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Sammanfattning

Den svenska matematikundervisningen är till stor grad beroende av läromedel.
Läromedlen i matematik har ett stort inflytande över b̊ade utformningen och
inneh̊allet i undervisningen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur
derivata introduceras i läromedel till kursen matematik 3c. Med inspiration
fr̊an Bremlers tidigare arbete i omr̊adet s̊a kommer detta göras ur tre olika
infallsvinklar: typuppgifter i läromedlen, hur bevis hanteras i samband med
derivata samt derivatans geometriska tolkning. Resultatet fr̊an undersökningen
visar att en stor del av uppgifterna i de undersökta läromedlen kan lösas genom
en algoritmisk kopiering av lösta typexempel. Endast ett f̊atal av uppgifterna
krävde ett fördjupat matematiskt resonemang för att lösas. Undersökningen
kunde även konstatera att de studerade läromedlen avstod fr̊an formella be-
vis i samband med introduktionen av deriveringsregler. Samtliga böcker gjorde
en inledande ansats till bevis men oftast s̊a behandlades detta med ett na-
turvetenskapligt snarare än ett matematiskt förh̊allningssätt. Resultaten fr̊an
undersökningen visar även att det finns en variation i hur läromedlen presen-
terar derivatans geometriska framställning. Denna variation gäller b̊ade valet
av bildtyp (narrativ eller konceptuell), antal bilder samt användningen av al-
gebraiska uttryck i bilden.

Abstrakt

Research has concluded that the teaching in mathematics in Swedish schools
relies heavily on the use of textbooks. This is true both for the practice and
the content of the mathematics education. The aim of this thesis is to inve-
stigate how the textbooks introduce the term derivative. This has been done
by studying three aspects of the derivative in the textbooks: the character of
the tasks, the use of proof in relation to the introduction of the derivative and
the geometrical interpretation of the derivative. These three aspects have been
chosen with influence from the work of Bremler who investigated the same th-
ree parameters along with seven others in his thesis. The results of this thesis
show that the majority of the tasks in the textbooks can be solved by copying
a previously given solution algorithm. Only a few tasks required mathematic
reasoning. The textbook also avoided giving formal proofs in relation to the
rules of the derivative. All of the investigated textbooks attemted proofs but
mostly these were treated using a scientific approach rather than a mathemati-
cal. The results also show that there was variation regarding how the textbooks
illustrated the geometrical interpretation of the derivative. This held true both
regarding the choice of image (narrative or conceptual), the number of images
and the use of algebraic expressions in the images.
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1 Inledning

Sedan de sjunkande svenska PISA-resultaten i början av 2000-talet s̊a har matema-
tikundervisning blivit ett allt mer omdiskutterat ämne och f̊att ett allt större medialt
utrymme i Sverige (Skolverket 2021). Samtidigt har åtskilliga forskare varnat om att
svenska elevers kunskaper i matematik är bristfälliga och att m̊anga saknar en dju-
pare först̊aelse för ämnet (T. Bergqvist m. fl. 2003; Skolinspektionen 2010). Efter det
rekordl̊aga PISA-resultatet 2012 s̊a har resultaten i de senaste undersökningarna visat
p̊a en vändning och en tydlig förbättring av de svenska PISA-resultaten (Skolverket
2017; Skolverket 2021). Även om trenden verkar ha vänt s̊a är det fortfarande relevant
att undersöka vilka medel som kan utnyttjas för att fortsätta att stärka de svenska
elevernas kunskaper inom matematikämnet

Parallellt med de l̊aga svenska resultaten i början av 2000-talet s̊a har även lärarens
klassrumsroll förändrats under samma tidsperiod. Den tidigare undervisande rollen
har bytts ut mot en handledande lärarstil som en konsekvens av skolutvecklingen
och den allt mer individualiserade undervisningen (Löwing 2004; Bergholm 2014;
Johansson 2006). Detta är n̊agot som f̊ar konsekvenser för b̊ade undervisning och
elever. I synnerhet s̊a placerar denna förändring i undervisningsstil matematikboken
alltmer centralt i undervisningen. Forskning visar att lärare i Sverige använder sig av
läromedlen i högre grad än i resterande Europa (Skolverket 2008). Läromedlen har i
Sverige ett stort inflytande över undervisningen, b̊ade gällande vad som lärs ut samt
hur det lärs ut. Som konsekvens formar m̊anga, b̊ade lärare och elever, sin bild av
matematiken efter vad som är skrivet i läromedlen i matematik. (Johansson 2003)

Detta ger matematikböckerna ett stort inflytande över den uppfattning som elever
har av matematik som skolämne och följaktligen även av matematiken som veten-
skaplig ämnesdisciplin. Samtidigt saknar vi i Sverige en granskande myndighet som
kontrollerar inneh̊all och kvalité p̊a de böcker som produceras och används i under-
visningen. En faktor i undervisningen som har en s̊a stor p̊averkansgrad är viktig att
studera för att f̊a en större först̊aelse för hur matematiken i Sverige lärs ut samt vilken
bild som förmedlas av ämnet matematik.

Läromedelsstudier är ett stort forskningsomr̊ade som kan studeras ur många olika
infallsvinklar och kunskapsomr̊aden. En som tidigare undersökt matematikläromedel
är Niklas Bremler som 2002 jämförde hur böckerna behandlade derivatabegreppet
utifr̊an 10 olika aspekter: historisk anknytning; syfte; geometrisk tolkning; härledning
av deriveringsregel; typexempel; röster, ton och tilltal; bilder; realism; genus och
författare. De böcker som studerades var utgivna fr̊an 1967 till 2002 och är därmed
relaterade till läroplanerna Lgr 62, Lgy 70 samt Lpf 94 (Bremler 2003). Mellan den
nuvarande läroplanen Gy11 och Lpf94 s̊a har det skett stora förändringar vilket gör de
intressant att p̊a nytt studera hur derivata introduceras och behandlas i de läromedel
som används i undervisningen samt om de trender som framkommit i Bremlers studie
fortfarande stämmer. Derivata har kategoriserats som ett tröskelbegrepp av Petterson
(2012) och studier av derivatabegreppet kan därför sägas vara av extra relevans. Den-
na uppsats ämnar att studera tre av de aspekter av derivata - typuppgifter, hantering
av bevis samt den geometriska tolkningen- för att se hur dessa presenteras i läromedel
konstruerande efter införandet av Gy11.
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2 Bakgrund

En viktig utg̊angspunkt för denna uppsats är matematik läromedlens stora inflytan-
de över undervisningen i svenska skolor. Detta avsnitt kommer därför utförligt att
redogöra för läromedlens inflytande i skolan. Avsnittet tar även upp en kort översikt
kring begreppet derivata samt de förändring som skett i ämnesplanen efter introduk-
tionen av Gy11.

2.1 Derivata

Derivata är ett m̊att p̊a förändringshastighet: hur mycket en given funktion ökar eller
minskar i värde till följd av en viss förändring av värdet p̊a variabeln. Geometirskt
sett beskriver derivatan lutningen hos funktionsgrafen eller mer bestämt lutningen
hos funktionsgrafens tangentlinje. Exempelvis kan storheten sträcka och storheten tid
förändras i förh̊allande till varandra, varvid derivatan motsvarar hastigheten. Andra
förändringar som är vanliga att beräkna med hjälp av derivatabegreppet är befolk-
ningstillväxt, värdeökningar och temperaturförändringar. Den strikta definitionen av
derivata som den normalt anges i läroböcker är:

Definition 2.1. Derivatan av en funktion f i en punkt x0 definieras som gränsvärdet

f 1px0q “ lim
hÑ0

fpx0 ` hq ´ fpx0q

h
. (1)

Funktionen f är deriverbar i en punkt x0 om gränsvärdet existerar i punkten x0.
Är funktionen deriverbar i samtliga punkter i definitionsmängden s̊a kallas funktionen
f deriverbar (Adams och Essex 1999).

Tangentlinjen till en funktionsgraf i en punkt px0, fpx0qq kan definieras sedan
som den (entydigt bestämda) linjen genom punkten px0, fpx0qq som har riktnings-
koefficient f 1pxoq. Gränsvärdesprocessen ovan kan illustreras geometriskt genom att
l̊ata en sekant (som skär funktionsgrafen tv̊a g̊anger) överg̊a till att bli en tan-
gent till funktionen i punken x “ x0. Det vertikala avst̊andet mellan sekantens tv̊a
skärningspunkter fpx0`hq, fpx0q kommer att minska i takt med att det horisontella
avst̊andet h mellan punkterna minskar. Sekanten närmar sig mer och mer tangenten.
Gränsvärdesprocessen d̊a h g̊ar mot noll är nödvändig, eftersom de tv̊a punkterna
inte direkt kan till̊atas sammanfalla. Detta skulle algebraiskt innebära en otill̊aten
division med noll ( och geometriskt motsvara att vi försöker bestämma en linje med
hjälp av endast en punkt p̊a den). Derivata kan betecknas med olika notationer och
här följer n̊agra av de vanligaste:

f 1pxq, Df,
df

dx
, y1 (2)

(Adams och Essex 1999).
Enligt Petterson är vissa begrepp inom matematiken mer avgörande för först̊aelsen

av ett omr̊ade (Pettersson 2010). Det handlar om begrepp som kräver nya tankesätt
som ofta inledningsvis uppfattas som problematiska och sv̊ara av eleverna. S̊adana
s̊a kallade tröskelbegrepp är därför ofta sv̊ara att lära sig och det kan ta tid att
fullt ta till sig resonemanget bakom dem. När en elev bemästrat ett tröskelbegrepp s̊a
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öppnar sig nya möjligheter för först̊aelse för omr̊adet. Det öppnar även för nytt lärande
inom omr̊adet och eleverna f̊ar ofta ett nytt perspektiv p̊a det arbetsomr̊ade där be-
greppet används. Tröskelbegreppen är per definition transformativa (ger förändrade
synsätt), irrevesibla samt integrativa (de kan visa p̊a nya samband mellan begrepp
inom omr̊adet). Ett av de tröskelbegrepp som Petterson tar upp i sin text är de-
rivata. Andra exempel p̊a tröskelbegrepp är br̊ak, funktion, gränsvärde och inte-
gral (Pettersson 2010). Derivata är dessutom ett abstrakt begrepp och utgör därför
en utmaning för många elever när det kommer till att utveckla en först̊aelse för
omr̊adet (Bergholm 2014). Derivata som begrepp och omr̊ade har dessutom flera oli-
ka förklaringsmodeller och infallsvinklar som kan utnyttjas i undervisningen (Bremler
2003). Det ger förutsättningar till en större variation läromedlen emellan. Derivata
är dessutom ett begrepp som är centralt för vidare studier i matematik efter gymna-
siet och är därför en viktig grund för eleverna att ha med sig inför eventuell vidare
utbildning (Bergholm 2014).

2.2 Läroplaner i matematik

Läromedel kan ses som artefakter designade för att konkretisera den abstrakta läroplanen
till stoff som kan behandlas av elever och lärare. De kan sägas ha en medierande
roll mellan skaparna av styrdokumenten och lärarna i klassrummen (Valverde m. fl.
2002). För att analysera läromedel är det viktigt att ha en insikt i vilken läroplan som
läromedlen är konstruerade för. Akker definierar termen curriculum som en plan för
lärande. Han identifierar även tre olika dimensioner i läroplanen: den avsedda, den im-
plementerade och den upplevda läroplanen. Dessa tre delar motsvarar läroplanen fr̊an
det syfte som fanns vid dess konstruktion till hur den faktiskt genomförs i skolan och
slutligen hur den upplevs av eleverna. Utöver de tre dimensioner av läroplanen som
Akker har konstruerat s̊a har Valverde m. fl. (2002) lagt till en fjärde niv̊a den möjligt
implementerade lärplanen som placeras mellan den avsedda och den implementerade
läroplanen. Denna nya dimension uppmärksammar läromedlens inverkan p̊a undervis-
ningen (Valverde m. fl. 2002). Det engelska begreppet curriculum kan inte översättas
direkt till det svenska begreppet läroplan. I Sverige används läroplansbegreppet ge-
nerellt för skolans styrdokument medan det engelska begreppet ocks̊a omfattar de
principer och den bakomliggande filosofi som läroplanen bygger p̊a(Wahlström 2015).
Denna uppsats kommer att använda att använda den bredare definitionen av läroplan
som bland annat används av Wahlström.

En läroplan kan ses som en reflektion av samhället den skapas i. Läroplaner har
därför sett olika ut genom historien. När samhällen förändras ställs även krav p̊a
förändring av läroplaner. Sundberg beskriver fyra olika inriktningar som läroplaner
kan följa. Enligt Sundberg finns det Inneh̊allsrelaterade läroplaner (Lgr62, Lgr69 och
Lgy70), Processorienterade läroplaner (s Lgr80), M̊alstyrda och kompetensorientera-
de läroplaner (Lpo94, Lpf94 och Lpfö98) och Resultatorienterade läroplaner (Lgr11
och Gy11). De kompetensorienterade läroplanerna kännetecknas av undervisningen
ska syfta till att eleverna utvecklas generella kompetenser. Läroplanen styrs även av
de m̊al eller resultat som eleverna förväntas uppn̊a. En resultatorienterad läroplan
specificerar vad eleven ska lära sig genom m̊al som kan mätas i grad av uppfyllelse.
Dessa m̊al kopplas sedan samman med kunskapskraven och de kriterier som finns för
betygsättning. Fokus för de resultatorienterade läroplanerna är p̊a läroplanens utfall

5



och elevens resultat (Sundberg 2005).
Fr̊an läroplanen 62 till läroplanen 94 har det skett en gradvis precisering av de

matematiska kvalitéerna, fr̊an att endast använda verbet ge i 64 års läroplan s̊a utökar
man användningen av verb till exempelvis analysera, generalisera, förklara, argumen-
tera, lösa, tolka och granska. Mellan 94 och 2011 års läroplaner s̊a sker en ytterligare
förändring: nu särskiljs beskrivningar av det matematiska stoffet fr̊an beskrivningar
av användningsomr̊aden för stoffet. Med Gy11 har finns en tydlig uppdelning mel-
lan syfte, centralt inneh̊all och kunskapskrav (A. Jahnke 2016). I 1994 års läroplan
s̊a läste samtliga elever, oavsett program samma kurser i matematik. Ämnesplanen i
matematik var uppdelad i följande kategorier syfte, karaktär och struktur samt m̊al,
som var specificerade för samtliga kurser. Utöver detta fanns även de övergripande
målen: mål att sträva mot och mål att uppn̊a i den allmänna delen av läroplanen
(Skolverket 1994). Målen var dessutom mer allmänt formulerade (A. Jahnke 2016).

Med införandet av den nya läroplanen Gy11 s̊a genomfördes stora förändringar
i utformningen av det centrala inneh̊allet och kunskapskraven i matematikämnet.
Införandet av Gy11 grundar sig i SOU 2008:27, Framtidsvägen - en reformerad gym-
nasieskola. Där gavs förslag p̊a en omstrukturering av matematikämnet p̊a gymnasiet,
b̊ade i avseende p̊a kurser samt kursernas inneh̊all. Där poängteras även otydligheten
kring strävansm̊al och mål att uppn̊a samt att m̊alen finns b̊ade för ämnet i sig och
för kursen. Förslaget ges att endast ämnesmål, specifika för ämnet, ska användas i
fortsättningen. Här framarbetas även dagens struktur för ämnesplaner; ämnets syfte,
mål för ämnet, centralt inneh̊all, betygskriterier (Sou 2008).

Ämnesplanen i matematik bygger idag p̊a 7 förmågor:

• Begrepp

• Kommunikation

• Resonemang

• Procedur

• Problemlösning

• Modellering

• Relevans (försvinner efter revideringen som införs ht 2021)
(Skolverket 2011)

Enligt Jahnke (2016) finns det tre anledningar bakom införandet av förmågorna
med Gy11. Det första skälet är matematikdidaktiskt, där förmågor eller kvalitéer inom
matematikämnet tydligare lyfts fram. Beskrivningar av stoff anses endast ange vad
eleverna ska lära sig medan förmågorna synliggör själva lärandeprocessen. Ett andra
skäl till införandet av förmågorna grundar sig i målsättningen att förbättra spr̊aket i
kursplanerna. Med detta menas att man vill tydliggöra m̊alsättningen med matema-
tikundervisningen. Som tidigare nämnt har det sedan läroplanen 62 skett en gradvis
förändring och precisering av det matematiska kunnandet samt ett särskiljande av
det matematiska stoffet och dess användning. Till detta kom den danska utredning-
en Kompetencer og Matematiklærning 2002 som p̊apekade de negativa aspekterna
av traditionella kursplanebeskrivningar. Där presenterades även åtta delkompetenser
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som tillsammans skulle ge en fullständig matematiskkompetens. Den tredje anled-
ningen är en förändrad kunskapssyn där tankesättet skiftat fr̊an att lära sig mer om
ett ämne till att förfina sina kunskaper inom ämnet. Denna förändrade kunskapssyn
konkretiserades i Skola för bildning (SOU 1992:94) där läroplanskommittén först ar-
gumenterade för att utveckla ämnesspecifika kunskapskvaliteér, dessa kom sedan att
kallas förmågor i Gy11. (A. Jahnke 2016)

2.3 Läromedel och undervisning i matematik

Läromedel har en viktig roll i matematikundervisningen p̊a grund av deras nära rela-
tion till undervisningen i klassrummet. Läromedlen tolkar läroplanen, de bestämmer
vad som kan tas upp i klassrummet och ger förslag p̊a hur dess stoff ska undervisas. I
viss m̊an förser de lärare, elever och föräldrar med en tolkning av matematiken (Val-
verde m. fl. 2002). Det har i flera studier konstaterats att matematikundervisningen
i Sverige är starkt beroende av läromedel som i stor utsträckning lägger grunden för
undervisningen (Johansson 2006; T. Bergqvist m. fl. 2003; Lithner 2000; Johansson
2003).

Johansson (2006) har studerat läromedel, deras utformning, plats i undervisningen
och hur de tolkar läroplanen. Hennes forskning visar att under det enskilda arbetet p̊a
lektionstid s̊a dominerar läromedlen som underlag för undervisningen. Även under ge-
nomg̊ang eller andra gemensamma moment under lektionerna s̊a är det främst exem-
pel och uppgifter fr̊an läromedlen som presenteras. Matematikböckerna styr även det
matematiska inneh̊allet som presenteras i klassrummet. Det är sällan som andra mate-
matiska satser, konventioner eller regler tas upp än de som förekommer i läromedlen.
Inte heller visas andra tillvägag̊angssätt för matematisk procedur än de som fram-
ställs i läromedlen. Läromedlen underlättar lärarnas dagliga arbete och kan ses som
en garanti för en miniminiv̊a för kunskap hos eleverna. De bidrar även i viss mån till
en likvärdighet mellan skolor. Samtidigt s̊a minskar de lärarens frihet och ansvar för
undervisningens utformning. Läromedlen i matematik är den främsta källan till infor-
mation som lärare använder sig av vid planering av en lektion. Även lärarnas peda-
gogiska strategier vid presentation av ett material p̊averkas i hög grad av läromedlen.
Svenska läromedel i matematik är nästan alltid uppdelade efter sv̊arighetsgraden p̊a
uppgifterna. Det är n̊agot som underlättar för eleverna men som ocks̊a differentierar
dem (Johansson 2006). Johanssons slutsatser, efter flera studier om användningen av
läromedel i matematikundervisningen, indikerar den stora p̊averkan som läromedel
har p̊a undervisningens utformning och inneh̊all (Johansson 2006).

Andelen lektionstid som ägnas åt enskilt arbete i läromedel har undersökts av
flera forskare. Enligt en rapport fr̊an 2010 s̊a ägnas 59 % av undervisningstiden till
eget arbete i läroböckerna (E. Bergqvist m. fl. 2010). Även Skolinspektionens rapport
fr̊an 2010 visar att det finns en hög grad av självständigt arbete under lektionerna
i matematik (Skolinspektionen 2010). Den läromedelsberoende och individualiserade
undervisningen har f̊att kritik bland annat av Skolverket men även av flera forskare
(Bergholm 2014) (Skolverket 2006). Skolinspektionen uttrycker att en risk med ett
alltför läromedelscentrerat arbetssätt är att antalet tillfällen till matematisk diskus-
sion, resonemang och kommunikation minskar (Skolinspektionen 2010).

Matematikundervisningen i skolan bygger p̊a ett samspel mellan lärare och elev.
En viktig grundpelare i undervisningen och lärandeprocessen är de redskap som
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används. Dessa redskap, eller artefakter, kan enligt Säljö (2010) vara pennor, lin-
jaler, miniräknare eller läromedel som används inom matematikundervisningen. Des-
sa artefakter kan sägas mediera kunskap och skapa förutsättningar för lärande hos
dess användare. Utöver de fysiska redskap som nämnts s̊a finns även semiotiska, el-
ler intellektuella redskap, exempelvis spr̊ak eller matematisk vetenskap (Säljö 2010).
Läroboken är inte bara en medierande artefakt utan kan även ses som ett semiotiskt
redskap eftersom den representerar ett intellektuellt inneh̊all (Bremler 2003). Vi kan
därför se läromedlet i matematik som en representation av det kunskapsstoff som den
inneh̊aller.

Lärande är situerat och sker i en kontext. I skolans värld s̊a är den kontexten
starkt knuten till klassrummet, läromedlet och läraren. (Säljö 2010). I denna kontext
har läromedlet en viktigt och aktiv roll i lärandeprocessen och i den undervisning som
bedrivs. Bremler beskriver matematikbokens roll i klassrummet enligt följande:

-Läroboken i matematik är allestädes närvarande i de flesta av de aktivi-
teter och kontexter som tillsammans utgör skolans matematik. I klassrum-
met, i lärarens arbetsrum och i hemmet. Inför, under och efter lektionen.
Läroboken är s̊aväl en artefakt som ett intellektuellt redskap. Den utgör
ett övergripande manus för aktiviteter och kan sägas tala till aktörerna.
”(Bremler 2003, s. 29)

Han argumenterar därmed att för läroboken i matematik bör ses som aktör. Som aktör
s̊a förklarar den teori och begrepp, den visar lösningar p̊a matematiska problem, svarar
p̊a fr̊agor och kan ibland förankra teorin i ett matematiskt sammanhang (Bremler
2003). Den har därför ett aktivt inflytande över undervisningen samt p̊a de elever och
lärare som använder sig av läromedlet.

Läromedlet som artefakt är skapat av en (eller flera) författare som kan antas ha
en välmenande och pedagogisk infallsvinkel till ett kunskapsomr̊ade. Samtidigt s̊a har
bokförlagen ekonomiska incitament för utgivningen av läromedel. Läromedel är därför
b̊ade pedagogiskt och ekonomiskt drivna (Johansson 2006). Det finns idag inte längre
n̊agon statlig myndighet som granskar läromedel (Johansson 2003). Läromedelsförfattarna
f̊ar därför frihet att själva tolka styrdokumenten och sedan utforma sina böcker efter
det.
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3 Syfte och fr̊ageställning

Denna uppsats ämnar undersöka hur begreppet derivata introduceras i läromedel för
gymnasieskolan. För att ge en bild av detta s̊a kommer tre matematiska aspekter av
derivata att undersökas: hur den geometriska framställningen av derivata illusteras,
hur läromedlen hanterar bevis i relation till introduktionen av derivata samt i vilken
utsträcknings uppgifterna i kapitlet kan utföras med hjälp av imitation av tidiga-
re lösta typexempel. För att uppfylla uppsatsens syfte har följande fr̊ageställningar
besvarats:

• Hur ser den geometriska framställningen av derivata ut?

• Hur behandlar läromedlen bevis i samband med introduktionen av deriverings-
regeln f 1pxq “ nkxn´1 d̊a fpxq “ kxn?

• I vilken utsträckning kan uppgifterna i läromedlen som behandlar deriverings-
regeln f 1pxq “ nkxn´1 d̊a fpxq “ kxn lösas genom att kopiera tidigare lösta
typexempel?

4 Tidigare forskning

Matematikdidaktik är en mångfacetterad disciplin med flera aktiva forskningsomr̊aden
(Löwing 2004). Denna uppsats har valt att fokusera p̊a läromedel till kursen matema-
tik 3c och deras utformning gällande begreppet derivata. I följande avsnitt kommer
aktuell forskning gällande utformningen av läromedel att redovisas.

4.1 Typuppgifter i matematikläromedel

Det har tidigare i denna uppsats konstaterats att läromedlen i m̊anga avseenden
styr undervisningen och att dess inneh̊all i princip är ekvivalent med det kunskaps-
stoff som undervisas i matematikkursen (Johansson 2006). Att studera uppgifterna
i läromedlen kan därför ge en stor först̊aelse för vad eleverna lär sig samt hur de-
ras lösningsstrategier utvecklas. De flesta läromedel varvar problem och uppgifter
med teoriavsnitt (Johansson 2006). Läromedlen har en press p̊a sig att vara själv-
förklarande för att eleverna ska kunna arbeta självständigt i böckerna. Detta innebär
ofta att typexempel presenteras innan uppgifterna som elever förväntas räkna. Detta
kan leda till en algoritmisk inlärning där eleverna använder exemplen för att hitta
rätt metod för att lösa uppgifterna (Lithner 2008). Sidenvall undersökte i sin av-
handling yt-inlärning inom matematiken och hur man kan arbeta för att ge eleverna
bättre förutsättningar för problemlösning (Sidenvall 2019). Han undersökte uppgif-
ternas karaktär i matematik läromedel avsedda för gymnasiet, och fann att 84% av
uppgifterna kunde lösas genom endast kopiering av en algoritm. Hans studie visade
även att läromedel i andra länder -Australien, Finland, Indien, Irland, Kanada, Nepal,
Singapore, Skottland, Sydafrika, Tanzania och USA- följer samma mönster gällande
vilken typ av lösningsstrategi som krävs av uppgifterna (Sidenvall 2019). Bergquist,
Sumpter och Lithner undersökte p̊a uppdrag av Skolinspektionen matematikutbild-
ningens mål och undervisningens ändamålsenlighet. I deras rapport framkom det att
majoriteten av eleverna använde sig av ytliga strategier vid lösning av problem i
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matematikämnet. Om eleverna hade sv̊art att lösa en uppgift med hjälp av en vald
algoritm s̊a gav de antingen upp eller valde en ny metod utan att först omvärdera den
första (T. Bergqvist m. fl. 2003). Undervisning som bygger p̊a imitation är vanligt i
svenska matematikklassrum och upplevs ofta som effektiv och enkel av b̊ade lärare och
elever, även om det innebär att eleven inte f̊ar förutsättningar för att uppn̊a samtliga
förmågor inom matematikämnet. Detta p̊averkar även elevens bild av ämnet. Fle-
ra elever uttrycker exempelvis att matematikämnet handlar om att lära sig regler
utantill (Sidenvall 2019).

Brehmer, Ryve & van Steenbrugge konstaterar att svenska läromedel domineras
av uppgifter som kan lösas genom imitation av tidigare lösta typexempel. De un-
dersökte uppgifter ur kursböcker fr̊an tre av gymnasieskolans senare kurser: 3c, 4 och
5, för att se hur läromedlen behandlar problemlösning. Resultaten visade att 95% av
uppgifterna i matematikböckerna kunde lösas genom imitation. 98.7% av alla pro-
blemlösningsuppgifter var dessutom p̊a den sv̊araste niv̊an och generellt placerade i
slutet p̊a kapitlet (Brehmer m. fl. 2016). Denna fördelning kan även återfinnas i annan
forskning: enligt Bergqvist, Sumpter och Lithner (2003) utgörs 90% av alla uppgif-
ter av ett problem som kan lösas antingen genom direkt kopiering av en algoritm
eller med en liten modifikation av algoritmen. Lithner (2004) genomförde en liknande
undersökning men p̊a universitetsniv̊a. Han kom fram till att 70% av alla uppgifter
i kursböckerna endast krävde ett algoritmiskt tänkande medan endast 10% krävde
ett fördjupat matematiskt resonemang för att lösa uppgiften. Av de uppgifter som
lärarna rekommenderade till eleverna s̊a var fördelningen densamma: 70% av uppgif-
terna gick att lösa med en p̊a förhand given algoritm, 20% krävde viss modifiering
av en algoritm och 10 % kunde inte lösas med hjälp av endast en algoritm. Han s̊ag
även att majoriteten av de mer komplexa matematiska uppgifterna var placerade i
slutet p̊a kapitlen vilket kan bidra till att alla elever inte hinner med att räkna dessa
(Lithner 2004).

B̊ade Brehmer m. fl. och Lithner kommenterar i sina texter konsekvensen av det
stora fokus p̊a ytinlärning som finns i skolan och menar att många elever aldrig f̊ar
möta uppgifter av en problemlösande karaktär i läromedlen. De argumenterar för att
läromedlen bör implementera fler uppgifter av problemlösande karaktär, framför allt
p̊a den första niv̊an i böckerna. De problemlösande uppgifterna ses idag som sv̊arare
och som en sammanfattning av kunskapen som presenterats i avsnittet. De placeras
därför till övervägande del i slutet p̊a läromedlens olika avsnitt (Brehmer m. fl. 2016)
(Lithner 2000). I en undersökning ifr̊an 2010 om matematikundervisningens mål och
ändamålsenlighet p̊a uppdrag av Skolinspektionen framkom att 90 % av uppgifter-
na i läromedlen var av procedurhanterande karaktär. Det fanns dock en tendens att
denna andel minskade n̊agot under senare kurser i matematik och d̊a framför allt
ersattes av resonemangsuppgifter. Det argumenteras även här för att läromedlen i
matematik bör utvecklas och kompletteras med uppgifter riktade mot fler kompe-
tenser än procedursförmågan. (E. Bergqvist m. fl. 2010) Undervisningen inom mate-
matik strävar mot att öka elevernas problemlösningsförmåga. Trots det fokus som
problemlösningsförmågan har f̊att fr̊an forskning och reformer s̊a använder sig en stor
del av eleverna sig fortfarande av ett algoritmiskt resonemang (Lithner 2008).

I Bremlers avhandling om derivata i läromedel fr̊an 1967 till 2002 studerade han
uppgifterna i böckerna tillhörande avsnitten om deriverings regeln f 1pxq “ n ¨ k ¨xn´1

d̊a fpxq “ k ¨ xn. Han fann att 83% av samtliga undersökta uppgifterna kunde lösas
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antingen genom en direkt kopiering av den givna algoritmen eller genom en mindre
modifikation av den. Andelen uppgifter som kan lösas direkt genom en given algoritm
ökar fr̊an 55 % mellan 1967–1993 till 62% mellan 1994–2011. Samtidigt minskar den
andel uppgifter som kräver ett matematiskt resonemang. Totalt över samtliga år s̊a
var andelen uppgifter med möjlighet till en direkt algoritmisk kopiering 57%, Bremler
menar att detta kan invagga eleverna i en falsk trygghet där de tror sig har en god
matematisk problemlösningsförmåga när de i själva fall endast har memorerat, och
reproducerat givna lösningsmetoder (Bremler 2003).

En god undervisning som sätter höga förväntningar p̊a eleven kännetecknas av
skolinspektionen av

”en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och faktiska kun-
skaper om matematikens begrepp och metoder”
(Skolinspektionen 2010, s.21)

Här belyser även Skolinspektionen vikten av en balans mellan olika uppgiftstyper i
matematikundervisningen. Denna balans bör återfinnas i s̊aväl undervisningen ge-
nerellt som i läromedlen. Sammanfattningsvis tyder forskningsresultaten p̊a att det
finns stora utmaningar inom det matematik didaktiska fältet att finna lösningar p̊a
hur uppgifter ska konstrueras i läromedel för att leda till en djupare först̊aelse för
ämnet hos eleverna.

4.2 Bevis inom skolmatematiken

Att skriva läromedel i matematik handlar om att översätta matematiken till ett pe-
dagogiskt sammanhang (Love och Pimm 1996). Det finns ett stort glapp mellan hur
matematiken är konstruerad och hur den undervisas, där exempelvis bevisföring som
är ett centralt verktyg för matematiker sällan belyses i skolmatematiken (Almeida
2000). Enligt Hanna och de Villiers s̊a är skillnaden mellan hur matematiker arbetar
med bevis och hur bevis undervisas i skolvärlden stor. Matematikern arbetar med att
skapa bevis medan eleverna i allmänhet f̊ar färdiga bevis beskrivna för sig. Elever-
na f̊ar sällan själva arbeta med att konstruera egna bevis och det finns en risk för
ytinlärning samtidigt som eleverna ges en felaktig bild av matematiken som ämne
(Hanna och De Villiers 2012). Studier visar att elever ofta saknar en först̊aelse för
bevisens roll inom matematiken. Detta gäller samtliga elever d̊a forskningen visat
att ocks̊a de högpresterande eleverna har sv̊art att först̊a bevisens funktion (Hanna
och De Villiers 2012). Vidare visar forskningen även att de flesta matematiska bevis
utförda av studenter är d̊aligt utförda. En stor anledning till det är att studenterna
har en bristfällig konceptuell först̊aelse för matematiken (Zazkis m. fl. 2016).

Nordström och Löfwall (2005) undersökte hur bevis användes i tv̊a vanliga läromedelsserier,
Matematik 3000 och Liber Pyramid. I deras studie undersöktes matematikböckerna
för samtliga gymnasiekurser. Först undersökte de mängden visa att uppgifter där
eleverna ombes visa/bevisa ett samband. Endast 2% av uppgifterna är visa att upp-
gifter och dessa finns framförallt inom omr̊adena geometri, verifikation av lösningar
till differentialekvationer samt verifikation av formler för trigonometriska funktioner.
Uppgifter där eleverna ges chansen att själva undersöka samband eller först̊a bevis är
i de undersökta läromedlen för f̊a för att n̊agra slutsatser ska kunna dras ifr̊an dessa
i undersökningen. Uppgifter av bevisande karaktär placerades som regel i niv̊a 2 eller
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3 och var därmed inte tillgängliga för alla elever. Gällande bevisen som presenterades
i böckerna s̊a saknades i m̊anga fall en tydlig distinktion mellan bevis och exempel.
Bevis var även en term som böckerna ofta avstod ifr̊an att använda och oftast fanns
inte begreppet med i samband med det genomförda beviset förrän i de senare kurser-
na. Även ord som definition och antagande undveks i hög grad. Enligt artikeln s̊a kan
en stor del av det bristande fokus som bevis ges inom matematikundervisningen bero
p̊a läroplanen, Lpf 94, där bevis inte nämns (Nordström och Löfwall 2005). Det finns
inom skolvärlden vissa preferenser rörande vilka omr̊aden av matematiken som är
lämpade att undervisa bevis inom. I en studie som Hanna och de Villiers refererar till
ans̊ag de intervjuade lärarna att Euklidisk geometri var det mest passande omr̊adet
för undervisning av bevis (Hanna och De Villiers 2012).

Bevis är n̊agot som ofta upplevs som kr̊angligt och sv̊art av b̊ade lärare och elever
och det är vanligt att hoppa över bevisen i undervisningen (Bremler 2003). Eftersom
elever ofta har sv̊art att först̊a meningen med matematiska bevis är det därför en stor
pedagogisk utmaning att utforma undervisningen s̊a att eleverna ser dess mening
(Hemmi 2006). Enligt Velleman s̊a lärs ofta en felaktig bild av bevis ut i skolans
geometriundervisning vilket kan bidra till studenters sv̊arigheter med matematiska
bevis (Velleman 2019). Almeida, som undersökte brittiska universitetselevers syn p̊a
bevis, framh̊aller reformer under 80- och 90-talet som orsaker till elevers sv̊arigheter
med bevis. Under denna period s̊a försvann i en stor omfattning undervisningen om
bevis fr̊an läroplanerna (Almeida 2000). Även Hemmi (2009), som undersökt hur
bevis behandlas i matematikundervisningen b̊ade i gymnasiet och p̊a universitetet,
poängterar bristen p̊a fokus p̊a bevis i de senaste läroplanerna i matematiken. I sin
forskning lägger Hemmi fram flera argument för varför elever bör arbeta mer med
bevis även i tidigare åldrar i skolan:

• Det kan ge en först̊aelse för hur matematiken fungerar som vetenskap

• Det kan ge utvecklade tankemönster som kan bidra till att fördjupa den mate-
matiska först̊aelsen och den allmänna resonemangsförmågan

• Bevis är komplexa och elever bör därför börja arbeta med dem tidigt för att
skapa de bästa förutsättningar för lärande.
(Hemmi 2009)

Även Hanna och de Villiers (2012) tar upp dessa centrala aspekter i den bok om bevi-
sens roll i matematikundervisningen som de sammanställt p̊a uppdrag av Internatio-
nal Commission on Mathematical Instruction (ICMI). De poängterar särskilt bevisens
förklarande funktion där de utgör svaren p̊a matematikens olika varför -fr̊agor, sam-
tidigt som de sammanlänkar den samlade matematiska kunskapen. Bevisen situerar
kunskapen och visar hur den samspelar. Utöver detta s̊a utgör de ofta utg̊angspunkten
i matematiska diskussioner. Samtidigt som bevisen har denna samlande egenskap s̊a
är de samtidigt b̊ade metoder, redskap och problemlösningsstrategier. Därför menar
Hanna och de Villiers att undervisning om bevis behövs i skolorna för att eleverna
ska f̊a insikt om bevisens centrala roll inom matematiken. Samtidigt kommer deras
egen matematiska förmåga och insikt att öka. Enligt Hanna och de Villiers s̊a kan ar-
bete med bevis i matematikundervisningen motivera eleverna d̊a de ser ett syfte med
undervisningen (Hanna och De Villiers 2012). S̊a här uttrycker Hanna och Jahnke
vikten av bevis i en tidigare bok:
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Proof is an essential characteristic of mathematics and as such should
be a key component in mathematics education. [...] It is not merely as a
reflection of mathematical practice that proof plays a role in mathematics
education, however. Proof in its full range of manifestations is also an
essential tool for promoting mathematical understanding in the classroom,
however artificial and unnatural its use there may seem to the beginner.
(Hanna och H. N. Jahnke 1996, s.877)

Almeida undersöker glappet mellan matematikstudenters och matematiskers först̊aelse
för bevis. Hon förespr̊akar en ökad användning av visuella/ grafiska argument innan
formella bevis för att öka studenters konceptuella först̊aelse för matematiken (Almei-
da 2000). Hanna och de Villiers (2012) för ett liknande resonemang kring fördelarna
med visuellt arbete inom matematiken. De utvecklar resonemanget fr̊an att endast
handla om bevis till att applicera det p̊a matematikundervisning generellt.

Bremler (2003) undersökte hur bevisen för deriveringsregeln f 1pxq “ n ¨ xn´1 för
fpxq “ xn hanterades i matematikböcker i gymnasiet utgivna fr̊an 1967 till 2002.
Han skapade tre olika kategorier för resultaten; bevis genomförs, bevis nämns men
genomförs inte samt bevis nämns inte. Den vanligaste kategorin som motsvarar 41%
av böckerna, var bevis nämns men genomförs inte . Vidare s̊a utgör kategorin bevis
nämns inte 36% och den sista kategorin bevis genomförs 23%. Den senare kategori
minskar tydligt över tid, i perioden mellan 1994 och 2002 genomförde beviset för
deriveringsregeln inte i n̊agot av de studerade läromedlen. Det ska även tilläggas att
i de fall där beviset förekommer i en uppgift s̊a räknade Bremler det till katego-
rin bevis genomfört. Bremler benämner minskningen i förekomsten av bevis som en
avmatematisering av skolmatematiken. Han problematiserar även att m̊anga böcker
använder sig av ett naturvetenskapligt/ laborativt förh̊allningssätt till bevis där regeln
”upptäcks” utifr̊an n̊agra specialfall, n̊agot som i m̊anga fall har ersatt de formella
bevisen. Det gör att matematikens särställning inom naturvetenskaperna minskas och
eleverna riskerar att missa kärnan inom matematikämnet (Bremler 2003).

I ämnesplanen för kurser matematik 3c är det ej specificerat att undervisningen
om derivata ska inneh̊alla bevis och det finns därmed inget krav p̊a att bevis han-
teras inom detta specifika omr̊ade. I samma kurs finns följande punkt i det centrala
inneh̊allet: Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig
triangel under rubriken Aritmetik, algebra och geometri vilket tydligt preciserar att
undervisningen ska inkludera bevis inom detta omr̊ade. Vidare är följande uttryckt i
kursens kunskapskrav för betyg C: Vidare kan eleven genomföra enkla matematiska
bevis. Även för betygen A krävs hantering av bevis.

4.3 Geometrisk tolkning av derivata

Arbetsomr̊adet derivata innebär ofta en stor utmaning för elever d̊a det introducerar
en mängd nya matematiska termer och begrepp (inkluderande gränsvärde, tangent,
sekant, ändringskvot) . Många av dessa nya begrepp är abstrakta och utgör därför
en utmaning för eleverna. Arbetsomr̊adet förutsätter även att eleverna kan hantera
algebraiska uttryck samtidigt som de ska först̊a abstrakta begrepp och kunna koppla
samman derivatans algebraiska och geometriska representationer (Bergholm 2014).

Begreppet matematisk representation kan definieras p̊a olika sätt, Wittmann me-
nar att representationer av ett matematiskt objekt är konstruktioner som länkar
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samman abstrakt och konkret matematik. De kan ses som en konkretisering av ab-
strakt matematik samtidigt som de representerar verkliga objekt (Wittmann 2005).
Vidare kan representationer ses som n̊agot som st̊ar för n̊agot annat samt inneh̊aller
kunskap. Representationerna inneh̊aller dels kunskap om de objekt de representerar
samtidigt som de i sig själva endast är modeller av verkligheten(Duval 2006). Gra-
fer av funktioner är exempel p̊a matematiska representationer och enligt Leinhard,
Zaslavsky och Stein behöver de ses b̊ade som kommunicerande system och som en
organisering av matematiska idéer och material (Leinhardt m. fl. 1990).

I sin avhandling fr̊an 2020 undersöker Ryberg hur elevers först̊aelse för begrep-
pet derivata p̊averkas av de instruktioner som ges i samband med introduktionen till
ämnet. Hans resultat visar att om eleverna ska f̊a en först̊aelse för relationen mel-
lan graf och derivata s̊a m̊aste de först ha en grundläggande först̊aelse för följande
aspekter: p1q att derivata kan vara b̊ade ett specifikt objekt knutet till en punkt och
p2q att för varje punkt s̊a korresponderar lutningen hos funktionsgrafen med värdet
av derivatafunktionen. Resultaten visar ocks̊a att eleverna har lättare att först̊a de
kritiska aspekterna av derivatan om dessa inledningsvis introduceras utan en alge-
braisk representation. Vidare konstaterar Ryberg att varje representation av derivata
inneh̊aller flera kritiska aspekter. Elever måste först behärska och vara bekväma med
dessa aspekter innan de kan fullt ut först̊a och utnyttja sambanden mellan de olika
representationsformerna. Ryberg visar att elever med förkunskaper hade lättare att
först̊a derivata, detta styrks av TIMSS 2017 där samma slutsats kunde dras p̊a en
generell niv̊a (Ryberg 2020) (Skolverket 2017).

I en brittisk studie (Orton 1983) visar Orton att i många fall s̊a introduceras
derivata som en regel utan en motivering eller förklaring. Undervisning om deriva-
ta utan förklaring eller motivation till begreppets egenskaper menar han försv̊arar
inlärningen för eleverna. Enligt Orton bör eleverna först vara bekanta med begreppen
förändringshastighet och tangent, och först̊a tangenten som gränsvärdet för sekan-
terna innan de kan först̊a begreppet derivata. Eleverna kan sedan själva resonera
sig fram till de generella principerna genom att undersöka flera polynom. Orton
lyfter även sv̊arigheter med förändringskvot och proportion som ett vanligt pro-
blemomr̊ade för elever. Det kan därför vara värt att lägga extra tid p̊a detta mo-
ment för att underlätta elevernas inlärning och först̊aelse för derivata. (Orton 1983)
Först̊aelsen för förändringshastighet bör även g̊a hand i hand med först̊aelsen för
förändringskvot och grafisk representation. Man bör även använda sig av verkliga
exempel p̊a användningsomr̊aden till derivatan i samband med den grafiska represen-
tationen innan man g̊ar in p̊a mer algebraiska representationer. Innan dy{dx introdu-
ceras bör en tydlig koppling till tangenter och sekanter göras för att tillräckligt kunna
förklara begreppet. Orton förespr̊akar även att grunderna för differentialkalkylen bör
introduceras och utvecklas flera g̊anger under skolg̊angen för att befästa elevernas
kunskaper. Inledningsvis bör algebra helt undvikas vid introduktionen av derivata d̊a
det finns en risk att eleverna endast lär sig proceduren utantill utan att faktiskt först̊a
resonemanget. För mycket fokus p̊a algebra kan även leda till förvirring hos elevernas
(Orton 1983).

Bremler (2003) undersöker hur den geometriska tolkningen av derivata ser ut i
läromedel publicerade fr̊an 1967 till 2002. Han ser att mellan 1967–1993 s̊a är det vanli-
gast att den geometriska tolkningen görs med en statisk bild (51%), medan det mellan
1994–2002 är vanligare med en eller flera dynamiska bilder (59%). Bland de statiska
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bilderna är det vanligast att en sekant dras mellan en rörlig och en fast punkt, sekan-
ten kommer g̊a mot att bli en tangent men inget i bilden indikerar denna rörlighet.
I stället beskrivs förändringen i en tillhörande bildtext. Bremler menar att detta kan
göra det sv̊art för eleverna att först̊a begreppet derivata, och att det ökar risken att
derivata förväxlas med ändringskvot. Av de dynamiska bilderna s̊a var det vanligast
att flera sekanter förkommer i bilden samt att deras skärningspunkter närmar sig den
fasta skärningspunkten. Det förkommer ofta en pil som visar förflyttningen av punk-
terna. En nackdel med denna illustration är enligt Bremler att bilderna lätt upplevs
som röriga och att i de fall där pilar saknas kan eleven missa förändringen i bilden. Ett
annat vanligt dynamiskt alternativ är bildserier. Enligt Bremer visar detta alternativ
tydligare p̊a förändringen d̊a samtliga sekanter inte placeras i samma bild. Även i
bildserierna är det vanligt att pilar förekommer som förtydligande element (Bremler
2003).

Farahani undersöker i sin avhandling hur gymnasieelever tolkar matematiska re-
presentationer av funktioner samt hur de uppfattar processen i själva representatio-
nen. I sin undersökning studerar hon hur 17 elever tolkar grafiska representationer av
linjära funktioner. Hon använder sig av Wittmanns definition av matematisk represen-
tation. Hennes resultat visar att elever som kan tillgodogöra sig flera representations-
former har en djupare matematisk förmåga samt en mer användbar begreppskunskap
d̊a översättning mellan representationsformer bidrar till en ökad begreppsförst̊aelse
(Farahani 2016). I en turkisk studie (Orhun 2012) om elevers först̊aelse för derivatans
grafiska konstruktion, konstateras att m̊anga elever har sv̊arigheter med att finna
kopplingen mellan en deriverad funktions graf och grafen till den ursprungliga funk-
tionen. Deras forskning visar att eleverna ofta felaktigt tolkar derivatans graf som
ursprungsfunktionens graf. Forskarna förespr̊akar därför att undervisningen tydligare
bör poängtera sambandet mellan graf och funktion i samband med undervisningen om
derivata (Orhun 2012). Vikten av att i undervisningen poängtera sambandet mellan
derivatas grafiska representation och dess funktion poängteras även i en amerikansk
studie där man har undersökt universitetsstudenters först̊aelse för derivata (Asiala
m. fl. 1997). Genom att följa tre lärares undervisning kring derivata har Park studerat
hur universitetsstudenter lär sig derivata samt hur denna inlärning kan förbättras. Hon
föresl̊ar bland annat att lärare bör synliggöra kopplingarna mellan derivatans symbo-
liska, grafiska och algebraiska representationer för att underlätta elevernas först̊aelse
för varför och hur derivatans gränsvärde illustreras grafiskt och uttrycks symboliskt
(Park 2015)

I en svensk studie undersöker Petterson hur eleverna använder sina begrepps-
uppfattningar inom matematisk analys. Mer specifikt har Petterson undersökt tre
omr̊aden: gränsvärden, derivata och integraler. Hon konstaterar att elevernas först̊aelse
för derivata oftast baseras p̊a procedurella kunskaper. De proceduella kunskaperna
är viktiga men kan försv̊ara för eleverna när de ska relatera de algebraiska meto-
derna till en grafisk tolkning. Flera studier har visat att arbete med visualisering-
ar av derivatabegreppet ger eleverna en större konceptuell förmåga men att det är
tidskrävande och arbetsamt för eleverna (Pettersson 2008). Oskarsson har undersökt
norska universitetsstudenters först̊aelse för begreppet derivata efter att de genomg̊att
kursen Kalkulus 1(i Sverige motsvarande Envariabelsanalys). Hans resultat visar att
eleverna fick en tydligare begreppsbild av derivata när de använde sig av en grafisk
framställning. En förklaring till detta är att eleverna möter flera representationsfor-
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mer när de arbetar med den grafiska tolkningen av derivata. Växelverkan mellan
de olika representationsformerna kan leda till kognitiva konflikter som leder till en
djupare först̊aelse för begreppet och motverkar missförst̊and (Oskarsson 2009). Även
Jørgensen och Duval poängterar vikten av att växla mellan olika representationsfor-
mer i matematikundervisningen (Jørgensen 2006; Duval 2006).
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5 Teoretiskt ramverk

I detta avsnitt kommer den teori som uppsatsens analys bygger p̊a att presenteras.
Eftersom syftet med uppsatsen är trefaldigt s̊a kommer även tre olika teorier att
användas som grund för analysen.

5.1 Typuppgifterna

Lithner har genom sitt arbete med att kartlägga studenters lösningsstrategier utveck-
lat ett ramverk som klassificerar uppgiftstyper samt i vilket grad som matematiskt
resonemang krävs för att lösa uppgifter. Ramverket best̊ar av tre olika uppgiftstyper:
Imitative reasoning, Local plausible reasoning och Global plausible reasoning. De kan
beskrivas enligt följande:

• Imitative reasoning IR (Även benämnt Algoritmic eller Menorized reasoning)
En uppgift som kan lösas genom kopiering av lösta typexempel alternativt ge-
nom memorering av tidigare given information.

• Local Plausible reasoning (LPR)
En uppgift som delvis kan lösas genom kopiering av löst typexempel men där
metoden kräver en viss modifiering. Den modifiering som krävs innan uppgiften
kan lösas kräver ett visst matematiskt resonemang.

• Global Plausible reasoning (GPL)
En uppgift som inte kan lösas genom att direkt kopieras lösta typexempel.
Uppgiften kräver att eleven analyserar och för ett matematiskt resonemang. Det
finns inte en p̊a förhand given lösningsmetod utan eleven m̊aste själv resonera
sig fram till lösningen. Uppgifter som kräver ett kreativt matematiskt tänkande.
Vad som oftast åsyftas med termen problemlösning.

(Lithner 2000; Lithner 2004; Lithner 2017).

Imitative reasoning bidrar enligt Lithner till ytinlärning och bidrar inte till en
djupare först̊aelse av matematiken. Han menar att resonemang inom ytinlärning, som
han definierar som imiterande, är motpolen till kreativa matematiska resonemang som
bör vara målet med matematikundervisningen (Lithner 2008).

5.2 Bevis

I denna uppsats kommer Hilberts definition av bevis ifr̊an 1928 att användas. Ett
bevis är enligt denna definition en följd av p̊ast̊aenden, där det sista p̊ast̊aendet
är satsen som ska bevisas. De föreg̊aende p̊ast̊aendena är axiom eller givna genom
applicering av en tidigare bevisad sats (Hanna och De Villiers 2012). Beviset grundar
sig i en hypotes som matematikern vill övertyga andra om samt ett försök att visa p̊a
sanningen i p̊ast̊aendet.

I likhet med Nordström och Löfwall och Hemmi s̊a kommer denna uppsats att
betrakta bevis som en artefakt och en läranderesurs. Beviset kan b̊ade ses (vara syn-
liga) men även användas och ses igenom (vara osynliga) för att ge möjlighet till
inlärning (Nordström och Löfwall 2005; Hemmi 2009). Denna uppsats kommer därför
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att använda Hanna och Jahnkes ramverk gällande kategorisering av bevis. Hanna och
Jahnke skiljer p̊a bevisande och förklarande bevis. Det bevisande beviset visar att
en sats är sann. Det förklarande beviset gör ocks̊a det men bevisningen utg̊ar ifr̊an
egenskaper eller strukturer nämnda i satsen (Hanna och H. N. Jahnke 1996). Skillna-
den mellan de tv̊a bevistyperna kan ses utifr̊an deras intention. Är syftet endast att
genomföra ett korrekt matematiskt bevis eller finns det ett förklarande värde i beviset
som kan skapa en djupare först̊aelse. För att synliggöra skillnaden p̊a bevistyperna
används här Hanna och Jahnkes egna exempel där p̊ast̊aendet att summan av de n
första positiva heltalen är lika med npn ` 1q{2 ska bevisas. Denna sats kan bevisas
hjälp av ett induktionsbevis och är d̊a ett bevisande bevis. Men det kan även bevisas
genom att förklarande bevis enligt följande:

Spnq “ 1` 2` ...` n

Spnq “ n` pn´ 1q ` ...` 1

2Spnq “ pn` 1q ` pn` 1q ` ...` pn` 1q “ npn` 1q

(3)

eftersom det finns n stycken (n+1). Här utnyttjas symmetri av tv̊a representationer-
na av summan. Ett förklarande bevis kan ocks̊a uttrycka detta genom att visa den
geometriska representationen av de n första positiva heltalen som trianglar:

‚
‚

‚ ‚

‚

‚ ‚

‚ ‚ ‚

‚

‚ ‚

‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚

‚

‚ ‚

‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Om vi tänker oss att ett streck dras genom samtliga diagonaler blir det tydligt hur
mängden punkter ökar. Tv̊a summor Spnq ` Spnq kommer därför att ge en kvadrat
inneh̊allande n2 plus n punkter eftersom diagonalen räknas tv̊a g̊anger.

2Spnq “ n2
` nSpnq “ pn2

` nq{2 (4)

Här framg̊ar det ur egenskaperna i trianglarna varför beviset är sant och beviset
kan därmed bidra till en ökad matematisk först̊aelse.

5.3 Geometrisk tolkning av derivata

I denna uppsats s̊a kommer Wittmanns definition av matematiska representationer
att användas. Han menar att de matematiska representationerna kan ses som länkar
mellan abstrakt och konkret matematik. De utgör därmed en dubbel form av re-
presentation. De matematiska representationerna är mer konkreta är de abstrakta
objekt som de representerar, samtidigt som de är de mer abstrakta än de verkliga
objekt som de representerar (Wittmann 2005). I termer av derivata kan vi se att den
grafiska representationen är en konkretisering av det matematiska begreppet samti-
digt som representationen är mer abstrakt än den faktiska tillväxthastigheten hos ett
objekt.
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För att utvärdera de grafiska representationerna kommer Kress och van Leeuwens
distinktion mellan narrativa och konceptuella bilder att användas. De narrativa bil-
derna inneh̊aller en händelse, en förändringsprocess eller en överg̊ang och kommer
därför med att indikera en process eller förändring. I kontrast till de narrativa bil-
derna s̊a porträtterar de konceptuella bilderna istället ett generellt och oftast tidlöst
inneh̊all. De uttrycker fasta strukturer eller kunskaper (Kress och Van Leeuwen 2006).
För exempel p̊a bilder och dess kategorisering se avsnitt 7.3.
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6 Metod

Det matematikdidaktiska forskningsfältet är stort och dess studieobjekt kan enligt
Niss ses som de företeelser och processer som formar undervisning och lärande i
matematik (Niss 2001). Det har tidigare i uppsatsen konstaterats att läromedel i
matematik har ett stort inflytande p̊a undervisningen. För att uppn̊a syftet med
uppsatsen s̊a har en tredelad litteraturstudie gällande begreppet derivata genomförts.

6.1 Avgränsningar

Detta avsnitt kommer att redogöra för de begränsningar som var nödvändiga att göra
för att kunna genomföra studien inom den givna tidsramen.

6.1.1 Läromedel

Underlagt till denna uppsats har begränsats till tre olika läromedel i matematik.
Detta är för att p̊a ett tillförlitligt sätt kunna analysera materialet. Samtliga mate-
matikböcker är avsedda för kurs 3c, detta för att eventuella skillnader mellan kurserna
matematik 3b och matematik 3c inte ska p̊averka utkomsten av undersökningen. De
studerade läromedlen bedöms även vara basläromedel som används som en grund
för hela kursen matematik 3c. Med basläromedel s̊a menas att läromedlet ligger till
grund för en stor del av undervisningen inom ett ämne. Oftast avses kursböcker,
grundböcker och huvudböcker (Bremler 2003). Eftersom syftet är att se vilken bild av
matematiken som läromedlen förmedlar till elever och lärare är samtliga av de böcker
som valts ut vanligt förekommande i matematikundervisningen. Samtliga läromedel
är dessutom utgivna efter introduktionen av den nya läroplanen Gy11. De böcker som
valts ut är följande:

• Exponent: Matematik för gymnasiet 3c, Gleerups utbildning, andra upplagan,
2012

• Matematik 5000: kurs 3c, Liber, första upplagan 2012

• Matematik Origo 3c, Sanoma utbildning, andra upplagan, 2012

Samtliga böcker innehöll minst ett kapitel som berör derivata. I Exponent heter
kapitlet derivata och inneh̊aller delklapitlen ändringskvot, derivata, deriveringsreg-
ler för potensfunktioner samt tangenter. I föreg̊aende kapitel har gränsvärden samt
kontinueliga funktioner presenterats. I denna uppsats studerades uppslagen Deri-
veringsregler för potensfunktioner med positiv heltalsexponent, Deriveringsregler för
summor av funktioner och Derivatans definition. I de övriga läromedlen s̊a uppgif-
terna uppdelade p̊a tre niv̊aer, i Exponent finns istället tv̊a niv̊aer samt markerade
stjärnuppgifter. Dessa har i denna uppsats tolkats som en tredje niv̊a men endast i
de fall när samtliga deluppgifter till uppgiften är markerade med stjärnan. I samband
med uppgifter p̊a niv̊a ett framg̊ar det även att de endast är avsedda för att öva p̊a de
matematiska förmågorna procedur och begrepp. I Matematik 5000 heter kapitlet som
först introducerar derivata Förändringshastigheter och derivator och inneh̊aller delka-
pitlen Ändringskvoter och begreppet derivata, Gränsvärde och derivatans definition,
Deriveringsregler I, Deriveringsregler II och Grafisk och numerisk derivering. Till
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uppsatsen s̊a studerades uppslaget Derivata av polynom och Derivatans definition.
I Origo introduceras derivatan i kapitlet Ändringskvot och derivata med delkapitlen
Sekanter och tangenter och Derivata och utvecklas sedan i kapitlet Deriveringsregler
med delkapitlen Deriveringsregler för potens- och polynomfunktioner och Exponenti-
alfunktioner och tillämpningar av derivata. Till denna uppsats studerades uppslagen
Derivatan av enkla potensfunktioner, Derivatan av polynomfunktioner och Derivatans
definition.

Inom ramen för arbete fanns inte möjlighet att analysera flera läroböcker än de tre
som finns angivna. Det gör att underlaget för avsnittet bevis och geometrisk tolkning
inte är tillräckliga för att dra generella slutsatser kring. Dessa delar kan därför snarast
ses som kvalitativa undersökningar.

6.1.2 Derivata

Begreppet derivata introduceras första g̊angen i skolmatematiken i kurs 3b och 3c,
vilket gör det särskilt intressant att studera självständigt. Inom ramen för denna upp-
sats finns inte möjlighet att studera samtliga aspekter av det inneh̊all som presenteras
i samband med derivata. Istället har tre aspekter valts ut: derivatans geometriska re-
presentation, uppgifternas karaktär och hanteringen av bevis. Dessa omr̊aden repre-
senterar rent matematiska aspekter av framställningen av derivata i läromedel. Fler
möjliga infallsvinklar inkluderar exempelvis den historiska kontexten; inkludering av
syfte i boken; bokens användning av röster, toner och tilltal; användningen av bilder;
realismen i övningar och exempel; genus i boken samt författarna till matematikbo-
ken(Bremler 2003). Den geometriska tolkningen av derivatan är intressant d̊a den
involverar ett dynamiskt förlopp (tv̊a punkter som närmar sig varandra samtidigt
som den räta linjens lutning ändras) som ska illustreras med en statisk bild. Detta är
n̊agot som kan upplevas utmanande och som läromedelsförfattarna behöver finna en
lösning till. Vidare ska avst̊andet mot punkterna g̊a mot noll vilket kan vara sv̊art att
illustrera i en bild, speciellt eftersom det ur en matematisk synvinkel är viktigt att
punkterna inte sammanfaller. Matematiken som ämne särskiljer sig med sitt tydli-
ga fokus p̊a bevis och logiska härledningar fr̊an andra naturvetenskapliga discipliner.
Samtidigt kan denna, mer formella sida av matematiken upplevas av eleverna som
arbetsam och överväldigande (Bremler 2003). Lärare, och läromedelsförfattare måste
därför göra ett avgörande: ska matematiken presenteras med satser och bevis, en-
ligt praxis för ämnesdisciplinen, eller ska man hoppa över beviset och lägga fokus p̊a
n̊agot annat. I denna uppsats undersöks hur läromedlen introducerar och motiverar
den grundläggande deriveringsregeln:

f 1pxq “ n ¨ xn´1 för fpxq “ xn (5)

Slutligen har denna studie undersökt de uppgifter som följer efter deriveringsreglen
f 1pxq “ n ¨ xn´1 för fpxq “ xn samt hur väl de g̊ar att lösa genom att enbart kopiera
lösningsstrategier hos de tidigare typexemplen. Detta för att tidigare forskning har
visat p̊a att en majoritet av uppgifterna i läromedlen g̊ar att lösa genom enbart
kopiering av algoritmer (Lithner 2004; Sidenvall 2019; Brehmer m. fl. 2016). Forskning
visar p̊a att det kan leda till yt-inlärning och det är därför intressant hur läromedlen
väljer att förh̊alla sig till det. Bremlers tidigare nämnda läromedelsgranskning berörde
en mängd olika infallsvinklar. De tre aspekterna som denna uppsats kommer att
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behandla berördes även i Bremlers avhandling. Sedan Bremlers studie 2002 har en ny
läroplan, Gy11, implementerats vilket ställer nya krav p̊a läromedlen. Det är därför
intressant att undersöka de nyutgivna läromedlen i ljuset av resultaten fr̊an Bremlers
studie för att se p̊a l̊angsiktiga förändringar i läromedlen.

6.2 Tillvägag̊angssätt

6.2.1 Typuppgifter

Uppgifterna tillhörande avsnittet om de grundläggande deriveringsreglerna har ka-
tegoriserats enligt Lithners ramverk för typuppgifter som Imitative reasoning, Local
Plausible Reasoning och Global Plausible Reasoning. Här är det viktigt att betona att
även om denna uppsats ämnar att följa detta ramverk s̊a är själva operationaliseringer
alltid en subjektiv process där det är oundvikligt att personliga värderingar p̊averkar
utfallet. Följande stycke kommer därför att redogöra för hur kategoriseringen har g̊att
till samt visa exempel p̊a olika kategoriseringar.

• Imitative reasoning IR (även kallat Algoritmic or Menorized reasoning)
Derivera fpxq “ 2x3 ` 5

• Local Plausible reasoning (LPR) (även kallat Established experiences)
Bestäm koordinaterna för den punkt p̊a kurvan y “ x2 ´ 2x ´ 7 där tangenten
är parallell med linjen y “ 6x´ 5

• Global Plausible reasoning (GPL)
Ge tv̊a egna exempel p̊a funktioner som har y1 “ 3x2 ` 2x

Vidare kommer fler exempel p̊a kategoriseringar att redovisas i resultatdelen. Det
är ocks̊a värt att nämna att beroende p̊a vad böckerna tar upp i teoriavsnitten s̊a kan
liknande uppgifter i olika läromedel komma att kategoriseras olika beroende p̊a vilka
algoritmer som finns givna för eleven. Exempelvis kan en uppgift p̊a följande form:

En tangent dras till kurvan y “ x2 ´ 5` 4x i punkten x “ 4. Bestäm

(a) tangeringspunktens y-koordinat

(b) tangentens k- värde

(c) tangentens ekvation

kategoriseras som antingen Imitative reasonging eller Local plausible reasoning
beroende p̊a om teoridelen i läromedlet berört tangentens ekvation i relation med
derivata eller inte.

6.2.2 Bevis

Denna undersökning har delat upp bevisen i tre olika kategorier i likhet med den
uppdelning som finns i Bremlers studie med kategorierna bevis finns inte, bevis nämns
men genomförs inte och bevis genomförs. För de bevis som återfinns i läromedlen
har Hanna och Jankes ramverk kring olika bevis inom läromedel använts. Där finns
kategorierna bevis som bevisar samt bevis som förklarar. Kategoriseringen av bevis
har utg̊att fr̊an om det finns ett förklarande värde i beviset d.v.s om beviset försöker
förklara varför regeln ser ut som den gör.
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6.2.3 Geometrisk tolkning

Den geometriska tolkningen av derivata har i denna uppsats studerats efter Kress och
van Leeuwens kategorisering av narrativa och konceptuella bilder. Det vill säga om
bilderna förmedlar en process eller som de uttrycker ett statiskt inneh̊all.
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7 Resultat

7.1 Typuppgifter

Till undersökningen av i vilken utsträckning läromedlens uppgifter kan lösas genom
kopiering av lösta exempeluppgifter s̊a användes Lithners ramverk best̊aende av de
tre kategorierna: Imitative reasoning (IR), att en uppgift kan lösas direkt genom
kopiering av metoder ifr̊an exempeluppgifter; Local Plausible Reasoning (LPR), att
en uppgift kan lösas genom en modifikation av en metod fr̊an en exempeluppgift
samt Global Plausible Reasoning (GPR), att en uppgift kräver ett djupare eller kre-
ativare matematiskt resonemang (Lithner 2005). Totalt har 71 uppgifter studerats.
Samtliga uppgifter är hämtade fr̊an kapitelavsnitten som berör derivering av poly-
nomfunktioner som följer efter presentationen av deriveringsregeln f 1pxq “ knxn´1

d̊a fpxq “ kxn. I tabellen nedan syns den sammanlagda mängden av uppgifter per
kategori och niv̊a.

Niv̊a IR LPR GPR
1 33 2 3
2 8 7 3
3 1 5 8

Totalt 42 14 14

Tabell 1: Fördelningen mellan typuppgifter i samtliga läromedel.

Det kan utläsas av tabell 1 att 42 av de 71 analyserade uppgifterna var av ka-
raktären Imitative reasoning, (59,2%), och för Local plausible reasoning och Glo-
bal plausible reasoning fanns det respektive 14 uppgifter, (19,7%). Det fanns allts̊a
en övervägande del uppgifter med karaktären Imitative reasoning. Om kategorin
Imitative reasoning studerades närmare är det tydligt att majoriteten av uppgif-
terna återfinns p̊a niv̊a 1 och att mängden uppgifter i kategorin tydligt minskar
med de ökande niv̊aerna. Bland uppgifter som kräver Local plausible reasoning var
fördelningen mellan de olika niv̊aerna jämnare, även om det här finns lite fler upp-
gifter p̊a niv̊a 2. Uppgifterna med Global plausible reasoning var ocks̊a relativt jämt
fördelade även om merparten av uppgifterna finns p̊a niv̊a 3. Nedan följer en närmare
analys av fördelningen av uppgiftstyper i respektive läromedel.

Exponent
Exponent hade sammanlagt 20 uppgifter i avsnitten som berörde den grundläggande
deriveringsregeln f 1pxq “ knxn´1 d̊a fpxq “ kxn samt samma deriveringsregel för
summor av polynomfunktioner. Uppgifterna i avsnitten har kategoriserats enligt följande:

Niv̊a IR LPR GPR
1 9 0 0
2 0 2 2
3 0 3 4

Totalt 9 5 6

Tabell 2: Fördelningen mellan typuppgifter i Exponent.
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Vi kan se i tabell 2 att Imitative Reasoning st̊ar för den största andelen uppgif-
ter. Nio av 20 uppgifter var av denna uppgiftstyp. Intressant är att uppgifter med
Imitative reasoning endast återfanns p̊a den första niv̊an samt att alla uppgifter p̊a
denna niv̊a best̊ar är just av typen Imitative reasoning. Fördelningen mellan Local
plausible reasoning var jämn mellan antal uppgifter p̊a niv̊a 2 och 3. Uppgyftstypen
Global plausible reasoning hade bara uppgifter p̊a niv̊a 2 och 3 där antalet uppgift
fördubblas fr̊an niv̊a 2 till niv̊a 3. Exponent hade ett stort antal uppgifter med Glo-
bal plausible reasoning där eleven ombads att tolka eller förklara resultaten, n̊agot
som kräver ett djupare matematiskt kunnande. Nedan följer exempel p̊a uppgifter ur
Exponent tillhörande de olika kategorierna:

Exempel p̊a IR uppgift: Derivera

(a) fpxq “ x11

(b) fpxq “ x25

(c) y “ x1000

(d) y “ 103

(Exponent 3c 2012, s.89)

Exempel p̊a LPR uppgift: En parkerad bil börjar att rulla nedför en backe s̊a
att den p̊a tiden t sekunder rullar s meter därs “ 0.30t2.

(a) Bestäm bilens hastighet när den rullat i 4.0 sekunder

(b) När är bilens hastighet 15m{s och hur l̊angt har den rullat d̊a?

(Exponent 3c 2012, s.89)

Exempel p̊a GPR uppgift: Funktionen fpxq “ x2

2
är given.

(a) Vad betyder f(1)?

(b) Bestäm f’(1) och förklara vad du har beräknat?

(c) Vilken fr̊aga f̊ar du svar p̊a om du bestämmer f(x) = 1?

(Exponent 3c 2012, s.89)

Matematik 5000
I Matematik 5000 fanns det totalt 21 uppgifter som berörde deriveringsregeln f 1pxq “
knxn´1 d̊a fpxq “ kxn för b̊ade enskilda och sammansatta polynom. I tabell 3
återfinns antalet uppgifter per niv̊a i boken samt per kategori enligt Lithners ramverk.

Niv̊a IR LPR GPR
1 10 1 3
2 2 2 0
3 1 1 1

Totalt 13 4 4

Tabell 3: Fördelningen mellan typuppgifter i Matematik 5000.
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I tabellen kan avläsas att den största delen av uppgifterna, 13 av 20 uppgif-
ter, var av typen Imitative reasoning och är placerade p̊a den första niv̊an. När
sv̊arighetsgraden p̊a uppgifterna ökar s̊a minskar b̊ade det totala antalet uppgifter
och andelen uppgifter med Imitative reasoning.

En stor del av uppgifterna som krävde Global plausible reasoning ligger p̊a niv̊a
1 och samtliga av dessa uppgifter krävde att eleven ska tolka, förklara eller motivera
ett resultat. När det kravet ställs p̊a eleven kan denna inte längre endast använda
sig av Imitative reasoning. För att kunna förklara ett resultat behöver eleven ha en
först̊aelse för de matematiska processerna relaterade till derivata-begreppet. Det bör
även nämnas att det ofta ingick Imitative reasoning som ett första steg i dessa upp-
gifter innan eleven ombads att tolka resultaten och därmed behövde föra ett djupare
matematiskt resonemang. Inom kategorin Global plausible reasoning fanns även upp-
gifter där eleven behövde komma med ett eget exempel.

Exempel p̊a IR uppgift: L̊at fpxq “ x3 ´ 3x. Bestäm

(a) f 1pxq

(b) f 1p1q

(c) f 1p0q

(Matematik 5000 kurs 3c 2012, s.87)

Exempel p̊a LPR uppgift: Figuren visar grafen till y = f(x)

´1 0 1 2 3
´5

0

5

10

x

f
px
q

(a) Bestäm om följande värden är större än, mindre än eller lika med 0.f 1p2q, f 1p1q, f 1p´1q

(b) Funktionen i figuren är fpxq “ ´2x2 ` 4x ` 6. Beräkna med hjälp av derive-
ringsregler värdet p̊a f 1p2q, f 1p1q, f 1p´1q

(Matematik 5000 kurs 3c 2012, s.87)

Exempel p̊a GPR uppgift: Den vägsträcka s(t) meter som en bil har rört sig
p̊a tiden t sekunder ges av sptq “ 4t` 2t2 Beräkna och tolka
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(a) sp2q

(b) s1p2q

(c) lösningen till ekvationen s1ptq “ 18

(Matematik 5000 kurs 3c 2012, s.87)

Matematik Origo
I Origo fanns det totalt 30 uppgifter knutna till de avsnitt som berörde deriverings-
regeln f 1pxq “ knxn´1 fpxq “ kxn för enskilda och sammansatta polynom. De-
ras fördelning p̊a de tre olika kategorier av typuppgifter givna av Lithners ramverk
återfinns i tabell 4.

Niv̊a IR LPR GPR
1 14 1 0
2 6 3 1
3 0 1 3

Totalt 20 5 4

Tabell 4: Fördelningen mellan typuppgifter i Origo

Ur tabellen kan det utläsas att majoriteten av uppgifterna, 20 av 30 uppgifter, var
av typen Imitative reasoning samt att det fanns en tydlig nedtrappning av mängden
uppgifter kategoriserade som Imitative reasoning mellan de olika niv̊aerna i böckerna.
För uppgifterna p̊a niv̊a 1 s̊a är samtliga uppgifter utom en kateogriserade som Imita-
tive reasoning. Det är även tydligt att de flesta uppgifterna av typen Local Plausible
reasoning är p̊a niv̊a tv̊a medan uppgifterna av typen Global plausible reasoning
främst är p̊a niv̊a tre. Här nedan följer exempel p̊a uppgifter som kategoriserats till
de olika typerna.

Exempel p̊a IR uppgift: Derivera med hjälp av deriveringsreglerna

(a) fpxq “ x

(b) fpxq “ 12

(c) y “ 12x4

(d) y “
?

3

(Matematik Origo 3c 2012, s.89)

Exempel p̊a LPR uppgift: Bestäm f’(x) med hjälp av deriveringsreglerna

(a) fpxq “ px` 1q2

(b) fpxq “ px` 3qpx´ 3q

(Matematik Origo 3c 2012, s.91)

Exempel p̊a GPR uppgift:
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(a) Ge exempel p̊a tre olika funktioner f, g och h som uppfyller villkoret f 1pxq “
g1pxq “ h1pxq

(b) Kan det finnas fler funktioner som uppfyller villkoret? Motivera ditt svar

(Matematik Origo 3c 2012, s.91)

7.2 Bevis

Den första deriveringsregeln som eleverna möter i matematiken p̊a gymnasiet är
f 1pxq “ knxn´1 d̊a fpxq “ kxn. De flesta böckerna har innan detta antingen pre-
senterat derivatans definition eller p̊a ett annat sätt introducerat begreppet derivata
innan den generella deriveringsregeln introduceras för eleverna. Regeln kan presen-
teras enligt tre olika principer: den kan härledas med ett formellt bevis -antingen
förklarande eller bevisande bevis- den kan presenteras utan bevis men där existensen
av bevis nämns eller presenteras helt utan bevis där existensen av bevis inte nämns.
Ingen av de undersökta böckerna i denna studie härledde ett fullständigt formellt
bevis för regeln.

Exponent
Inför presentationen av deriveringsregeln f 1pxq “ knxn´1 d̊a fpxq “ kxn s̊a finns i

Exponent avsnitt om derivatans geometriska tolkning samt begreppet ändringskvot.
Presentationen av regeln inleds med en ansats till ett bevisande bevis enligt Hannas
och Jahnkes definition. Dock nämns ej ordet bevis utan istället benämns det som
”härledning av regel”. Ansatsen avbryts vid ekvationen

f 1pxq “ a ¨ lim
hÑ0

px` hqn ´ xn

h
(6)

Efter det konstateras att metoder för utvecklingen av täljaren inte ing̊ar i kur-
sen matematik 3c utan först introduceras i matematik 5 och därefter avslutas be-
visansatsen. Istället härleds derivatan till funktionerna fpxq “ ax,fpxq “ ax2 samt
fpxq “ ax3. Mönstret för samtliga derivator studeras och i enlighet med det s̊a formu-
leras deriveringsregeln. För att härleda regeln för derivatan av en summa av funktioner
skapas en funktion hpxq “ fpxq` gpxq vars derivata sedan härleds ur derivatans defi-
nition. Slutsatsen att derivatan av en polynomfunktion är summan av derivatan av de
ing̊aende termerna dras. Exponent placeras i kategorin Bevis nämns men genomförs
ej d̊a inget fullständigt bevis genomfördes även om en ansats till bevis gjordes.

Matematik 5000
Innan deriveringsregeln f 1pxq “ knxn´1 d̊a fpxq “ kxn presenteras i boken s̊a har
eleverna i tv̊a uppslag arbetat med gränsvärden och derivatans definition. För att
härleda regeln började Matematik 5000 med att titta p̊a tv̊a specialfall f 1pxq “ 0 d̊a
fpxq “ k samt f 1pxq “ k d̊a fpxq “ kx. Med hjälp av en grafisk representation s̊a
härleds en generell regel för dessa tv̊a fall av deriveringsregeln. Detta kan ses som ett
exempel p̊a bevis som förklarar, där beviset, även om det saknar en formell matema-
tisk utformning, härleds ur definitionen för begreppet derivata. Dock s̊a nämns inte
ordet bevis utan istället uppges att man letar efter mönster.

28



För att vidare bestämma den generella regeln för samtliga polynomfunktioner s̊a
härleds med hjälp av derivatans definition derivatan till fpxq “ x2 och fpxq “ x3.
Därefter generaliseras det upptäckta mönstret till deriveringsregeln f 1pxq “ knxn´1

d̊a fpxq “ kxn. Det nämns att ett formellt bevis av regeln existerar, men detta pre-
senteras ej. Sammantaget placeras därför Matematik 5000 i kategorin Bevis nämns
men genomförs ej eftersom inget fullständigt formellt matematiskt bevis har presen-
terats i läromedlet.

Matematik Origo
Innan kapitlet som berör deriveringsregeln f 1pxq “ knxn´1 d̊a fpxq “ kxn s̊a har Origo
redan berört omr̊adena ändringskvot, derivatansdefinition samt ett avsnitt kring deri-
verbarhet. Gällande deriveringsregeln f 1pxq “ knxn´1 d̊a fpxq “ kxn s̊a härleder man
genom derivatans definition derivatan för följande funktioner: fpxq “ C, fpxq “ x,
fpxq “ x2, fpxq “ x3. Dessa resultat samlas i en tabell.

fpxq f 1pxq
x 1
x2 2x
x3 3x2

x4 4x4

x5 5x5

... ...
xn nxn ´ 1

Tabell 5: Härledningen av deriveringsregeln i Origo.

Därefter används mönstret i tabellen för att dra en slutsats om deriveringsregeln.
Gällande deriveringsregeln för polynomfunktioner med flera termer s̊a prövar man

även där att derivera funktionen fpxq “ x2´ 5x` 3 med hjälp av b̊ade deriveringsre-
geln samt derivatans definition. D̊a b̊ada metoderna ger samma resultat s̊a dras slut-
satsen att derivatan av polynomfunktioner ges av summan av derivatan för samtliga
termer. Origo hamnar i kategorin bevis nämns ej d̊a n̊agot fullständigt matematiskt
bevis varken ges eller nämns. Härledningarna av regeln genom upprepning av mönster
har karaktären av ett naturvetenskapligt bevis snarare än ett matematiskt. Inte heller
i Origo nämns termen bevis.

7.3 Geometrisk tolkning

Samtliga böcker ger en geometrisk tolkning av derivatan i samband med att derivatans
definition presenteras. Dessa tolkningar har analyserats och resultatet presenteras i
följande avsnitt.

Exponent
Exponent använder sig av tv̊a olika bilder för att illustrera den geometriska tolkningen
av derivata. B̊ade bilderna visar en funktionsgraf y “ fpxq samt en sekant som skär
grafen. Utritat finns även det horisontella och vertikala avst̊andet mellan punkterna.
Punkternas koordinater, avst̊anden dem emellan samt deras värden p̊a x-axeln är
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Figur 2: Till vänster bild 1 av den geometriska tolkningen av derivata i Exponent, till
höger bild 2 av den geometriska tolkningen av derivata i Exponent

även utskrivna i bilden i form av algebraiska uttryck. Förutom att uttrycken skiljer
sig åt i bilderna s̊a är de i övrigt identiska.

Av bildtexten framg̊ar att eleven ska använda bilderna för att övertyga sig om att
de tv̊a uttrycken

f 1px0q “ lim
hÑ0

fpx0 ` hq ´ fpx0q

h
(7)

och

f 1paq “ lim
aÑ0

fpxq ´ fpaq

x´ a
(8)

är identiska. De tv̊a bilderna kan kategoriseras som konceptuella bilder d̊a de porträtterar
ett konceptuellt inneh̊all och inte förmedlar den process som sker i begreppet deriva-
ta. Det finns inget i bilden som förmedlar en förändring. Endast när man läser den
tillhörande bildtexten s̊a framg̊ar det att det är ett gränsvärde som illustreras.

Matematik 5000
Även Matematik 5000 använder sig av tv̊a bilder för att illustrera derivatans geo-
metriska tolkning. I den första s̊a visas grafen till en funktion fpxq samt en sekant
som skär funktionsgrafen. P̊a bilden finns ocks̊a utritat det vertikala och horisontella
avst̊andet mellan de tv̊a skärnningspunkterna där sekanten korsar grafen. De algebra-
iska uttrycken för avst̊anden mellan punkterna samt deras värden p̊a x-axeln är ocks̊a
markerade i bilden. Detta kan ses som en konceptuell bild där sekantens lutning är
det centrala inneh̊allet.
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Figur 3: Bild 1 av den geometriska tolkningen av derivata i Matematik 5000

I bild tv̊a återfinns samma graf men denna g̊ang finns flera sekanter med minskan-
de avst̊and mellan sina skärningspunkter utritade. Även en tangent till funktionen
fpxq finns med i bilden, ritad i en annan färg än sekanterna. Slutligen finns även
det horisontella avst̊andet mellan sekanternas tv̊a skärningspunkter markerat. Detta
kan kategoriseras som en narrativ bild d̊a de upprepade sekanterna (och tangenten)
ger en indikation p̊a förändring i bilden. I bildtexten finns det ocks̊a förklarat att
skärningspunkterna närmar sig varandra i ett gränsvärde där h inte f̊ar vara lika med
noll.

Figur 4: Bild 2 av den geometriska tolkningen av derivata i Matematik 5000

Matematik Origo
Origo visar derivatans geometriska tolkning med en bild. Bilden föreställer en graf
y “ fpxq samt fyra tangenter. I bilden visas hur avst̊andet mellan sekanternas
skärningspunkter minskar. Bildtexten beskriver att man l̊ater sekanten överg̊a i en
tangent. Men tangenten är inte utritad i bilden. Inte heller avst̊andet mellan sekantens
skärningspunkter finns markerat. Dock s̊a refererar bildtexten tillbaka till en tidigare
bild där man visat hur en sekant kan g̊a mot en tangent. I övrigt beskriver bildtexten
processen med sekantens överg̊ang till tangent utan att använda formella uttryck.

31



Figur 5: Bild av den geometriska tolkningen av derivata i Matematik Origo

Bilden kan ses som en narrativ bild d̊a flera sekanter finns med i bilden, vilket visar
p̊a en process. Under bilden med derivatans geometriska tolkning finns även en bild
där sekanten till en specifik funktion har tagits fram, men den bilden bedöms tillhöra
en exempeluppgift och dess primära syfte är inte synliggörandet av den geometriska
tolkningen.
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8 Diskussion

8.1 Typuppgifter

Studien visar att den största delen av uppgifterna i de analyserade käromedlen är av
typen Imitating reasoning (IR). Det tv̊a andra kategorierna Local plausible reasoning
(LPR) och Global plausible reasoning (GPR) är mindre förekommande och återfinns
dessutom primärt bland uppgifterna p̊a niv̊a 2 och 3 i böckerna. Av uppgifterna p̊a
niv̊a 1 var en klar majoritet uppgifter som klassificeras som IR. Enligt Lithner s̊a
inleds de flesta avsnitt i svenska läromedel med en teoridel samt typexempel. Dessa
typexempel kan användas till en stor andel av uppgifter som en given metod. Detta
kan enligt honom öka risken för en algoritmisk inlärning (Lithner 2008). Även i denna
undersökning s̊a var en stor andel av uppgifterna baserade p̊a en given typuppgift.
Studiens resultat överensstämmer därmed med den tidigare forskningen kring typupp-
gifter där flera forskare kommit fram till att Imitating reasoning st̊ar för majoriteten
av uppgifterna i läromedel b̊ade i grundskola, gymnasium och universitet. Mellan
70-95 % av uppgifterna ska enligt den tidigare forskningen lösas genom antingen di-
rekt kopiering av en algoritm eller med en viss modifikation av den (Sidenvall 2019;
Brehmer m. fl. 2016; T. Bergqvist m. fl. 2003; Lithner 2004). Resultaten fr̊an denna
undersökning ligger i underkant p̊a detta intervall. 59.2% av uppgifterna kategorise-
rad som IR. Den n̊agot lägre procentsatsen kan ha flera förklaringar. Dels är vissa av
dessa studier genomförda innan Gy11 vilket kan förklara olika fokus när läromedlen
konstruerar sina uppgifter. Det kan ocks̊a vara s̊a att läromedelsförfattarna har blivit
mer medvetna om det r̊adande problemet och därför aktivt arbetat med att skapa en
jämnare fördelning mellan de olika typerna av uppgifter. En kategorisering likt den
som genomförts i denna uppsats inneh̊aller alltid ett mått av subjektivitet och det
finns alltid en möjlighet att kategoriseringen i denna uppsats inte är helt i samklang
med övriga kategoriseringar genomförda i andra undersökningar. Tidigare studier in-
dikerar även att andelen algoritmiska uppgifter minskar med under senare kurser i
matematik, vilket Matematik 3c kan kategoriseras som.

Mängden typuppgifter av ett visst slag kan även variera med arbetsomr̊adet, och
det finns en möjlighet att omr̊adet derivata inneh̊aller fler uppgifter av mer komplex
matematisk karaktär. Bremlers forskning visade att inom omr̊adet derivata under
perioden 1967- 2002 s̊a var 57% av uppgifterna av IR- karaktär samtidigt som denna
andel över tid ökat och mellan 1994 och 2002 s̊a stod denna del för 62% av samtliga
uppgifter. Enligt resultatet fr̊an denna studie tycks denna trend vara bruten och
andelen IR- uppgifter tycks minska. Dock är underlaget för denna studie för litet för
att kunna dra n̊agra definitiva slutsatser om detta.

Brehmer m. fl. visar i sin undersökning att uppgifter av problemlösande karaktär
framförallt är placerade p̊a högre niv̊aer samt i slutet av kapitlen, ett mönster som
även återkommer i denna studie. De argumenterar för att detta medför en risk att
många elever aldrig f̊ar möta annat än algoritmiska uppgifter (Brehmer m. fl. 2016).
Även Lithner, Bremler och Bergqvist m. fl. belyser denna problematik. Enligt Bremler
s̊a kan detta leda eleverna in i en falsk trygghet om att de har utvecklat en god mate-
matiska förmåga när de i själva verket endast f̊att lära sig reproducera lösningsmetoder
(Bremler 2003). Att uppgifter som prövar matematisk problemlösning i huvudsak lig-
ger p̊a den tredje niv̊an är ocks̊a problematiskt d̊a vissa elever inte ges ordentliga
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förutsättningar att arbeta med alla förmågor som betonas i läroplanen. Att elever
inte ges chansen att utveckla samtliga matematiska förmågor kan leda till sämre kun-
skaper och en bristande först̊aelse för matematikämnet. Denna problematik är n̊agot
som Sidenwall tar upp i sin avhandling. Det är ett stort utvecklingsomr̊ade för fram-
tidens läromedelsförfattare att inkludera uppgifter av problemlösande karaktär även
p̊a den första niv̊an. Andelen GPR uppgifter är större i denna studie än i tidigare
studier. Av de identifierade GPR- uppgifterna s̊a var dock majoriteten av den typ där
eleven uppmanas att förklara, beskriva eller tolka ett resultat, ofta fr̊an en tidigare
IR-uppgift. En anledning till att läromedlen analyserade i denna uppsats uppvisar en
större andel GPR-uppgifter kan vara kategoriseringen av just denna uppgiftstyp, som
i dagen läromedel är vanlig. Att denna typ av uppgifter har blivit vanligare kan ses
som en positiv utveckling men det är problematiskt att dessa uppgifter utgör en abso-
lut majoritet av GPR uppgifterna. Uppgifter som kräver matematisk problemlösning
saknas i princip helt i avsnitten som arbetar med deriveringsregler för polynom i de
studerade böckerna vilket gör att eleverna saknar underlag för att träna samtliga
matematiska förmågor i den undervisningen.

Det faktum att problemet med algoritmisk inlärning är gemensamt för flera länder
samt att lärare själva inte alltid prioriterar problemlösande uppgifter tyder p̊a att
detta är ett komplext problem som förmodligen inte har en entydig lösning. (Lithner
2004), (Sidenvall 2019). Implementering av motiverande och förklarande uppgifter
kan ses som ett första steg i att öka bredden p̊a uppgiftstyperna och därmed öka ele-
vernas matematiska förmåga. Men problemet med för f̊a uppgifter av problemlösande
karaktär kvarst̊ar och är n̊agot som vidare bör belysas och motverkas.

8.2 Bevis

I Bremlers undersökning ifr̊an 2002 framgick det att förekomsten av bevis i samband
med introduktionen av deriveringsregeln f 1pxq “ knxn´1 d̊a fpxq “ kxn är l̊ag. Endast
23% av de läromedel han studerade genomförde ett bevis för deriveringsregeln. I de
läromedel som utgavs mellan 1994 och 2002 saknades helt kategorin bevis genomförs,
majoriteten av böckerna (59%) nämnde inte existensen av bevis (Bremler 2003). Även
i denna undersökning s̊a saknades fullständiga bevis för regeln i samtliga av de un-
dersökta läromedlen. Enligt Almeida och Hemmi s̊a kan bristen p̊a bevis i läromedel
bero p̊a ett minskat fokus p̊a bevis i läroplaner under 80- och 90-talet(Almeida 2000),
(Hemmi 2009). Detta kan förklara resultaten b̊ade i Bremlers studie och i denna.
Läromedlen i denna studie är anpassade efter 2011 års läroplan medan läromedlen
i Bremlers studie är kopplade till läroplanerna fr̊an 1967 till 1994. Resultaten indi-
kerar att bevis efter införandet av Gy11 inte har f̊att en starkare position inom det
studerade matematiska omr̊adet derivata. Det bör dock poängteras att det är fullt
möjligt att bevisen har f̊att en annan ställning inom andra delar av matematiken i
stort samt inom andra delar i omr̊adet derivata. Enligt Hanna och de Villiers s̊a anser
lärare (vilka i en stor utsträckning är de som författar läromedlen) att olika matema-
tiska omr̊aden är mer eller mindre lämpade för att undervisa om bevis (Hanna och
De Villiers 2012). Detta kan spela roll för inom vilka omr̊aden som vi återfinner bevis
i läromedlen.

Hanna och de Villiers (2012) och Hemmi (2009) presenterar en rad fördelar med att
inkorporera arbete med bevis i matematikundervisningen; att det ger en först̊aelse för
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matematiken och, en utvecklad resonemangsförmåga, samt motiverar eleverna. Bris-
ten p̊a bevis i läromedel kan därför göra att dagens gymnasieelever inte f̊ar tillräckligt
med matematisk kunskap för att n̊a sin fulla potential. I de tre studerade läromedlen
förekom endast ett förklarande bevis där en tydlig förklaring gavs till varför regeln
gällde med motivation utifr̊an derivatans egenskaper. I detta fall motiverades det
även med bilder varför deriveringsregeln för fpxq “ k är f 1pxq “ 0 samt fpxq “ kx
är f 1pxq “ k. Att använda bilder som förstärkning vid presentation av bevis är n̊agot
som förespr̊akas av b̊ade Almeida och Hanna och de Villiers. Det kan enligt dem öka
studenternas konceptuella först̊aelse för matematiken.

Totalt identifierades ett fall av bevisande bevis i analysen av de studerade läromedlen.
De genomfördes ej i sin helhet men kan änd̊a tänkas ge eleverna en först̊aelse för hur
bevis normalt hanteras inom matematiken. Bremler tar i sin avhandling upp proble-
matiken med att många läromedel använder sig av ett naturvetenskapligt förh̊allningssätt
till matematiska bevis. Enligt honom s̊a kan det bidra till en ”avmatematisering” av
matematiken d̊a bevisens centrala roll inom matematiken är det som tydligast skiljer
matematiken fr̊an övriga naturvetenskapliga discipliner (Bremler 2003). I de i denna
studie analyserade läromedlen har samtliga haft en naturvetenskaplig ansats där man
exempel för exempel testar derivatan för olika funktioner. Detta kan ge en missvisande
bild av matematiken, hur den fungerar och är uppbyggt. Det kan ytterligare vidga det
glapp som enligt Almeida finns mellan hur matematiken lärs ut i skolan och hur den
är uppbyggt som ämnesdisciplin. Vidare kan detta glapp även utvidgas p̊a grund av
det spr̊akbruk som används i läromedlen. Enligt Nordström och Löfwall s̊a undviker
svenska läromedel i matematik i hög grad ord som bevis, definition och antagande.
Detta mönster återfanns även i denna undersökning d̊a ordet bevis endast användes i
sammanhang där det nämns att bevis finns. Termer som antagande förekom inte i de
undersökta läromedlen men det fanns inte heller n̊agra fullständigt genomförda bevis
vilket kan vara en bidragande orsak till detta. Det saknas ocks̊a en tydlig skillnad
mellan bevis och exempel och samtliga bevis var utformade enligt ett naturveten-
skapligt förh̊allningssätt där upprepade försök leder till en slutsats. Det finns en risk
att eleverna ser detta som matematiska bevis vilket kan ge dem en bristfällig eller
missvisande bild av matematiken som ämne.

Att bevis inte varken genomförs eller nämns kan enligt Bremler leda till en mystifi-
ering av matematikämnet, där regler bara är utan förklaring eller motivering (Brem-
ler 2003). Det kan göra matematiken sv̊ar̊atkomlig för eleverna. Enligt Hanna och de
Villiers s̊a besvarar bevisen matematikens ”varför-fr̊agor”, och bidrar genom detta till
en ökad matematisk först̊aelse. När läromedel väljer att inte ta upp bevis s̊a kan det
motiveras med att bevisen upplevs som sv̊ara för eleverna och att eleverna ofta inte
först̊ar bevisens funktion. Men genom att arbeta med bevis s̊a skapas en först̊aelse
för matematiken som ämne hos eleverna vilket är en viktigt förutsättning för en god
matematisk förmåga.

8.3 Geometrisk tolkning

Analyserna i denna uppsats indikerar en splittring mellan användningen av koncep-
tuella och narrativa bilder i läromedlen. Exponent använder sig av tv̊a konceptuella
bilder, Matematik 5000 av en konceptuell och en narrativ bild och Origo använder
sig av en narrativ bild. Enligt Bremlers forskning s̊a fanns en liten tendens till att fler
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läromedel använder sig av narrativa bilder under åren 1994-2002. P̊a grund av det be-
gränsade underlaget kan denna uppsats inte uttala sig om huruvida denna ökning har
fortsatt men, d̊a tv̊a av tre undersökta läromedel använde sig av narrativa bilder finns
en viss indikation i den riktningen. Enligt Bremler s̊a kan konceptuella bilder (statis-
ka i hans uppsats) göra det sv̊arare för elever att först̊a begreppet derivata och det
finns en risk att begreppet derivata förväxlas med begreppet ändringskvot(Bremler
2003). I de statiska bilderna kan eleverna missa den förändring som sker och därför
skapa felaktiga uppfattningar om derivata. Åtskilliga studier har poängterat vikten
av att eleverna f̊ar först̊aelse för derivatans geometriska tolkning för att f̊a en bredare
begreppsförst̊aelse (Farahani 2016), (Oskarsson 2009), (Orhun 2012), (Asiala m. fl.
1997), (Park 2015), (Pettersson 2008), (Jørgensen 2006), (Duval 2006). Arbete med
den geometriska tolkningen är n̊agot som kan upplevas som tidskrävande och tungt
av eleverna(Pettersson 2008). Det är därför viktigt att den geometriska tolkningen
som förmedlas i läromedlen är s̊a tydlig som möjligt för att underlätta arbetet och
först̊aelsen för eleverna.

Narrativa bilder, eller dynamiska som Bremler benämner dem, förtydligar ofta
den rörelse eller process som sker inom begreppet derivata. Enligt Bremler blir detta
tydligare om bilderna inneh̊aller pilar som visar p̊a sekantens förflyttning. Ingen av
de bilder som studerades i undersökningen till denna uppsats förtydligade rörelsen
med hjälp av pilar. Istället används andra färger p̊a linjerna som rörelserna börjar
ifr̊an (sekanten) eller g̊ar till (tangenten) för att visa p̊a rörelsen. Samtidigt som pi-
lar ytterligare kan förtydliga rörelsen s̊a kan valet att utesluta dem bero p̊a att man
vill h̊alla bilden enkel och inte ta med för många element. Den kritik som Bremler
riktar mot narrativa bilder är just att de kan upplevas som röriga om flera sekanter
finns i samma bild. De studerade bilderna är tydligt avskalade, där endast väsentlig
information finns med för att göra bilden s̊a tydlig som möjligt för eleverna. Brem-
ler förespr̊akar bildserier vid presentation av derivatans geometriska tolkning d̊a de
tydligare kan visa p̊a en förändring utan att ge ett rörigt uttryck. Bildserier används
inte i n̊agon av de undersökta böckerna. Exponent och Matematik 5000 har b̊ada med
tv̊a bilder men i Exponent s̊a är det i det närmaste tv̊a identiska bilder som b̊ada
förmedlar konceptuell kunskap kring definitionen av derivata. I Matematik 5000 s̊a
används den ena bilden som en konceptuell förmedlare av kunskap medan den andra
bilden visar förändringen och de kan därför snarare ses som komplement till varandra
än som en bildserie.

Ryberg och Orton förespr̊akar att derivatan inledningsvis ska presenteras utan
algebraiska representationer. Dessa ska introduceras först när eleverna är mer bekan-
ta med begreppet derivata samt hur de relaterar till grafer, sekanter och tangenter.
Samtliga analyserade böcker har p̊a n̊agot sätt introducerat derivata samt arbetat
med sekanter och tangenter innan derivatans definition presenteras. Trots detta är
det intressant hur läromedlen väljer att inkludera eller exkludera algebraiska uttryck
när de introducerar derivatans definition och dess geometriska tolkning. B̊ade Ex-
ponent och Matematik 5000 använder sig av algebraiska uttryck b̊ade i bilder och i
bildtexterna. Origo som endast använder sig av en narrativ bild har inte med n̊agra
algebraiska uttryck i vare sig i bilden eller den tillhörande bildtexten. Detta är intres-
sant om vi jämför med Matematik 5000 som i sin konceptuella bild har med många
algebraiska representationer b̊ade i bild och i bildtext medan den narrativa bilden är
utan algebraiska uttryck. Till den narrativa bilden finns dock en bildtext där algebra-
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iska uttryck förekommer. Det tycks finnas en konsensus kring att algebraiska uttryck
används i konceptuella bilder men inte i narrativa. Underlaget till denna uppsats är
dock för litet för att n̊agra generella slutsatser ska kunna dras ifr̊an detta. Utifr̊an Or-
tons och Rybergs resonemang bör Matematik 5000, bild 2 och Origos representation
vara att föredra d̊a de endast fokuserar p̊a den geometriska representationsformen
av derivata (se bild 4 och 5). Detta kan göra det tydligare för eleverna att först̊a
egenskapernas hos representationsformen.

Vikten av att öva eleverna i att växla mellan olika representationsformer har ocks̊a
poängterats av många forskare (Oskarsson 2009), (Park 2015), (Jørgensen 2006), (Du-
val 2006), (Farahani 2016). Enligt dessa forskare s̊a är de geometriska representatio-
nerna i Exponent och Matematik 5000, bild 1 (bild 2 och 3) fördelaktiga d̊a de kräver
att eleverna utnyttjar sin först̊aelse för b̊ada representationsformerna av derivata .
Även Orton och Ryberg poängterar att eleverna ska öva p̊a olika uttrycksfomer av
derivata men att det ska ske när eleverna är bekväma med den enskilda representa-
tionerna. S̊a fr̊agan är när en elev är redo att koppla samman representationsformer.
Samtliga böcker i undersökningen har p̊a n̊agot sätt introducerat begreppet deriva-
ta innan den geometriska tolkningen. Det kan därför argumenteras för att eleverna
redan har bekantat sig med begreppet och därför är redo att arbeta med flera re-
presentationsformer. Detta är n̊agot som kan tolkas olika av olika läromedelsförlag,
läromedelsförfattare och lärare.
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9 Slutsats

Läromedlen har ett stort inflytande över den svenska matematikundervisningen. Det
gör läromedlen till intressanta forskningsobjekt d̊a deras utformning i hög grad p̊averkar
elevernas uppfattning om matematikämnet. I denna uppsats s̊a har delar av ämnesomr̊adet
derivata studerats i tre olika läromedel som alla är vanligt förekommande i svens-
ka skolor. I undersökningen kunde konstateras att majoriteten av de uppgifter som
tillhörde de studerade kapitlen kunde lösas genom enbart kopiering eller memorering
av givna exempellösningar. Med andra ord s̊a krävs inget djupare matematiskt resone-
mang. Detta gäller framförallt uppgifterna p̊a första niv̊an i matematikböckerna och
drabbar därför främst de svagare eleverna. Dessa resultat kan ses i relation till resul-
taten rörande användningen av bevis inom samma omr̊ade. I Bremlers undersökning
s̊a har förekomsten av bevis minskat i läromedel men han p̊apekar ocks̊a att flera
läromedel väljer att lägga in bevis som en uppgift för eleverna att själva lösa. Det kan
ses som positivt d̊a arbete med bevis leder till fördjupade matematiska resonemang
(Hanna och De Villiers 2012; Hemmi 2009). Men det kan ocks̊a ses som problema-
tiskt d̊a en stor grupp elever d̊a inte f̊ar se eller arbeta med bevisen. I de fall bevis
finns med som uppgifter ligger de nämligen i regel p̊a de högre niv̊aerna vilket gör
att de svagare eleverna aldrig möter dessa (Nordström och Löfwall 2005). Med detta
finns en risk att elever upplever att matematikämnet handlar om att lära sig reg-
ler utantill (Sidenvall 2019). Det ligger l̊angt ifr̊an de mål som Skolverket uttrycker
i ämnesplanerna i matematik i Gy11. (Skolverket 2011). Det finns en risk att en
stor andel elever inte möter tillräckligt m̊anga bevis och problemlösande uppgifter i
undervisningen. Skolinspektionen har tidigare kritiserat den läromedelsberoende un-
dervisningen och menar att den minskar antalet tillfällen för matematisk diskussion
och resonemang (Skolinspektionen 2010). Utifr̊an resultatet av denna uppsats samt
det r̊adande forskningsläget s̊a är detta en befogad oro. Samtliga böcker genomförde
bevisresonemang av en naturvetenskaplig karaktär och hade en stor andel uppgifter
med fokus p̊a algoritmisk procedur. B̊ade i samband med böckernas typuppgifter och
bevis s̊a betonar Bremler en risk som finns med att eleverna inte f̊ar en fullständig bild
av matematikämnet. Detta är n̊agot som kan leda till missuppfattningar. Här finns
ett tydligt utvecklingsomr̊ade för läromedelsförfattarna att inkludera matematik som
kräver matematiska resonemang även p̊a en grundläggande niv̊a samt behandla bevis
s̊a att alla elever f̊ar ta del av dem.

Vikten av användning av bilder i samband med matematikundervisning har fram-
kommit flera g̊anger under denna uppsats: b̊ade i samband med bevis, för att ge-
nom visualisering öka studenternas konceptuella förmåga (Almeida 2000), (Hanna
och De Villiers 2012) och i samband med derivatans geometriska tolkning, där flera
studier visar att de bidrar till elevernas begreppsförst̊aelse (Oskarsson 2009; Pet-
tersson 2008; Jørgensen 2006). Sammantaget indikerar tidigare forskning tydligt att
visualisering och växling mellan olika representationsformer verkar vara viktigt för
matematikinlärningen. Inom arbetet med bevis s̊a belyser Bremler risken med att
matematiken blir sv̊ar̊atkomlig om bevisen inte presenteras. Detta p̊a grund av att
eleverna kan uppfatta det som att matematiken bara ”är”, utan förklaring. Samma
resonemang kan appliceras p̊a derivatans geometriska tolkning. Det ger en förklaring
till derivatans definition och kan ge stöd i tolkningen av begreppet derivata. Om
eleverna inte först̊ar den geometriska tolkningen s̊a blir deras väg till först̊aelse av
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begreppet derivata sv̊arare och det finns därför ett starkt incitament för att denna
ska vara s̊a tydlig som möjligt.

Sammanfattningsvis s̊a kan det sägas att även om samtliga av de faktorer som
undersöktes i denna uppsats ämnar förbättra elevernas matematiska förmåga s̊a r̊ader
det meningskiljaktligheter om hur detta ska uppn̊as. Kan bevis hjälpa elever att först̊a
matematikämnet även om de inte kan först̊a själva beviset? Det är inte självklart,
även om matematikens uppbyggnad kanske blir tydligare s̊a kan inslag av matematik
som eleven inte är bekant med att skapa en förvirring som gör att eleven inte kan
tillgodogöra sig inneh̊allet. Gällande derivatans representation s̊a kan man fr̊aga sig
hur mycket eleverna faktiskt använder sig av de bilder som finns av tolkningen i boken.
I de flesta böcker finns flera bilder med derivatans geometriska tolkning men trots
detta har flera studier visat p̊a att elever exempelvishar sv̊art att skilja funktionens
graf ifr̊an derivatans graf (Orhun 2012). Beror detta p̊a att bilderna inte är tillräckligt
välkonstruerade eller att de inte arbetas med i tillräckligt stor utsträckning?

Att författa läromedel handlar om att översätta matematiken till ett pedagogiskt
sammanhang. Matematiken som ämnesdisciplin särskiljer sig med sin struktur och
tydlighet medan pedagogikens fält är mer sv̊ardefinierat. Vad som fungerar för en
person behöver nödvändigtvis inte fungera för nästa. Att översätta matematik till ett
pedagogiskt sammanhang handlar därför om att göra avvägningar och prioriteringar.
Förhoppningsvis s̊a kan den aktuella matematikdidaktiska forskningen bidra till en
utveckling av läromedel som gynnar elevernas matematiska inlärning.

9.1 Framtida forskning

Matematikundervisningen är ett samspel mellan elever, lärare och didaktiska hjälpmedel.
I denna uppsats s̊a har det läromedel i matematik som ett didaktiskt hjälpmedel un-
dersökts. Det lämnar m̊anga obesvarade fr̊ageställningar b̊ade kring hur elever och
lärare uppfattar inneh̊allet i matematikböckerna och hur det kan utformas för att
maximera lärandet hos eleverna. Ett exempel till vidare forskning är hur man kan
arbeta med problemlösning för att motverka yt-inlärning d̊a majoriteten av upp-
gifterna i matematikläromedlen kan lösas genom kopiering av tidigare memorerade
lösningsalgoritmer. Framförallt hur man kan implementera mer problemlösning p̊a
niv̊a 1 i läromedlen s̊a att de blir tillgängliga för samtliga elever. I undersökningen av
läromedlens förh̊allande till bevis i samband med presentationen av en deriveringsregel
s̊a framg̊ar att de undersökta läromedlen i stor utsträckning undviker formella bevis
och istället används ett naturvetenskapligt tillvägag̊angssätt för att härleda formlerna.
Ett intressant forskningsomr̊ade skulle därmed ha vara att undersöka hur naturve-
tenskapliga förh̊allningssätt inom matematikämnet p̊averkar elevernas uppfattning av
matematiken. Elevernas uppfattningar är som sagt inget som har kunnat undersökas
i denna uppsats och många fr̊agor inom detta omr̊ade har därför väckts, exempel-
vis hur eleverna uppfattar bilderna p̊a de olika geometriska tolkningarna av derivata.
Med tanke p̊a de visuella hjälpmedlens inflytande p̊a matematikutvecklingen skulle
även användningen av bilder som stöd till uppgifter vara ett intressant forskningsfält.
Samtliga av de omr̊aden som nämnts i detta stycke bedöms vara relativt outforskade
och kan därför ge ett stort bidrag till forskningen inom matematikdidaktik.
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Stockholm, 2003.

[9] Raymond Duval. ”A cognitive analysis of problems of comprehension in a lear-
ning of mathematics”. I: Educational studies in mathematics 61.1 (2006), s. 103–
131.

[10] Djamshid Farahani. ”Gymnasieelevers tolkningar avseende matematiska repre-
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