att lärarna gav olika typer av svar om vilket mål de hade
med sin undervisning. Kanhända skulle alla tre lärarna skriva under på alla de mål lärarna
sade sig ha i intervjuerna, då de ligger på olika nivå, följdfrågor av kvalitet skulle måhända ha
besvarat denna fråga. Lärarna delgav emellertid de mål de hade närmast tillhands och detta
bör ha påverkat dem mest i deras undervisning. I intervjun har jag även undvikit ledande
frågor, för att inte påverka svaren. Då det gäller den näst sista frågan i frågeformuläret64,
skrev jag emellertid till ett antal förslag till vad som skulle kunna påverka matematiklärare för
att få läraren att förstå frågan och tänka efter lite mer än vad han annars antagligen skulle ha
gjort. Detta kan naturligtvis ha påverkat deras svar i viss mån, men jag tror snarare att svaren
gav en rikare bild av lärarnas syn på varför de gör som de gör med dessa förslag.

Då det gäller intervjuredovisningen finns det enligt Kvale ”ingen sann, objektiv omvandling
från muntlig till skriftlig form.”65 Formen för intervjuredovisningen ska istället vara anpassad
till syftet med forskningen. Detta behandlades i metodkapitlet. Jag anser att min
intervjuredovisningsform är lämplig för mitt syfte, vilket jag visat i metodavsnittet, och att
intervjuredovisningen kan sägas vara tillförlitlig.

Angående analysen av intervjuerna och diskussionen har jag försökt att föra logiskt hållbara
och rimliga resonemang. Jag har svårt att se alternativa tolkningar, men andra skulle säkert ha
fört alternativa resonemang. Att analysen är subjektiv på detta sätt behöver emellertid inte
vara någon svaghet ur postmodern synvinkel, då kunskap ur denna formas i samtalet mellan
människor och olika forskningsresultat.66

Vid analysen av intervjuerna har Chevallards antropologiska didaktikteori används. Denna
har hjälpt till att ge en djupare förståelse för den matematikundervisning lärarna delgivit att de
har i intervjuerna. Frågan kan ställas ifall teorin ger en rättvis bild av verkligheten. Jag menar
att teorin gör en relevant beskrivning av matematiken som ämne och även av undervisande
institutioner. Det överensstämmer med min bild av verkligheten. Med den utgångspunkt
Chevallard hade då teorin utarbetades, att matematiklärare i hög grad är styrda, skulle teorin
kunna tänkas överbetona detta. Sanningen skulle kunna vara den att lärarna i själva verket är
väldigt fria och oberoende av utomstående faktorer då de utformar sin undervisning. Jag
upplever emellertid att lärarna snarare är mer styrda än de tror. Exemplet där Tomas menar att
han inte är styrd av styrdokumenten, men i själva verket gör precis så som de föreskriver är
slående. Antagligen har Tomas påverkats av styrdokumenten indirekt, genom den allmänna
diskussionen om hur undervisning bör bedrivas. Samtidigt är det också så att lärarna i mycket
låter sig påverkas av olika influenser.

                                                  
64 Se bilaga 1
65 Kvale s. 152
66 Kvale s. 216
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5.2 Uppsatsens värde

Förhoppningsvis ska denna uppsats ge ökad insikt hos matematiklärare och blivande
matematiklärare i varför de lägger upp sin undervisning som de gör. Då undersökningen är en
fallstudie kan resultatet naturligtvis inte generaliseras till att gälla alla matematiklärare på alla
skolor. Uppsatsen kan dock förhoppningsvis skapa en medvetenhet hos läsarna om hur de
påverkas att ha den undervisning de har och kanske en reflekterande attityd över varför de gör
som de gör.

Delar av lärarnas genomgångar kanske även kan inspirera och ge idéer till andra lärare och
blivande lärare. Till exempel Ingvars divisionsgenomgång, Lars språkliga övningar och
Tomas elevråd för elevinflytande kan förhoppningsvis vara berikande.

5.3 Fortsatta studier

Resultatet av undersökningen kan inte generaliseras till andra fall vilket heller inte är målet
med en fallstudie. Målet är istället den teoretiska analysen.67 Den teoretiska analysen är dock
inte heller något som kan generaliseras till alla matematiklärare på gymnasiet. Denna ska ses
som något som kan ge underlag för en hypotes till en större undersökning av matematiklärares
undervisning.68

                                                  
67 Se Bryman, s. 67- 68
68 Se Patel och Tibelius, s. 62
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Bilaga 1 Intervjufrågor

1. Kan du beskriva på ett övergripande sätt hur du planerar att lägga upp dina två
inledande lektioner om derivata? (Vilket/vilka arbetssätt tänker du använda dig av?
Börjar du med tillämpningar eller härledning/definition? etc.)

2.  Hur går du tillväga då du planerar denna undervisningssekvens och vad utgår du ifrån
då du planerar eventuell genomgång? Använder du någon källa, vilken i så fall?

3. Vad tycker du är viktigt att betona för eleverna eller lägga betoningen på?

4. Vad upplever du att eleverna brukar tycka är svårt (att förstå) då det gäller derivata?

5. Gör du något för att förebygga eller bemöta detta och i så fall vad?

6. Är det något du tycker är svårt att ta upp gällande derivata? Vilka problem ser du?

7. Vilka mål har du med din undervisning?

8. Om du fick önsketänka, hur skulle du vilja att dina två inledande lektioner om derivata
såg ut?

9. Om du inte redan har sådana lektioner, vad hindrar dig att nå dit?

10. Vad styr dig att lägga upp undervisningen som du gör och hur styr detta dig?
(Lärobok, styrdokument, skolkod, tidstillgång, eleverna, lokaler etc.?)

11. Gör du något för att motverka detta?
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Bilaga 2 Exempel på språkövning 1

Derivata

Några matematiska begrepp

Differenskvot
Förändringshastighet
Intervall
Sekant
Tangent
Gränsvärde
Limes
Derivata

Några matematiska symboler

x

y

Δ

Δ
                  

ax

xf

→

)(lim
               

dx

dy
               y′            )(xf ′

Df(x)

Sätt in rätt ord i rätt mening

1. En ……………………………är en rät linje som skär en kurva i två punkter.

2. En kurvas lutning i en bestämd punkt är lika med riktningskoefficienten

för………………………………………. till kurvan i denna punkt.

3. Avståndet i x-led mellan två punkter på en graf kallas ett
…………………………………..  för funktionen.

4. Ett gränsvärde för ………………………………………….uppnås om man låter nämnaren
gå mot noll.
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5. Den matematiska beteckningen lim används för att uttrycka ett
……………………..……………………

6. Medelhastigheten för en resa med bil mellan två orter kan beräknas som färdsträckan delat
med restiden.

Den hasigheten man avläser på bilens hastighetsmätare i ett visst ögonblick av resan är
……………………..

för sträckan med avseende på tiden.

7. En progressiv beskattning betyder att skattesatsen ökar med lönen. Den skatteökning man
får för en viss

löneökning kan uttryckas som en …………………………………….
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Bilaga 3 Exempel på språkövning 2

Derivata

Om några matematiska begrepp

1. Större delen av MaC-kursen handlar om funktionslära. Vad menas med en matematisk
funktion?

2. En graf i ett koordinatsystem är ett vanligt sätt att beskriva en funktion. Vad kan man
utläsa i en graf?

3. En graf kan vara en rät eller krokig linje som beskriver en funktion. Är grafen
”krokig” brukar man tala om en kurva. Vad menas med kurvans lutning?

4. En del funktioner kan beskrivas med enkla algebraiska ekvationer,
 t ex 32 23 −+−= xxxy .
Hur kan man rita grafen (kurvan) till en sådan funktion?

5. Hur kan man ta reda på hur mycket kurvan lutar i en viss punkt på kurvan?

6. En fallskärmshoppare hoppar från ett flygplan. En graf visar på sambandet mellan
höjden(h) i meter över marken och tiden(t) i sekunder från uthoppet. Vad menas med
h(5) resp h´(5)?


