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Sammanfattning 

 
Denna uppsats presenterar en undersökning om gymnasieelevers kunskaper i derivata. 
Undersökningen syftar till att jämföra både elevernas teoretiska förståelse samt deras 
praktiska kunskaper med de krav som anges av kursplaner, läroböcker samt rådande 
undervisningspraxis. Undersökningen syftar också till att utreda om det råder något samband 
mellan elevernas teoretiska förståelse av derivata och deras praktiska kunskaper på området. 
 
Undersökningen är bedriven i provform där eleverna under två tillfällen besvarar två olika 
prov, ett av teoretisk karaktär samt ett av praktiskt beräknande karaktär. Proven är gjorda så 
att de representerar de rådande kursplanernas krav på godkänd nivå. Det teoretiska provet är 
upplagt så att eleverna språkligt ska förklara en rad grundläggande teorier och 
användningsområden inom derivata. Det praktiska provet består av räkneuppgifter av samma 
karaktär som eleverna är vana vid från lokala samt nationella prov. Undersökningsgruppen 
består av 22 stycken elever som går det tekniska programmet i årskurs tre. 
 
Resultaten visar att det i undersökningsgruppen råder ett samband mellan teoretisk förståelse 
och praktisk kunskap. Detta samband är beräknat mellan de olika provdelarnas resultat och är 
statistiskt säkerställt. Frågan om eleverna kan sägas ha visat tillräckliga kunskaper för att 
enligt kursplanen anses vara godkända är behandlad i diskussionsform och presenteras i slutet 
av rapporten. Där återfinns även en diskussion om undersökningens brister och 
generaliserbarhet. 
 
Nyckelord: derivata, gymnasieelever, teoretisk förståelse, korrelation  
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Abstract 
 
 
This report presents a study concerning 17 years old students knowledge in calculus. One of 
the studys purposes is to compare the students theoretical understanding and practical 
problemsolving within calculus to see if there is any connection between good or bad results 
in both parts. Another purpose is to see if the students can live upp to the demands that has 
been set by national school documents, courseliterature and schoolpolicy. 
 
The result in the study comes from two tests that a group of students have answered at two 
different times. One test is to determine theoretical understanding and the other test is to 
determine skills in practical problemsolving. The tests are based on national school 
documents and the degree of difficulty is that of which the students must master to pass the 
course. The theoretical test is made in a way that the students, with words, should give 
explanations to various  problems. The practical test is made in a way so that the students 
recognice it from both local and national tests and here the answers should hold calculations 
instead of explanations in words. The testgroup is made out of 22 students which all study the 
third year of the technical program. 
 
The result shows that there is a connection between theoretical understanding and practical 
problemsolving in the testgroup. This result comes from a statistic comparing of the two 
testresults. The question whether the students have shown results high enough to pass the 
course is answered in a discussion at the end of the report. Another discussion is about the 
faults of the study and whether the study can be seen as representative of all similar students. 
 

 



 4

Innehållsförteckning 
 
 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 
Abstract ...................................................................................................................................... 3 
Innehållsförteckning................................................................................................................... 4 
Inledning..................................................................................................................................... 5 

Bakgrund ................................................................................................................................ 5 
Syfte ....................................................................................................................................... 5 
Frågeställning ......................................................................................................................... 5 
Struktur................................................................................................................................... 6 

Metod ......................................................................................................................................... 7 
Datainsamling......................................................................................................................... 7 
Urval....................................................................................................................................... 7 
Undersökningsmaterial........................................................................................................... 8 

Tolkningar av styrdokument .............................................................................................. 8 
Att skriva matematik .......................................................................................................... 9 
Skapande av prov ............................................................................................................. 10 
Bedömning av resultat...................................................................................................... 17 

Resultat..................................................................................................................................... 18 
Anmärkningar....................................................................................................................... 18 

Teoretisk del ..................................................................................................................... 18 
Praktisk del ....................................................................................................................... 19 

Resultattabell ........................................................................................................................ 20 
Korrelation mellan resultat................................................................................................... 21 

Diskussion ................................................................................................................................ 24 
Litteraturförteckning ................................................................................................................ 27 
Bilaga 1: Teoretiskt prov.......................................................................................................... 28 
Bilaga 2: Praktiskt prov............................................................................................................ 30 



 5

Inledning 
 

Bakgrund 
 
Upptäckten av derivatabegreppet och infinitesimalkalkylen har haft en mycket stor betydelse 
för samhällets utveckling under de senaste århundradena. Den beredde väg för 
industrialiseringen och fortfarande är dessa matematiska verktyg centrala inom teknik och 
vetenskap. 
Då jag själv gick på gymnasiet fick jag aldrig någon djupare förståelse för derivatabegreppet, 
utan lärde mig lösa uppgifterna som behövdes för att klara kurserna. På universitetet fick jag 
senare förklaringar till vad vi hade gjort i derivataundervisningen på gymnasiet. Jag upplever 
att det är en vanlig uppfattning hos många att de får dessa förklaringar först om de bestämmer 
sig för att bedriva eftergymnasiala studier. Delar av förklaringen till detta är säkerligen 
naturlig, dels eftersom man som elev behöver en viss grad av bakgrundskunskap för att förstå 
teorin och dels för att gymnasieskolan inte har lika mycket tid att lägga på ämnet som 
universiteten och högskolorna har.  
Även om detta är fallet så är frågan angående varför derivata upplevs av så många som 
praktiskt tragglande under gymnasiet när det på universitetet framstår som intressant teori  
både intressant och viktig. Detta fick mig att vilja göra en undersökning om hur höga 
elevernas kunskaper om derivata är både utifrån den beräknande förmågan och utifrån den 
teoretiska förståelsen samt sambandet dem emellan. 
 

Syfte 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka om det finns samband mellan 
elevers förståelse av derivata och deras förmåga att lösa uppgifter inom samma område. Om 
de elever som visar att de behärskar att räkna med derivata även visar sig ha god teoretisk 
förståelse så innebär det att man i den aktuella gruppen har haft direkt nytta av förståelsen av 
derivata för att uppnå bra resultat på de räkneprov som i stort lägger grunden för elevernas 
betyg. En viktig del av elevernas engagemang i ett ämne är att arbete och förberedelser för 
prov känns betydelsefulla. Detta medför att det är viktigt att de medel som används för att 
testa elevernas kunskaper är så avvägda att eleverna behöver samma kunskap och förståelse 
för att lyckas här som de behöver för att känna engagemang för ämnet. Denna fråga är inte 
minst viktig i ljuset av dagens debatt om våra elevers bristfälliga kunskaper inom matematik 
samt deras minskade intresse för ämnet. 
 

Frågeställning 
 

1. Vilken förmåga har eleverna att beskriva och förklara derivata på ett korrekt sätt?  
 

2. Vilken förmåga har eleverna att räkna med derivata?  
 

3. Finns det inom derivataområdet något samband mellan elevernas teoretiska förståelse 
och beräknande kunskaper? 
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Struktur 
 
Grunden i rapportens struktur har hämtats från de anvisningar som finns i boken 
”Examensarbetet i lärarutbildningen” av Bo Johansson och Per Olof Svedner1. Rapporten är 
uppbyggd så att den efter inledningen har avsnitten metod, resultat, diskussion samt 
litteraturförteckning. 
I metodavsnittet beskrivs hur undersökningen i stort har gått till. Där finns bland annat 
motiveringar till undersökningsmetoder och det urval av undersökningsgrupp som gjorts.  
De tolkningar av skolans styrdokument som gjorts finns också angivna i detta avsnitt liksom 
litteraturanknytning till dessa. Här visas också hur dessa tolkningar legat till grund för att 
skapa undersökningsmaterial samt motiveringar av detta. I denna del finns även beskrivningar 
över hur resultatet på undersökningen bedömts samt ett avsnitt som belyser vikten av att 
kunna förklara matematik språkligt. 
I resultatavsnittet behandlas elevernas resultat fråga för fråga med anmärkningar till dessa. 
Här finns även en sammanställning av de totala resultaten samt kommentarer till dem. Detta 
avsnitt avslutas med en utredning av undersökningsdelarnas samband. 
Diskussionsavsnittet innehåller en kritisk granskning av de resultat som framkommit samt de 
metoder som använts. Här finns också egna reflektioner över resultaten samt en diskussion 
om i vilken mån undersökningen kan generaliseras. Rapporten avslutas med en 
litteraturförteckning. 

                                                 
1 Johansson Bo m.fl., 2001, s 63-72  
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Metod 
Datainsamling 
 
Undersökningen kommer att bedrivas i provform. En grupp av elever kommer under två 
tillfällen att besvara prov av skiftande karaktär. Under det första tillfället görs ett prov som 
visar hur bra eleverna har förstått och kan förklara derivatans teori och användningsområden. 
Elevernas uppgift är att ge språkliga förklaringar till några matematiska problem. Under det 
andra tillfället görs ett prov som visar på hur bra eleverna kan räkna med derivata. 
Uppgifterna i det snare provet påminner om de uppgifter som eleverna är vana vid från sin 
lärobok och från de prov som de tidigare stött på i undervisningen.  
 
Eftersom det mesta av derivataundervisningen på gymnasiet sker i kurserna ”Matematik C” 
och ”Matematik D” så kommer undersökningens nivå att läggas enligt dessa kursers 
kursplaner. Uppgifterna i båda proven ska vara sådana att de väl överensstämmer med kraven 
från kursplanerna samt de krav som elevernas läroböcker ställer på de elever som genomgått 
kurserna. Resultaten på dessa prov kommer sedan att analyseras både utifrån ifall eleverna 
kan sägas ha uppnått tillräckliga kunskaper för ett godkänt betyg samt om det råder något 
samband mellan teoretisk förståelse och räknekunskaper. 
 
Undersökningen var först tänkt att genomföras i intervjuform. Huvudanledningen till att detta 
övergavs var att provformen sannolikt kommer att ge mer objektiva svar. Johansson/Svedner 
belyser detta i sin bok när de skriver att ”intervjuaren utan att märka det själv, uttrycker sina 
förväntningar och värderingar och därmed påverkar den intervjuades svar”2.  Andra 
anledningar till att intervjuformen övergavs var att undersökningen därmed kunde omfatta fler 
elever samt att det är lättare att anpassa informationen till statistiska modeller när samband 
mellan resultat ska undersökas. 

Urval 
 
Undersökningsgruppen består av 23 stycken elever som alla läser det tekniska programmet i 
årskurs tre på gymnasiet. Anledningarna till att just dessa elever medverkar i undersökningen 
är flera. Alla eleverna har genomgått de aktuella matematikkurserna med godkänt betyg vilket 
med tanke på undersökningens uppgift är ett givet krav på undersökningsgruppen. En annan 
anledning är att jag tidigare har haft kontakt med gruppen i undervisningssyfte, vilket medför 
att jag i högre grad kan räkna med att de kommer att ta uppgifterna på allvar. Detta antagande 
grundas på att eleverna tidigare har visat att de känner respekt inför andras intressen. Viktigt 
att tillägga är att jag inte undervisat dem i matematik vilket utesluter att jag undermedvetet 
skulle anpassa frågorna efter deras tidigare undervisning. Gruppen är dessutom sammansatt så 
att den ska spegla en varierande betygsnivå. Denna fördelning har uppnåtts efter samtal med 
deras lärare. Därigenom har problemet med att gruppen skulle kunna bestå av övervägande 
duktiga eller mindre duktiga elever har undvikits. Av de 23 stycken elever som från början 
var planerade att ingå i undersökningen var det 22 som slutförde undersökningen. 
Anledningen till det enstaka bortfallet var att denna elev var sjuk under det andra 
provtillfället. Elevens resultat på provets teoretiska del ströks därmed också från 
undersökningen. 
 

                                                 
2 Johansson Bo m.fl., 2001, s 27 
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Eftersom denna undersökning inte ingår i elevernas studiegång så är sekretessen kring 
resultaten viktig. Resultaten i undersökningen får inte på något sätt användas i bedömningen 
av elevernas betyg. Proven är därför anonyma vilket innebär att det är frivilligt för eleverna 
att skriva sina namn på dem. Efter det att proven gjorts är det endast jag som har kommit i 
kontakt med dem. Vidare har alla eleverna informerats om undersökningens syfte och de som 
inte velat delta har kunnat tacka nej med vetskapen om att detta inte kommer att ge några 
påföljder för dem. Eleverna har dessutom fått chans att ställa individuella frågor angående 
arbetet och dessa har sedan besvarats av mig efter bästa förmåga. Rapporten av 
undersökningen kommer inte att innehålla några referenser eller andra kopplingar som kan 
spåras till enskilda elever. Dessa åtgärder har vidtagits i enlighet med de anvisningar för 
forskningsetik vid samhällsvetenskaplig forskning som utarbetats av humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet och finns angivna i Johansson/Svedners bok3. Att 
undersökningen är frivillig är också en faktor som bidrar till att de inblandade eleverna har 
tagit undersökningen på allvar.  
 

Undersökningsmaterial 

Tolkningar av styrdokument 
 
I inledningen till de olika kursplanerna för gymnasieskolan finns det ett avsnitt som har 
rubriken ”Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs”. Detta gäller även för 
kurserna inom matematik och under rubriken följer sedan ett antal mål. Eftersom 
formuleringen är enligt ovan så kan detta lätt tolkas som om dessa mål vore krav som eleven 
är tvungen att uppnå för att få godkänt på kursen. Kursplanen förtydligar inte i vilken grad 
eleverna måste uppfylla kraven utan formulerar exempelvis sina krav som att eleverna ska 
kunna ”dra slutsatser” och ”kunna göra några härledningar”.  Till sin hjälp av tolkningen av 
kursplanen finns ett tillägg som heter ”Målstyrning” där bland annat följande stycke ingår. 
 
För alla kurser finns dessutom preciserat de mål som varje elev skall ha uppnått efter avslutad kurs. Samtliga mål 

är avsedda att anpassas till lokala villkor. Målen är vida och skall inte sätta någon gräns för elevens 
kunskapsutveckling. Allt för detaljerade mål skulle minska utrymmet för lärarna att fatta beslut både när det 
gäller undervisningens utformning och bedömningen av elevernas kunskaper. Ansvaret för att organisera och 

genomföra arbetet, t.ex. val av stoff och arbetsmetoder faller på lärare och elever. De lokala förutsättningarna har 
stor betydelse för hur kunskapsmålen konkretiseras och tillämpas.4 

 
Det här avsnittet betonar att tolkningsrätten till stor del är upp till ligger hos skolan. Skolornas 
egna förutsättningar är en rad faktorer som innehåller elever, läroböcker, lokaler mm. 
Samtidigt så belyser avsnittet ännu en gång att det finns mål som eleven ska ha uppnått efter 
avslutad kurs. Tolkningen av kursplanen kommer därför att till stor del gå ut på att inom de 
lokala förutsättningarna planera en undervisning så att eleverna når upp till de krav som 
kursplanen ställer på dem. Om kraven ska tolkas rakt av innebär det att eleverna till stor del 
ska bemästra alla kursens delar för att ens få godkänt. Alla som känner till skolans värld vet 
att detta i realiteten är mycket svårt och det ställer frågan om hur skolans styrdokument ska 
tolkas. 
Kennert Orlenius tar i sin bok ”Värdegrunden – finns den?” upp frågan om våra läroplaner 
ska användas som styrning av verksamheten eller som visioner av vad undervisningen skulle 
kunna vara i en utopi. Han ifrågasätter i vilken utsträckning dagens läroplaner kan fungera 

                                                 
3 Johansson Bo m.fl., 2001, s 23-24 
4 Skolverket, SKOLFS 2000:5 
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och skriver bland annat ”målen som anges i läroplanerna kan i praktiken, enligt min 
uppfattning, inte styra verksamheten. Men de kan ange prioriteringar och klargöra vad 
verksamheten ska syfta till.” 5. Vidare skriver han också att målen är viktiga för att ge skolans 
uppgifter legitimitet och för att den enskilda läraren ska kunna orientera sig inom sitt ämne6. 
Faktorer som läroböcker, nationella prov och aktuell undervisningspraxis på våra skolor visar 
på att bedömningen av våra elever idag sannolikt görs utifrån en slags dold kursplan snarare 
än en jämförelse mellan elevernas kunskaper och kraven i kursplanen. Det prov som 
rapportens undersökning ska baseras på kommer därför att göras dels utifrån kursplanens krav 
samt dels utifrån den lokala undervisningen vilken är uppbyggd på lärarnas omdöme samt de 
lokala läroböckerna. Bedömningen av provet kommer att ske utefter hur skolans praxis ser ut 
samt efter hur de nationella proven bedöms. 
 

Att skriva matematik 
 
Undersökningens teoretiska del ska som tidigare beskrivits besvaras i ordform. Detta kan 
tyckas ovanligt när matematisk teori vanligtvis använder sig av matematiska uttryck för 
förklaringar och bevisning. Att med hjälp av det vardagliga språket kunna beskriva matematik 
är ändå centralt för att på ett korrekt sett kunna förstå de matematiska verktygen och dess 
användning. Vårt vardagliga språk är ofta inte tillräckligt för att bevisa matematiska teorier. 
Ändå spelar detta vardagliga språk en stor roll då vi mentalt försöker åskådliggöra de problem 
vi ska lösa. Per Linnell skriver i sin bok ”Människans språk” att de språkligt kodade 
begreppen spelar en stor roll i de flesta avancerade mentala operationer hos människan7. För 
en person som ska förstå en tidigare oupptäckt del av matematiken innebär det att dessa nya 
problem nästan till fullo mentalt måste beskrivas av personens vardagliga språk. Det kan 
tänkas att man i mentala operationer kan ersätta delar av det vardagliga språket med andra 
uttryck, men inom matematiken kräver detta sannolikt mycket träning och är snarare något 
som mycket erfarna matematiker använder sig av. Mindre erfarna matematikstuderande måste 
använda sig av en blandning av vardagligt språk och matematiska uttryck för att bilda sig en 
uppfattning om problemen.  
 
Howard Gardner belyser i sin bok ”Så tänker barn – och så borde skolan undervisa” det 
faktum att vårt vardagliga språks struktur påverkar vårt matematiska tänkande och tvärtom. 
Han tar bland annat upp ett exempel där en grupp universitetsstudenter får veta att det finns 
sex gånger så många studenter som professorer. När studenterna sedan får veta att det finns 
tio professorer har de inga problem att bestämma antalet studenter. Inte heller har de något 
problem att bestämma antalet professorer då de får veta antalet studenter. När studenterna 
sedan ombads ställa upp ett samband mellan antalet studenter och professorer skrev 
majoriteten av studenterna formeln som 6S = P. Anledningen till detta är enligt Gardner att 
eftersom beskrivningen av fallet var att det fanns sex gånger så många studenter som 
professorer och talet sex angavs jämte studenter så har detta överförts från den språkliga 
strukturen till den matematiska8. Fallet visar på ett nästan komiskt sätt upp det nära sambandet 
mellan vardagligt språk och matematiskt språk.  
Boken ”Algebra för alla” av Christer Bergsten, Johan Häggström & Lisbeth Lindberg 
uttrycker språkets betydelse för matematisk förståelse på följande sätt. 
 
                                                 
5 Orlenius Kennert, 2001, s 33 
6 Orlenius Kennert , 2001, s 32-33 
7 Linnell Per, 1982, s 36 
8 Gardner Howard, 1991, s 167 
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”Att inte enbart teckna tal och operationer utan också muntligt uttrycka dem är en viktig prealgebraisk del i 
matematikundervisningen, även när många operationer är automatiserade. Risken finns annars att betydelsen och 

begreppet har gått förlorade, och att operationerna inte fungerar när man skall operera med okända tal.9” 
 
Att just betydelsen och begreppen i de matematiska operationerna inte förstås är sannolikt inte 
ovanligt men det behöver inte utgöra ett hinder för att eventuellt kunna förklara och bevisa 
matematiska teorier. Personligen har jag under muntliga tentamina med hjälp av matematiska 
uttryck lyckats bevisa teorier som jag i praktiken inte förstod. De matematiska redskapen 
döljer då brister i den egentliga förståelsen.  
 
Anledningarna till att den här undersökningens teoretiska del ska besvaras i ordform är just att 
komma runt problemen med att behöva uppskatta elevernas förståelse enbart efter ett antal 
uppskrivna matematiska uttryck samt att en språklig förklaring sannolikt kommer att ge den 
mest utförliga bilden av elevernas förståelse. Som visats ovan är elevernas förmåga att i ord 
beskriva matematik ett betydelsefullt mått på deras förståelse för ämnet. Givetvis får 
matematiska uttryck användas för att komplettera provsvaren men inte utan en tydlig 
beskrivning av vad de innebär och vilken funktion de har i den aktuella situationen. 

Skapande av prov 
 
Eftersom en av undersökningens centrala delar är sambandet mellan elevernas förmåga att 
förstå och beskriva derivata samt deras förmåga att räkna uppgifter inom området delas provet 
som tidigare nämnt upp i två delar vilka ska besvaras vid var sitt provtillfälle. Under båda 
dessa tillfällen har eleverna 80 minuter till sitt förfogande. Omfattningen av varje uppgift ska 
vara sådan att den ska kunna lösas på 15 minuter vilket medför att de båda delarna kommer att 
ha 5 uppgifter. 
 
De krav inom området derivata som enligt kursplanen ställs på de elever som genomgått 
kurserna C och D är följande10. 
 
Kursen Matematik C: 
 
 Eleven skall: 
 

1. kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för 
tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp 
och metoder som ingår i tidigare kurser. 
  

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

 
3. kunna härleda deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av 

funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför 
och hur talet e införs. 

 
4. kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde 

numeriskt då funktionen är given genom sin graf. 
 
                                                 
9 Bergsten Christer m.fl., 1997, s 58 
10 Skolverket, SKOLFS 2000:5 
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5. kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika 
tillämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel. 

 
Kursen Matematik D: 
 

1. kunna förklara deriveringsreglerna och själv i några fall kunna härleda dem för 
trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och 
kvot av funktioner samt kunna tillämpa dessa regler vid problemlösning. 

 
2. kunna använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang. 

 

Presentation av läroboken 

Alla eleverna som ingått i undersökningen har haft kursböckerna ”Optima matematik C” 
11och ”Optima matematik D”12. Dessa böcker vänder sig till de naturvetenskapliga och 
tekniska programmen. Detta märks bland annat på att stor vikt är lagd på teorin inom olika 
områden. Boken har också ett stort antal exempel där teorin kopplas till den praktiska 
räkningen. Däremot har boken inte så många övningsuppgifter som man vanligtvis hittar i de 
läroböcker som vänder sig till de humanistiska programmen. Bokens innehåll kommer att 
refereras till under beskrivningen av uppgifterna. 
 
Allt eftersom uppgifterna har skapats har en dialog angående uppgifternas relevans förts med 
den person som är matematikansvarig på skolan. Denna person har dock inte varit delaktig i 
skapandet av uppgifterna och har därför inte kunnat påverka undersökningen till att spegla 
elevernas tidigare undervisning.  
 
Poängsättningen av uppgifterna i den praktiska delen är inspirerad av bedömningen av de 
nationella proven där eleven får poäng för rätt lösningsmetod samt rätt utförda delar av 
uppgiften. Poängsättningen av uppgifterna i den teoretiska delen är i huvudsak uppbyggd på 
vilken grad av förståelse en elev visar då vederbörande beskriver sin lösning men även här 
spelar olika förklaringsmoment in i bedömningen. 
   

Teoretisk del 

I det första kravet från kursen matematik C står det att eleven själv ska kunna formulera, 
analysera och lösa problem. Första uppgiften fokuserar därför på att eleven själv ska kunna 
skapa en situation i vilken derivata kan användas för att söka en storhet. Eleven ska också 
beskriva hur denna storhet ska bestämmas. 
 
 

1. Beskriv ett händelseförlopp där derivata kan användas för att beräkna någon sökt 
storhet. Ange i beskrivningen vilken storhet som söks samt hur man beräknar denna. 

 
       max 4p 

 

                                                 
11 Axelsson Rolf m.fl., 2001 
12 Axelsson Rolf m.fl., 2002 
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Två poäng ges om eleven har beskrivit en situation där derivata kan användas för att söka 
någon storhet samt att denna storhet är angiven. Ytterligare två poäng ges om eleven korrekt 
har beskrivit hur man sedan kan få fram storheten. 
 
Det andra och fjärde kravet från matematik C ligger till grunden för den andra uppgiften som 
går ut på att eleven skall dra slutsatser om derivatan med utgångspunkt från funktionens graf. 
Kursboken har också liknande moment där eleverna ska bestämma en funktions derivata med 
hjälp av dess graf samt förklara vad den betyder13. 
 

2.  

 
     max 4p 

 
 Uppskatta derivatan i punkterna x = -2, x = 0, x = 2. Redovisa hur du tänker när 
 du kommer fram till ditt svar. Vad är derivatan ett mått på? 

 
 
Två poäng ges om eleven har gjort en bra uppskattning av derivatan i de olika punkterna. Om 
eleven endast lyckats ge två bra uppskattningar så ges en poäng och om endast en bra 
uppskattning är gjord så ges inget poäng. Med bra uppskattning menas att derivatan har rätt 
tecken samt att den tar hänsyn till de olika graderingarna på axlarna. Stor noggrannhet vid 
avläsningen krävs ej. En poäng ges för en bra förklaring av tillvägagångssättet och ytterligare 
en poäng ges för korrekt beskrivning av vad derivatan är ett mått på. 
 
Det tredje kravet från matematik C ligger till grund för denna uppgift där eleverna ska härleda 
derivatan av en vanlig potensfunktion. Härledningen är representerad i elevernas kursbok14. 
 
 
 
 

                                                 
13 Axelsson Rolf m.fl., 2001, s 66-73, 77, 80 
14 Axelsson Rolf m.fl., 2001, s 81-84 
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3. Deriveringsregeln för en funktion )(xf ser ut som följande: 
nxxf =)(  

1)( −=′ nnxxf  
 

 Härled med hjälp av derivatans definition (se uppg. 5) uttrycket för )(xf ′ från )(xf . 
Både generell härledning samt härledning från mönster godkänns. Med generell 
härledning menas att derivatan till en funktion med bokstavsexponent söks, där 
numeriska exponenter kan sedan ta bokstavens plats. Med härledning från mönster 
menas att ett antal funktioners derivator används för att söka mönstret för den 
allmänna derivatan. Förklara de olika stegen.  
      max 4p 
 

För korrekt användning av derivatans definition ges två poäng. Med korrekt användning 
menas att eleven har satt in rätt uttryck på rätt plats i definitionen. Ytterligare två poäng ges 
för korrekt slutförande av uppgiften samt förklaring ifall eleven använder sig av mönster för 
att nå resultatet. 
 
Det fjärde och femte kravet från matematik C ligger till grund för den fjärde uppgiften. I 
denna uppgift ska eleverna med hjälp av två funktioners grafer förklara att den ena funktionen 
är derivatan till den andra15. Någon exakt liknande uppgift finns inte att hitta i kursboken. Det 
som finns är en uppgift där två grafer visas och där man ska säga vilken som är derivatan av 
den andra. 
 

4. I diagrammet nedan syns funktionerna y = sinx och y = cosx. 
 

 
  
 Du vet sedan tidigare att derivatan av y = sinx är y´= cosx. Ge en förklaring till  
 detta. Använd dig gärna av informationen som graferna ger dig men även andra  
 sätt går bra. 
 Ledtråd: Tänk på vad en funktions derivata säger om funktionen. 
       max 4p 
 
Eftersom det finns många sätt för eleven att ge en bra förklaring till detta problem så ges 
ingen generell bedömning av uppgiften. Uppgiften kan totalt ge fyra poäng och dessa kommer 
att delas ut beroende på hur övertygande elevens förklaring av uppgiften är. 
                                                 
15 Axelsson Rolf m.fl., 2001, s 99 
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Det andra kravet från Matematik C ligger till grund för den femte och sista uppgiften. I denna 
ska eleverna med hjälp av en figur med införda storheter gå från en ändringskvot till 
derivatans definition. Ett långt avsnitt i kursboken är ägnat åt att först förstå förändringskvot 
och att sedan använda detta till att härleda derivatans definition16. 
 
 

5. Derivatans definition av funktionen f i punkten x är: 
 

h
xfhxf

h
xf )()(

0
lim

)( −+
→

=′  

 

 Du vet sedan tidigare att derivatan i punkten x är förändringskvoten (
x
y

Δ
Δ ) för ett  

 oändligt litet intervall omkring den på kurvan aktuella punkten. Visa hur man 
 kommer från förändringskvoten till derivatans definition. I förklaringen ska det 
 ingå en figur med en graf som visar de olika storheterna(x, y, h). 
       max 4p 
 
Två poäng ges om svaret innehåller en figur med de olika storheterna samt en förklaring till 
hur de kan kopplas till förändringskvoten. Ytterligare två poäng ges om fallets 
förändringskvot sätts upp på det sätt att det leder till derivatans definition. 
 

Praktisk del 

Det första kravet hämtat från kursplanen matematik C samt ett stort antal uppgifter från 
kursboken ligger till grund för den första uppgiften17. Att så många deluppgifter har lagts till 
motiveras med att denna typ av uppgift är grundläggande då tillämpade derivataproblem ska 
lösas. 
 

1. Derivera följande funktioner. Redovisa samtliga steg. 
 

 a) 23)( xxf =  b) 
3

5)(
3xxf =  c) 24

1)(
x

xf =  

 

d) xexf 3)( =  e) xxf 2cos3)( =  f) 
24

1)(
+

=
x

xf  

 
g) ( )23)( −= xxxf       max 7p 

 
Denna uppgift kommer att bedömas så att det endast är helt korrekta svar som ger poäng. 
Korrekt svar ger en poäng per uppgift vilket gör den totala poängen till sju poäng på 
uppgiften. 
 

                                                 
16 Axelsson Rolf m.fl., 2001, s 66-78 
17 Axelsson Rolf m.fl., 2001, s 90, 96, 98, 99 



 15

Det andra och femte kravet från kursplanen ligger till grund för den andra uppgiften. 
Uppgifter av den här typen är också välrepresenterade i kursboken samt även teoretisk 
genomgång av dem18. Ytterligare en anledning till valet av denna uppgift är att sådana 
uppgifter ofta återfinns i skolans lokala prov samt de nationella proven. 
 
 

2. Bestäm lokala max och minimipunkter till funktionen: 
 
   134 3 +−= xxy     max 3p 
 
 
Här får eleverna en poäng om de har använt rätt lösningsmetod. En poäng ges om de har hittat 
rätt nollställen till derivatan. Ytterligare en poäng ges om de tydligt har visat vilken punkt 
som är max respektive minimipunkt. 
 
Grunden till den tredje uppgiften kommer av det fjärde och femte kravet hämtat från 
kursplanen i matematik C. Kursboken har endast ett fåtal uppgifter som liknar denna uppgift19 
men jag anser ändå att uppgiften är relevant eftersom dels att kursplanen betonar denna typ av 
förståelse samt att den visar på grundläggande förståelse av derivatans användning. 
 
 

3. Under söndagarna tar alltid Hasse en tur i sin gamla Volvo amazon. Även om 
amazonen har dålig acceleration så är denna jämn från gång till gång. Amazonens 
acceleration under de 15 första sekunderna kan illustreras med funktionen 27.0 ts = . 
Nedan syns funktionen i ett diagram där sträckan i meter är angiven på y-axeln och 
tiden i sekunder är angiven på x-axeln. 
Hur stor är amazonens hastighet i m/s efter 8 sekunder? 

 
 

    max 3p 
 

                                                 
18 Axelsson Rolf m.fl., 2001, s 112-114, 120 
19 Axelsson Rolf m.fl., 2001, s 121, 126-128 



 16

 
Här ges en poäng om eleven har använt en tillfredställande lösningsmetod. Som 
tillfredställande lösningsmetod räknas dels derivering av funktionen följt av insättning av 
korrekt värde samt avläsning av lutningen på kurvan. Två poäng till ges för ett korrekt 
slutförande av uppgiften. 
 
Det andra kravet hämtat från kursplanen i matematik D ligger till grund för denna uppgift. 
Kursboken i matematik D förklarar denna sortens uppgift ingående med både exempel och 
uppgifter20. 
 

4. Rita grafen till funktionen f och bestäm för vilka x som grafen är konkav uppåt 
respektive nedåt. 

 
xxf 33 −=    max 3p 

 
 

Här ges en poäng för rätt använd lösningsmetod. En poäng ges sedan för rätt utförda 
deriveringar. Den sista poängen ges om rätt x-värden sedan kan fås ur andraderivatan. 
 
Det fjärde och femte kravet hämtat från matematik C ligger till grund för den sista uppgiften. I 
boken ägnas en stor del av området derivata åt tillämpningar av den här sorten21. 
 

5. I en rak cirkulär cylinder är summan av höjden och bottenytans diameter 21 cm. 
Bestäm cylinderns maximala volym.  
Cylinderns volym beräknas enligt formeln: 

 
                                                    V = πr2h     max 4p 

 
En poäng ges här för korrekt uppställt samband för höjden som funktion av diametern eller 
tvärtom. En poäng ges sedan för ett korrekt användande av derivatan samt en poäng för 
korrekt derivering av funktionen. Ytterligare en poäng ges för ett korrekt slutförande av 
uppgiften. 
 
Alla kraven från kursplanerna med undantag av det första från matematik D ligger till grund 
för olika delar av proven. Anledningen till att detta krav inte kom med var att jag ansåg att en 
härledningsuppgift var tillräcklig. Teorins tyngdpunkt i kursen matematik D ligger snarare på 
trigonometri och integraler.  
 
De färdiga proven lämnades till skolans matematikansvarig för synpunkter. Denna tyckte att 
proven såg bra ut och hade lämplig omfattning. Samtidigt framfördes åsikten att proven 
representerade den bild av undervisningen som skolan vill ge till eleverna. En synpunkt var att 
proven möjligtvis var något svåra men detta ansågs också ha den fördelen att det skulle ge 
proven legitimitet inför eleverna. Att matematikansvarig ansåg att proven var något svåra var 
också en anledning till att härledningsuppgiften inte byttes ut till att representera kursen 
matematik D. 
 

                                                 
20 Axelsson Rolf m.fl., 2002 s 86-90 
21 Axelsson Rolf m.fl., 2001, s 124 
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Rättningen av båda proven kommer att göras två gånger. Detta görs för att undvika att 
bedömningen av matematisk formalia och liknande inte skiljer sig på olika delar av proven. 
Proven kommer också att rättas uppgift för uppgift. Detta görs för att inte bedömningen ska 
skifta mellan olika personer. Visserligen är det svårt att helt eliminera eventuell skillnad i 
bedömning men dessa åtgärder kommer sannolikt att förhindra att större variationer sker. 
 

Bedömning av resultat 
 
Eftersom undersökningens syfte är koncentrerat omkring ifall eleverna har uppnått tillräckliga 
kunskaper för att bli godkända på kursen eller inte så kommer inte bedömningen av 
testresultaten inrikta sig på att bestämma ifall vissa elever har uppnått betygen ”väl godkänt” 
eller ”mycket väl godkänt”. Hänsyn kommer endast att tas till de regler som på skolans lokala 
prov samt på de nationella proven används för att bestämma om en elev är godkänd eller inte. 
Skolans prov har den strukturen att de är uppbyggda med uppgifter av godkänd karaktär samt 
”väl godkänd” och ”mycket väl godkänd” karaktär. För att en elev ska bli godkänd på dessa 
prov så krävs att man uppnår 50 % korrekta svar på uppgifterna av godkänd karaktär. Det 
nationella provet har ett något annorlunda system som istället inriktar sig på att eleven ska 
uppnå en viss procent rätt av samtliga uppgifter i provet, alltså även de uppgifterna av ”väl 
godkänd” och ”mycket väl godkänd” karaktär. Medelnivån för ett godkänt betyg på de 
nationella proven i kurserna ”matematik C” och ”matematik D” som gjordes under våren 
2005 var 28,4 % korrekta svar22. Eftersom flera av uppgifterna i undersökningens prov är av 
svårare och mer teoretisk karaktär så får nationella provens nivåer spela en tyngre roll i 
bestämningen av gränsen för godkänt.  
 
Nivån för godkänt på undersökningens prov bestäms därför till 35 % vilket är en viktning av 
båda godkäntnivåerna med mer inflytande från de nationella proven. Eftersom provets båda 
delar har 20 poäng som maxpoäng så innebär det att den godkända nivån sätts till 7 poäng på 
vardera delen. 

                                                 
22 Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, 2005. 
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Resultat 
 

Anmärkningar 
 

Teoretisk del 
 

1. Majoriteten av de händelseförlopp som eleverna har beskrivit handlar om beräkning av 
hastighet eller acceleration. Typfallet för hastighetsberäkning är att en situation 
beskrivs i ord och att sedan ett sträcka/tid diagram görs för att åskådliggöra 
situationen. Sedan beskrivs momentanhastigheten som lutningen av den tangent som 
tangerar grafen vid det sökta ögonblicket. 
Den vanligaste förklaringen för att söka acceleration var att eleverna vid en given 
situation antog sig känna till en funktion där hastigheten var en funktion av tiden. 
Accelerationen beskrevs sedan som den funktionens momentana förändring vilken 
man fick fram genom att derivera funktionen. 
 

2. Att bestämma derivatan i de olika punkterna visade sig vara det som var lättast i denna 
uppgift. Majoriteten av eleverna producerade här korrekta svar. Att ge en förklaring på 
hur man tänkt var däremot svårare. Ofta har förklaringen bestått av matematiska 
beräkningar istället för den språkliga förklaring som frågades efter. Vad derivatan är 
ett mått besvarades ofta med ”lutningen”. Visserligen är ett generellt svar på den här 
frågan snarare ”förändringen” men eftersom uppgiften var given som en graf 
godkändes ”lutningen” som svar. 

 
3. Alla eleverna som har genomfört den här uppgiften har gjort det genom att använda 

derivatans definition till att ställa upp en tabell innehållande de grundläggande 
polynomen samt deras derivator. Här har man sedan funnit det sökta sambandet. 
Problemen har i denna uppgift främst bestått utav att utveckla definitionen efter att 
funktionerna satts in i denna. Ofta har eleverna inte förstått vad de ska göra med h 
efter utvecklingen av uttrycken. 

 
4. Samtliga elever som har klarat denna uppgift har gjort det genom att hänvisa till 

graferna. Det vanligaste svaret har varit att först förklara att derivatan av en funktion 
anger funktionens förändring. Sedan har man visat att när sinuskurvan når sitt max 
eller minvärde (alltså har förändringen noll) så är cosinuskurvans y-värde noll. Att 
sinuskurvans derivata hänger ihop med cosinuskurvans y-värde har sedan visats för 
olika x-värden.  

 
5. Ytterst få elever har här presterat svar som har kunnat ge dom några poäng och oftast 

har frågan lämnats in obesvarad. En svårighet för de elever som har lämnat in svar har 
varit att förstå att h varierar. Flertalet har beskrivit denna som en konstant med mycket 
litet värde. Uppställningen av definitionen ifrån förändringskvoten har ändå blivit rätt 
men förklaringen av parametrarna har då ansetts vara felaktig. 
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Praktisk del 
 

1. Mest anmärkningsvärt är att ingen har lyckats derivera 24
1)(
x

xf =  på ett korrekt sätt. 

De flesta har deriverat funktionen som ifall det hade stått 2)4(
1)(
x

xf =  istället för att 

göra uppdelningen 2

1
4
1)(

x
xf ⋅=  . Det stora flertalet av eleverna har givit korrekt svar 

på uppgifterna a), b), och d) medan g) uppgiften visade sig vara svår för de flesta. Det 

vanligaste felet på g) uppgiften var att man först har multiplicerat in 2
1

x  i parentesen 
men att man sedan inte har kunnat hantera bråk eller decimaltal i variabelns potenser. 
Lösningarnas generella mönster är att eleverna har svårt med de grundläggande 
kunskaperna i algebra och att detta gör att deras kunskaper i derivering inte kommer 
till sin rätt. 

 
2. Lösningarna som eleverna har gjort på denna uppgift ser snarlika ut och de som har 

gjort fel har gått i samma fällor. Ofta har nollställen sökts till ursprungsfunktionen 
istället för till derivatan. Eftersom de inte har kunnat lösa några nollställen till den 
ursprungliga tredjegradsfunktionen så har lösningen stannat här. Det mest vanliga felet 
är att det inte givits en tillräcklig motivering av vilket värde som är maximum 
respektive minimumvärde. Det är inte ett krav att eleverna måste ställa upp en 
teckentabell men ofta har den kompletterande motiveringen till nollställena helt 
uteblivit. Oftast har dock rätt nollställe angetts som maximum respektive minimum, en 
förklaring till detta kan vara att den aktuella funktionen är en positiv tredjegradskurva. 
Ett annat vanligt fel var att de sökta punkterna endast har angetts med ett x-värde. 

 
3. Felen i lösningarna till denna uppgift har varit av varierande karaktär. Många har satt 

in tiden i ursprungsfunktionen och på så sätt fått fram sträckan bilen har färdats under 
den angivna tiden. Flera av dem som gjort detta har dock förstått att det är sträckan de 
har beräknat och har sedan använt denna sträcka för att tillsammans med tiden beräkna 
medelhastigheten under de åtta första sekunderna. Ett annat vanligt förekommande fel 
är att man har sökt funktionens primitiva funktion i hopp om att arean under grafen 
ska ge hastigheten. 

 
4. Många av eleverna har förstått att andraderivatan kan användas till att lösa uppgiften. 

Det vanligaste felet är att man inte vetat om 0)´´( >xf  innebär att funktionen är 
konkav uppåt eller nedåt. Ett annat vanligt fel har varit att man trott att 
förstaderivatans nollställen utgör gränsen för där funktionen byter mellan att vara 
konkav uppåt till att vara konkav nedåt. 

 
5. Många elever har här förstått att de är tvungna att ställa upp ett samband mellan 

höjden och diametern samt att den ena ska uttryckas som en funktion av den andra. De 
flesta av felen har istället kommit av att man inte har förstått hur derivatan ska 
användas för att lösa uppgiften vilket antingen gjort att nollställen sökts till 
ursprungsfunktionen eller att funktionen deriverats men att man sedan inte vetat vad 
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man skulle göra med derivatan. Ett antal fel har också uppkommit utav felaktig 
utveckling av funktionen vilket i sin tur gav felaktig derivata. 

 
 

Resultattabell 
 
Provresultaten presenteras nedan i en tabell som representerar provets båda delar. I tabellen 
finns här de resultat som eleverna presterade på respektive fråga. Resultatsumman på provets 
båda delar finns också representerat samt de enskilda elevernas totala resultatsumma. Längst 
ner i tabellen finns även angivit medelvärden av olika resultat. 
 
 

 Teoretisk del Summa Praktisk del Summa Sammanlagd 
Summa 

Uppg. 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   
4 4 2 1 0 11 3 1 0 1 1 6 17 
4 2 4 4 4 18 4 0 3 2 0 9 27 
2 0 0 1 0 3 3 0 0 1 1 5 8 
4 1 0 0 0 5 3 0 0 1 0 4 9 
0 3 2 3 2 10 4 3 0 2 3 12 22 
0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 2 9 9 
4 3 4 3 4 18 5 2 3 3 2 15 33 
2 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 5 8 
0 3 0 4 0 7 4 2 0 2 1 9 16 
0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 2 9 10 
2 2 2 4 0 10 5 1 3 2 1 12 22 
0 1 2 0 0 3 4 0 3 0 0 7 10 
0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 4 5 
2 3 2 0 0 7 3 0 3 2 1 9 16 
0 2 2 0 0 4 4 1 0 1 1 7 11 
2 4 0 3 0 9 5 3 1 0 1 10 19 
0 2 2 1 0 5 3 0 3 1 0 7 12 
2 1 0 2 0 5 4 0 3 0 1 8 13 
4 2 2 0 0 8 5 3 1 3 3 15 23 
2 3 0 2 0 7 4 2 3 2 1 12 19 
2 1 2 0 0 5 2 0 0 1 1 4 9 

Elev- 
resultat 

4 2 0 2 0 8 4 1 0 0 1 6 14 
Medelvärde      6,73      8,36 15,09 

 
 
Medelvärdet på provets teoretiska del blev 6,73 poäng vilket var strax under de 7 poäng som 
var godkänt på delen. Av de 22 elever som deltog undersökningen så uppnådde 11 av dessa 
godkänt på denna del. Att endast hälften av eleverna uppnådde godkänt resultat medan det 
sammanlagda medelvärdet nästan uppgick till godkänd nivå förklaras med att några elever 
presterade mycket bra resultat på delen. 
 
Medelvärdet på provets praktiska del blev 8,36 poäng vilket översteg den godkända nivån på 
7 poäng. Antalet elever som presterade godkänt resultat på delen uppgick till 15 stycken. 
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Det totala medelvärdet blev 15,09 poäng vilket översteg den godkända nivån på 14 poäng. Att 
endast 11 av eleverna uppnådde en totalt sett godkänd poäng medan det totala medelvärdet 
översteg godkänd nivå förklaras dels med att enstaka höga provresultat drar upp medelvärdet 
och dels med att enstaka provresultat var väldigt låga på den teoretiska delen. Trots att flera 
av de elever som presterat låga resultat på den teoretiska delen sedan presterade godkända 
resultat på den praktiska delen räckte inte detta för att deras totala resultat skulle nå godkänd 
nivå. 
 

Korrelation mellan resultat 
 
Den tredje frågan i arbetets frågeställning är om det finns något samband som visar att de som 
kan räkna derivata bra också kan ge en bra förklaring till vad derivata är. För att undersöka 
detta så bestäms datamängdens korrelationskoefficient. Korrelationskoefficienten är ett 
beroendemått som anger styrkan hos beroendet mellan två storheter i en datamängd. I detta 
fall är de båda storheterna variablerna som visar elevernas individuella resultat på den 
teoretiska delen respektive den praktiska delen.  
För att korrelationskoefficienten ska kunna användas så måste datamängden i den aktuella 
undersökningen anses vara normalfördelad. Absolut normalfördelning är dock svår att få och 
kräver i teorin oändligt många värden i datamängden. I statistiska undersökningar använder 
man sig därför av s.k. normalapproximation vilket innebär att man räknar på datamängden 
som om den vore normalfördelad. Man kan visa att flera oberoende likafördelade variabler 
med godtycklig fördelning är ungefär normalfördelade så länge antalet undersökningsobjekt 
är tillräckligt många. I vårat fall är antalet undersökningsobjekt 22 stycken vilket enligt teorin 
anses tillräckligt för kunna approximera normalfördelning. Denna teori visas i boken 
”Sannolikhetsteori med tillämpningar” av Gunnar Blom23.  
 
Ett problem som uppstår här är om variablerna kan anses vara oberoende av varandra. För att 
lösa detta problem togs kontakt med professor Georg Lindgren på Lunds universitets 
matematiska statistikavdelning. Han förklarade att även om det inte kan visas att resultaten 
skulle vara oberoende av varandra så ska detta antas i det här fallet. Han förklarade vidare att 
bestämning av korrelationskoefficent är den undersökning som bör användas till den aktuella 
datamängden och bekräftade därmed att fördelningen bör anses vara normalfördelad. 
Teorin om användning och beräkning av korrelationskoefficient är hämtad från boken 
”Statistikteori med tillämpningar” av Gunnar Blom och Björn Holmquist24.  
 
Korrelationskoefficientens värde är beskaffat så att det alltid ligger mellan −1 och +1. Då 
värdet ligger mellan 0 och 1 talar man om positiv korrelation vilket innebär att de båda 
variablerna följs åt. Om värdet ligger mellan −1 och 0 föreligger negativ korrelation vilket 
innebär att variablerna systematiskt avviker från varandra. Det negativa respektive det 
positiva sambandet mellan variablerna är större ju närmare värdena −1 och 1 man kommer. 
Då korrelationskoefficienten har värdet 0 finns inget samband mellan variablerna. Då positiv 
korrelation uppstår innebär det att datamängden är centrerad runt en gemensam 
regressionslinje. Om koefficientens värde ligger nära 1 så kommer datamängden att ligga nära 
regressionslinjen medan inget sådant mönster syns då koefficientens värde närmar sig värdet 
0. Figur 1 respektive 2 visar två exempel på hur datamängder med olika 
korrelationskoefficienter följer sina respektive regressionslinjer. 

                                                 
23 Blom Gunnar, 1984, s180-182 
24 Blom Gunnar m.fl., 1998, s 43-47 
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 fig.1, r ≈ 0,9   fig.2, r ≈ 0,1 
 
 
Det matematiska samband som bestämmer korrelationskoefficienten är följande25. 
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Storheterna xyS , xxS , yyS  är kvadratsummorna kring de olika datamängdernas aritmetiska 
medelvärde och beräknas enligt följande26: 
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Eftersom vi har att göra med beräkningar som endast ska avgöra om det finns något samband 
mellan två storheter och inte är storheter i sig så är dessa värden enhetslösa. Variablerna 

ix samt iy i formlerna representerar de olika resultaten från provets respektive delar medan 
x och y är de olika provdelarnas medelvärde. Beräkningarna i det aktuella fallet gav följande 
värden.  
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25 Blom Gunnar m.fl., 1998, s 167 
26 Blom Gunnar m.fl., 1998, s 35, 44, 45 
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Insatt i uttryck 1 ger dessa värden korrelationskoefficienten. 
 

53,0=r  
 

Undersökning av hur väl datamängden följer sin regressionslinje gav följande resultat. 
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Diskussion 
 
Undersökningen visar bland annat att hälften av eleverna inte nådde den valda godkäntnivån 
på den teoretiska delen. Inte heller hade mer än hälften av eleverna godkänt då resultaten från 
båda proven lades ihop. Personligen är jag inte särskilt förvånad över detta. Man måste ha i 
åtanke att eleverna som nu går i årskurs tre läste de aktuella matematikkurserna i årskurs två. 
Även om en övergripande förståelse av kursen finns kvar hos eleverna så är det lätt att 
glömma bort lösningsmodeller och angreppssätt för hur olika standarduppgifter ska lösas. Nu 
är det dock så att dessa problem främst borde synas i den praktiska delen och det är den 
teoretiska delen som har det sämsta resultatet. Anledningen till detta kan vara att dagens 
matematikundervisning ofta lägger betydligt mer tid till det praktiska räknandet än till den 
teoretiska förståelsen. Även om uppgifterna i teoridelen är av det slaget att eleverna enligt 
kursplanen ska klara av dem så är det sannolikt så att få av dagens elever har fått någon 
omfattande undervisning i denna kunskap. Jag vill inte generalisera och tala för alla skolor 
utan det jag grundar detta antagande på är min egen gymnasiegång, mitt eget undervisande 
samt de studenter jag kommit i kontakt med som menar att de inte fick någon teoretisk 
förklaring till matematiken förrän de studerat på universitet. Med detta i åtanke så måste jag 
erkänna att jag är positivt överraskad över resultatet på den teoretiska delen. Visserligen är det 
ett flertal elever som underpresterat på delen. Detta är dock inte så konstigt om man just ser 
till att de knappast är vana att arbeta med denna sorts uppgifter samt kanske inte har fått 
någon undervisning i hur man löser dem. Intressant är att flera av dem som underpresterat på 
den teoretiska delen senare har gjort bra resultat på den praktiska delen. En förklaring till 
detta skulle kunna vara att man inte behöver ha speciellt mycket teoretisk kunskap för att lösa 
uppgifterna på området. En annan förklaring kan vara att det finns mentala blockeringar hos 
eleverna till att ge sig på att förklara matematisk teori. Möjligheten är sannolikt stor att detta 
har bidragit till att vissa elever på förhand bestämt sig att man inte klarar av uppgifter av 
teoretisk karaktär vilket lett till att inget ordentligt försök har gjorts. Undersökningen visar 
också på ett antal toppresultat vilka är imponerande. Speciellt imponerande är den stora 
teoretiska förståelse dessa elever har. 
 
Om eleverna som grupp kan sägas vara godkända i enlighet med kursplanen är en svår fråga. 
Enligt de tolkningar av kursplanerna som gjorts och den gräns för godkänt resultat som 
bestämdes är eleverna nära men inte godkända. Detta motiveras med att hälften av eleverna 
inte uppnådde godkänt resultat samt att gruppens medelvärde understiger den godkända 
nivån. Om eleverna som grupp kan sägas vara godkända eller inte behöver inte i sig vara 
speciellt viktigt. Den här undersökningens skulle endast undersöka elevernas kunskaper i 
förhållande till de krav som tolkats av mig. Det är mycket möjligt att elevernas undervisning 
hade en något annan tyngdpunkt och att läraren som bedrev denna undervisning gjorde andra 
tolkningar av kursens krav. Det prov som eleverna fick utföra kanske därför inte speglade den 
kunskapsbild som eleverna har av derivata.  
Matematikansvarig på skolan uttryckte också att provet var relativt svårt. Detta tillsammans 
med att det har gått en termin eleverna sedan eleverna läste kursen skulle kunna säga att 
provresultatet är väntat trots att alla eleverna tidigare genomgått kurserna med godkänt betyg. 
 
Personligen tycker jag att de enskilda svaren och anmärkningarna per fråga är intressantare än 
det totala resultatet. För mig som blivande lärare visar dessa svar bland annat upp vilka fällor 
som är vanliga för eleverna att gå i. Flera saker förvånade mig under rättningen, speciellt 
anmärkningsvärt var att alla eleverna misslyckats med att derivera en funktion i bråkform där 
variabeln stod i nämnaren. Generellt sett så berodde felen i uppgift 1 på den praktiska delen 
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på brister i grundläggande algebraisk kunskap snarare än brister i eleverna kunskap om 
derivata. Bristande kunskaper i grundläggande matematik är något som jag själv ständigt blir 
påmind om då jag undervisar. Detta är säkerligen frustrerande för alla matematiklärare då det 
kan skapa en känsla av maktlöshet inför elevernas lärande. Noterbart var även att eleverna 
generellt sett har beskrivit en punkt med endast x-värde. En annan sak som är intressant är att 
många elever har svårt att uttrycka matematik i ord. Detta är inte förvånande med tanke på att 
matematikundervisningen sällan ställer kravet att eleverna ska använda sig av ordform. Om 
man däremot har i åtanke den koppling som språken har till vår tankeverksamhet vilken 
beskrivs tidigare i rapporten så är detta tänkvärt. Utan att gå in för djupt på spekulationer så 
kan det sägas att det sannolikt finns möjligheter till ökad förståelse hos elever om man kunde 
föra in språklig förklaring i matematikundervisningen. 
 
I undersökningen av sambandet mellan teoretisk och praktisk kunskap bestämdes 
korrelationskoefficienten till 0,53. Detta visar på ett tydligt samband mellan de båda 
kunskaperna. Hade korrelationskoefficienten varit lägre hade det visat att möjligheten till bra 
betyg är stor även utan teoretisk förståelse. Detta hade varit ett nedslående resultat för att 
personligen anser jag att engagemanget inför ämnet hänger ihop med hur pass väl man förstår 
det samma. De som vill kritisera betydelsen av detta resultat skulle kunna göra det genom att 
säga att det faktum att resultaten på de bägge delarna korrelerar med varandra beror på att de 
elever som har motivationen att lära sig räkna med derivata sannolikt också har motivationen 
att lära sig förstå derivatan. Det är svårt att helt bemöta denna kritik men jag skulle vilja säga 
att även om man arbetar med teorin bakom derivata och räknandet av derivata som två helt 
separata delar så kommer så kommer de kunskaper som man lär sig från den ena delen skapa 
större förståelse för den andra. Ett exempel på detta kan ses i uppgift 3 på den praktiska delen. 
Har man här förståelsen om vad derivata är samt hur det kan användas utesluter det att man 
angriper uppgiften genom att söka en primitiv funktion i hopp om att denna kan ge 
hastigheten. Sedan utesluter jag inte att man kan lära sig olika lösningsmetoder som sedan kan 
användas för att lösa en mängd olika derivataproblem. 
 
De huvudsakliga bristerna i undersökningen anser jag vara att en rad tolkningar har behövts 
göras samt att metoden med provform inte nödvändigtvis kommer åt den kunskap som eleven 
besitter. Tolkningarna av kursplan samt lokal undervisningspraxis är omöjliga att komma 
ifrån men de skapar också en subjektiv vinkling av arbetet. Jag har medvetet gjort det jag 
kunnat för att tolkningarna ska vara så objektiva som möjligt men den undermedvetna 
styrningen av undersökningen är sannolikt omöjlig att komma ifrån. Det är dock min 
uppfattning att undersökningen är av den sorten att den omöjligt skulle kunna göras utan ett 
visst mått av subjektivitet från den som utför den. Jag menar därmed att bristen i 
undersökningens objektivitet inte förringar värdet av den.  
Metoden med provform har vissa nackdelar som man exempelvis kunde ha minskat med en 
undersökning i intervjuform. Genom intervjuer hade den som utfört dessa lättare kunnat förstå 
bredden av den intervjuades kunskaper. På provet har ju eleverna bara chansen att visa vad de 
kan inom just dessa områden. Jag anser ändå att provformen lämpade sig bäst för denna 
undersökning främst eftersom antalet medverkande kunde ökas samt att sambandet mellan 
förståelse och beräknande kunskap lättare kunde sökas. En annan brist är att även om 
tolkningarna skulle vara objektiva så är de mycket svåra att göra. Att exempelvis sätta nivån 
för godkänt på undersökningen kan omöjligt göras så att denna sedan kan sägas vara den 
verkliga nivån som bestämmer om eleverna uppnått godkänt eller inte. Många argument för 
och emot denna nivå kan framföras och de är säkerligen lika många som antalet 
argumenterande. Jag anser ändå att det är motiverat att sätta en sådan nivå. En anledning till 
detta är att det visar betydelsen i de tolkningar som var och en av oss blivande lärare måste 
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göra. En annan anledning är att den som läser rapporten sannolikt måste ställa sig själv frågan 
om vad han/hon anser borde vara godkänd gräns. 
Beräkningarna som ligger bakom resultatet att det finns ett samband mellan teoretisk och 
praktisk kunskap är gjorda enligt vetenskaplig praxis. De statistiska modeller som använts är 
tillförlitliga så länge undersökningen är tillräckligt omfattande. En undersökning innehållande 
22 stycken ses i anslutning till rådande modeller tillräckligt för att ett tillförlitligt resultat har 
nåtts. Bristen i detta resultat ligger snarare i att sambandet sökts från de resultat som tidigare 
delvis bygger på egna tolkningar. 
 
Frågan om hur pass generaliserbar undersökningen är beror till stor del på hur pass väl 
undersökningsgruppen kan sägas representera de elever som genomgått dessa kurser. Här kan 
viss kritik riktas mot att alla elever i undersökningsgruppen är ifrån samma program. Även det 
naturvetenskapliga programmet läser dessa kurser och eleverna här är dessutom flera än de 
som läser det tekniska programmet. Personligen anser jag att den viktigaste aspekten 
angående generaliserbarheten ligger i om eleverna har gjort ett bra försök att lösa uppgifterna 
eller inte. Ifall undersökningsgruppen inte är motiverad till att göra undersökningen spelar det 
sannolikt ingen roll vilka elever som finns i den, resultatet blir ändå oanvändbart. Eftersom 
ansträngning har gjorts för att dels välja ut elever som jag kunnat lita på samtidigt som dessa 
representerar varierande kunskapsnivå anser jag att de åtgärder som kunnat göras för att 
undersökningen ska kunna generaliseras gjorts. 
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Bilaga 1: Teoretiskt prov 
 
 

Derivataprov – Teoretisk del 
 
Svaren ska bestå av att du i ord beskriver det som frågas efter. Matematiska formler 
och begrepp får användas i svaren men innebörden av dessa ska då förklaras.  
 
 

1. Beskriv ett händelseförlopp där derivata kan användas för att beräkna någon 
sökt storhet. Ange i beskrivningen vilken storhet som söks samt hur man 
beräknar denna.       

       Max 4p 
 
 
 

2.  

 
 
 

 Uppskatta derivatan i punkterna x = -2, x = 0, x = 2. Redovisa hur du tänker när 
 du kommer fram till ditt svar. Vad är derivatan ett mått på?  
       Max 4p 
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3. Deriveringsregeln för en funktion )(xf ser ut som följande: 
nxxf =)(  

1)( −=′ nnxxf  
 Härled med hjälp av derivatans definition uttrycket för )(xf ′ från )(xf . 
 Förklara med ord hur du tänker.      
       Max 4p 
 
 
 
 

4. I diagrammet nedan syns funktionerna y = sinx och y = cosx. 
 

 
  
 Du vet sedan tidigare att derivatan av y = sinx är y´= cosx. Ge en förklaring till  
 detta. Använd dig gärna av informationen som graferna ger dig men även andra  
 sätt går bra. 
 Ledtråd: Tänk på vad en funktions derivata säger om funktionen.  
       Max 4p 
 
 

5. Derivatans definition av funktionen f i punkten x är: 
 

h
xfhxf

h
xf )()(

0
lim

)( −+
→

=′  

 

 Du vet sedan tidigare att derivatan i punkten x är förändringskvoten (
x
y

Δ
Δ ) för ett  

 oändligt litet intervall omkring den på kurvan aktuella punkten. Visa hur man 
 kommer från förändringskvoten till derivatans definition. I förklaringen ska det 
 ingå en figur med en graf som visar de olika storheterna(x, y, h). 
       Max 4p 
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Bilaga 2: Praktiskt prov 
 

 
Derivataprov – Praktisk del 

 
Svaren bestå av kompletta uträkningar samt eventuella motiveringar som klargör dina 
lösningsmetoder. 
 
 

1. Derivera följande funktioner 
 

 a) 23)( xxf =  b) 
3

5)(
3xxf =  c) 24

1)(
x

xf =  

 

d) xexf 3)( =  e) xxf 2cos3)( =  f) 
24

1)(
+

=
x

xf  

 
g) ( )23)( −= xxxf   
       Max 7p 
 
 

2. Bestäm lokala max och minimipunkter till funktionen: 
 
   134 3 +−= xxy  
        Max 3p 
 
 

3. Under söndagarna tar alltid Hasse en tur i sin gamla Volvo amazon. Även om 
amazonen har dålig acceleration så är denna jämn från gång till gång. 
Amazonens acceleration under de 15 första sekunderna kan illustreras med 
funktionen 27.0 ts = . 
Nedan syns funktionen i ett diagram där sträckan i meter är angiven på y-axeln 
och tiden i sekunder är angiven på x-axeln. 
Hur stor är amazonens hastighet i m/s efter 8 sekunder? 
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        Max 3p 
 
 
 

4. Rita grafen till funktionen f och bestäm för vilka x som grafen är konkav uppåt 
respektive nedåt. 

 
xxf 33 −=  

      Max 3p 
 
 
 

5. I en rak cirkulär cylinder är summan av höjden och bottenytans diameter 21 cm. 
Bestäm cylinderns maximala volym.  
Cylinderns volym beräknas enligt formeln: 

 
V = πr2h 

      Max 4p 
 
 


