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This is a qualitative case study of a teacher, teaching applications about the derivative in 

a natural science and a technology class. The aim with the study is to explore which 

goals, routines and mathematical knowledge for teaching that are present when teaching. 

I have used Schoenfeld’s theory of goal-oriented actions and the notion of mathematical 

knowledge for teaching as the theoretical frameworks for the study. A teacher was 

observed during five lessons and interviewed three times. The results show that the 

teacher has special content knowledge when he acts. The teacher also seems to move his 

focus from the students’ understanding of an exercise to a more general explanation of 

the task when he has to explain the same exercise several times during the same lesson. 

From a methodological point of view, Schoenfeld’s framework and the notion of 

mathematical knowledge for teaching were a suitable choice for the study. However, the 

results of the study indicate a need for a notion to Schoenfeld´s framework of fixed and 

flexible goals as an important part of the teacher’s actions.  
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Det här är en kvalitativ fallstudie av hur en lärare undervisar om derivata i en klass på det 
naturvetenskapliga programmet och en på teknikprogrammet. Studiens syfte är att 
undersöka vilka mål, rutiner och vilken matematisk kunskap för undervisning som används. 
Uppsatsens teoretiska ramverk består av Schoenfeld´s teori om målorienterade handlingar 
och teorier om matematisk kunskap för undervisning. En lärare observerades under fem 
lektioner och blev intervjuad tre gånger. Resultatet visar att läraren har flera olika 
specialiserade matematiska innehållskunskaper när han undervisar. Läraren verkar också 
ändra sitt fokus utifrån hur eleverna förstår en uppgift till en mer generell förklaring av 
uppgiften när han behöver förklara samma matematiska uppgift flera gånger under samma 
lektion. Schoenfeld´s ramverk och teorin om matematisk kunskap för undervisning var ett bra 
val för studien ur en metodologisk synvinkel. Studiens resultat indikerar dock att det behövs 
en komplettering av Schoenfeld´s ramverk av att fixerat och flexibelt mål är en viktig del av 
lärarens agerande.  
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1 Inledning 

Lärare behöver en mängd olika kunskaper. Att undervisa kräver mer än bara allmänna kunskaper 

i det ämne man skall undervisa i, exempelvis matematik (Ball, Hill & Schilling, 2004). De 

behöver generell kunskap och en mer specifik kunskap om ämnet de undervisar i (Shulman, 

1987; Ball m.fl. 2004). Under lärarutbildningen får lärare grundläggande ämneskunskaper och 

pedagogisk kunskap. Ändå tar det många år innan en lärare blir säker i sin roll (Shulman, 1987). 

För att bli säker krävs därför mer och en annan sorts kunskap. Det är kunskap om hur ett moment 

kan läras ut på olika sätt, hur lärarens ämnen kan relateras till andra ämnen, syften, kunskap om 

hur kursplanens mål översätts till undervisningsmål, hur just ett moment undervisas på ett 

framgångsrikt sätt och kunskap om vilka förkunskaper eleverna behöver med mera (Ball, Thames 

& Phelps, 2008). 

 

Derivata är det mest centrala av de nya matematiska begrepp som elever möter i C-kursen i 

matematik på gymnasiet (Larsson, N., Marklund, M., Szabo, A. & Viklund, 2007). Därför är det 

viktigt att ta reda på hur en lärare använder sin kunskap för att tänka och agera i klassrummet när 

derivata undervisas. De flesta elever som läser kursen gör det för att den är central för fortsatta 

studier. Derivata ger även förståelse för vardagliga begrepp som vi kommer i kontakt med redan 

som barn. Begreppet diskuteras i tidigare kurser och i vardagliga sammanhang oftast i termer av 

hastighet. Precis som Hähkiöniemi (2006) skriver så pratar vi om när hastigheter ökar, minskar, 

är konstanta, är noll, medelhastighet, hastigheten vid en viss tidpunkt och när den är störst och 

minst. Derivata är alltså ett begrepp eleverna har arbetat med tidigare men de har inte ofta haft 

något gemensamt namn på de företeelser som behandlar begreppet.  När lärare undervisar om 

derivata så kommer det oftast i ordningsföljden att definitionen introduceras, alla 

deriveringsregler lärs ut och sist kommer tillämpningar av derivata (Larson m.fl., 2007). Dessa 

tillämpningar är uppgifter där eleverna använder alla sina kunskaper för att lösa problem som 

knyts till verkliga händelser. 

 

Hur en lärare undervisar om derivata är viktigt för vilka kunskaper om derivata eleverna får och 

därmed vilken förståelse som finns för fortsatta studier och vardagsföreteelser. Frågan är vilka 

speciella kunskaper läraren som studeras i den här uppsatsen har om derivata och hur det lärs ut? 
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Uppsatsen är en fallstudie om hur en utvald lärare undervisar om derivata i en Matematik C-kurs 

på gymnasiet. Vad lärare har för orientering påverkar vilka mål läraren har med undervisningen 

och det påverkar i sin tur vad eleverna lär sig och därmed hur de klarar kursen. Därför ska jag ta 

reda på hur en lärares syn på derivata påverkar målet med undervisningen. Hur nås sedan de 

målen genom lärarens handlingar med hjälp av de resurser som finns? Sammanfattningsvis tar jag 

reda på hur en lärare sätter upp mål med hjälp av den orientering läraren har och hur målen nås 

med hjälp av resurser som till exempel specialiserad matematisk kunskap. Jag återkommer till att 

precisera syftet och frågeställningarna efter att jag har presenterat den teoretiska positionen jag 

ämnar anta i arbetet. 
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2 Teori 

Teorins första del behandlar läraren. Först presenteras vilka olika typer av kunskaper en lärare 

kan ha. Sedan kommer Schoenfelds (2011) teorier som är uppsatsens ramverk. Syftets 

frågeställningar, metoder för intervjuer, observationer och analys och resultatet bygger på 

Schoenfelds teori om hur en lärare tänker och agerar i klassrummet efter mål. Mål sätts efter vilka 

orienteringar vi har och målen styr hur vi agerar. Del två av teoridelen presenterar derivata som 

begrepp och hur det kan undervisas. 

 

2.1 Lärares matematiska kunskap för undervisning 

För att arbeta som lärare krävs kunskaper inom flera olika områden (Kilpatrick m.fl., 2001). Ett 

sätt att kategorisera och karaktärisera lärares kunskaper är i termer av ämneskunskap, pedagogisk 

kunskap och pedagogisk ämneskunskap (Shulman, 1986; Ball m.fl., 2008). Medan ämneskunskap 

syftar på lärarens kunskaper i matematik handlar pedagogisk kunskap exempelvis om hur 

undervisningen skall organiseras. Pedagogisk ämneskunskap omfattar både ämneskunskap och 

pedagogisk kunskap, men omfattar även den specifika kunskap som läraren behöver för att kunna 

undervisa i just det ämnet. I följande avsnitt kommer de olika kunskapskategorierna utförligt att 

beskrivas. 

 

2.1.1 Lärares ämneskunskaper 

En lärares ämneskunskaper är de kunskaper en lärare har inom de ämnen som de undervisar i. För 

en matematiklärare är ämneskunskapen det läraren kan om ämnet matematik. 

 

Matematisk kunskap kan delas in i konceptuell och procedurell kunskap (Haapaslao, 2003). Det 

finns ingen enkel gräns mellan dem och en kunskap kan vara både konceptuell och procedurell. 

Sfard (1991) gör en liknande kategorisering i operationell och strukturell kunskap, men säger att 

det inte ska ses som en uppdelning utan som en helhet. Konceptuell kunskap är kunskapen om 
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objekt. 

 

Objekten är begrepp, regler och problem som människan har kunskap om och kan använda. För 

att räkna med derivata behövs kunskap om regler så som deriveringsreglerna. Att lösa uppgifter 

med tillämpningar av derivata innebär att lösa vardagliga problem med hjälp av grundläggande 

kunskaperna inom derivata. Konceptuell kunskap utvecklas genom att det bildas relationer 

mellan olika typer av information. Det kan ske mellan ny information och information som redan 

finns i minnet eller mellan olika begrepp som vi redan lärt oss (Hiebert, 1999). Under kursen 

Matematik B får eleverna lära sig att bestämma maximipunkter och minimipunkters koordinater 

genom att använda en grafs nollställen och symmetrilinjer. I Matematik C lär de sig sedan att 

derivera funktioner. En tillämpning av derivata är att bestämma det största eller det minsta värdet 

en funktion ger. Vid beräkningar av sådana uppgifter får eleverna använda sina kunskaper om 

derivering av funktioner och maximi- och minimipunkter. Det innebär att de kopplar kunskaper 

de redan lärt sig till varandra.  Matematiska objekt gör det lättare att komma ihåg processernas 

ordning i våra kognitiva scheman med hjälp av symboler, de bryter ner komplexa processer till 

mindre steg, ser till att arbetsminnet inte blir överbelastat och det ger oss bättre känsla för 

matematik (Sfard, 1991). 

 

Procedurmässig kunskap delas upp i två kunskapsområden. Det första är kunskapen om att kunna 

skriva och vid rätt tillfälle använda matematiskt språk och symboler. Det andra är att stegvis i 

linjär sekvens kunna använda till exempel algoritmer och regler för att lösa matematikuppgifter. 

Då derivatan i till exempel en punkt ska bestämmas och det som är givet är funktionen går det 

inte att sätta in den givna punkten i funktionen. Först måste funktionen deriveras och sedan kan 

lutningen i punkten bestämmas.  

 

Det finns en stark relation mellan konceptuell och procedurell kunskap som är viktig för 

effektiviteten vid problemlösning och för att förstå processen till ett resultat. Om procedurell 

kunskap kopplas till konceptuell kunskap blir det lättare att välja vilken procedurell kunskap som 

ska användas vid ett visst tillfälle vilket förenklar och effektiviserar (Hiebert, 2002). Ett 

matematiskt problem kräver ofta många olika steg i uträkningarna. Ett exempel på ett objekt är en 

teckenstudietabell. Det är en tabell där eleverna sätter in de x-värden som ger derivatans 
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nollställen och x-värden som ligger runt nollställena. På nästa rad i tabellen testar eleverna vilket 

tecken derivatan har i punkterna för de x-värden som står på ovanstående rad. Med hjälp av den 

informationen kan eleverna sedan skissa hur grafen till funktionen ser ut. Teckenstudietabeller 

har alltid samma uppbyggnad vilket innebär att arbetsminnet inte behöver ha lika mycket 

information samtidigt. Tabellen ger eleven hjälp om vilka processer som ska användas och i 

vilken ordning det sker. Objekt som till exempel tabeller säger oss varför vi gör något inte bara 

vad vi gör (Hiebert, 1986; Sfard, 1991; Skemp, 1976). När konceptuell kunskap till exempel 

symboler förklaras med procedurell kunskap så ger det symbolerna mening och motiverar varför 

eleverna behöver kunskap om olika symboler. Konceptuell kunskap kräver hög grad av 

medvetenhet och procedurell kunskap är inlärda steg som görs utan större ansträngning 

(Hapasalo, 2003).  

 

En svårighet som finns är att se matematiska begrepp både som objekt och process (Sfard, 1991). 

Operationer kommer före det strukturella i inlärning för det strukturella är mer avancerat än det 

operationella. Sfard (1991) påpekar att så inte alltid är fallet Det går att använda objekt utan att 

förstå de bakomliggande processerna. Det går till ett exempel att förstå en grafs struktur utan att 

ha utfört processer med funktionen (Sfard, 1991; Asiala m.fl., 2001). Sfard (1991) säger att även 

om något introduceras som ett objekt så använder studenterna det på ett operationellt sätt. 

 

Matematiklärare behöver generell kunskap och en mer specifik kunskap om matematik (Ball 

m.fl., 2008). Ball m.fl. (2004) delade upp innehållskunskap i två kategorier. Det finns allmän 

innehållskunskap och specialiserad innehållskunskap. Allmän ämneskunskap är den kunskap en 

lärare behöver för att undervisa i aktuell matematikkurs (Ball m.fl., 2004). Det innebär att läraren 

måste behärska de uppgifter elever löser. Ett exempel är att derivera x2. För att kunna förklara för 

elever hur de ska derivera måste läraren själv kunna lösa uppgiften. Utan allmän kunskap gör 

läraren många misstag och använder fel termer vilket innebär att eleverna lär sig fel och det tar 

från undervisningstiden (Ball m.fl.,, 2004). 

 

Innehållskunskap som är specialiserad skiljer sig från pedagogisk kunskap då det inte kräver 

kunskap om studenter eller lärande (Ball m.fl., 2004). När en lärare lyssnar, kommenterar och ger 

elever uppgifter krävs mycket matematisk kunskap. Kunskapen om matematik behöver dock inte 
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vara förknippad till kunskap om studenter eller lärande. Ett exempel är att när lärare bedömer om 

en metod är lämplig för ett lektionsinnehåll behövs bara matematiska kunskaper (Ball m.fl., 

2004). Specialiserad matematisk innehållskunskap som en lärare behöver kan även vara: 

 Svara på frågan varför? 

 Hitta exempel som har rätt matematiskt innehåll 

 Knyta det aktuella ämnet till tidigare och framtida undervisning 

 Ställa bra matematiska frågor som utvecklar eleverna 

 Kunna förklara ett moment på flera olika sätt 

 Om elevernas metoder fungerar generellt 

 Förklara vad olika steg i en procedur betyder   

 Om de har kunskaper utöver kurserna som de undervisar i för att kunna förklara för eleverna 

vad de kan använda sina kunskaper till och vad som väntar dem. (Ball m.fl., 2008). 

 

Detta är kunskaper som en lärare får genom bland annat erfarenhet inom yrket, Lärares kunskap 

är mångdimensionell och går utanför den kunskap som allmänbildade människor har om till 

exempel matematik. 

 

2.1.2 Lärares pedagogiska kunskap 

Vetskapen om vilka hjälpmedel som krävs, hur uppgifter ur ett generellt perspektiv bemöts i 

klassrummet är pedagogisk kunskap (Shulman, 1986; Bass m.fl., 2004). En lärare förväntas till 

exempel veta hur helklassövningar fungerar, hur begrepp och processer presenteras, hur en bra 

klassrumsdiskussion startas, hur undervisning sker så alla lär sig är andra exempel på 

pedagogiska kunskaper matematiklärare behöver (Kilpatrick, 2001). 

 

Undervisning i helklass kan till exempel vara att läraren har en genomgång vid whiteboardtavlan 

eller samtalar med klassen om till exempel tillämpningar av derivata. Helklassundervisning i 

matematik kan ibland innebära mindre planering än individuell undervisning för varje elev 

eftersom läraren bara behöver förbereda en genomgång. Vid helklassundervisning får alla elever 

tillgång till samma material och studiehastigheten bestäms av lärarens undervisning. Om alla 

elever i en klass har samma lärobok i matematiken så kan det vara en bidragande faktor till att 



7 
 

eleverna studerar i samma takt (Lampert, 2001). Det som kan vara negativt med 

helklassundervisning är att det inte blir lika hög grad av individanpassning som när läraren 

förklarar för en elev åt gången. När matematik undervisas i helklass behöver läraren tänka på och 

utföra många saker samtidigt. Några av dem är: 

 visuella representationsformer 

 bestämma vilka som ska få prata av dem som inte är aktiva 

 lära och hjälpa individer och samtidigt hålla igång hela klassen 

 föra diskussioner 

 låta eleverna vara spontana 

 hålla en hastighet som gör att eleverna hänger med (Lampert, 2001)  

 

Shulman (1986) gör ännu en uppdelning av kunskap. Han delar in kunskap i förslag, fall eller 

händelse och strategi. Den kunskap lärare har om hur lektioner kan se ut är som en databas med 

förslag på hur de själva ska utforma sina lektioner. Det finns ingen som säger hur läraren ska göra 

utan hon eller han måste välja något av alla förslag som finns. Kunskap om händelser är till 

exempel minnen från hur en lärare lyckades få kontroll på elever som var väldigt stökiga. Allt 

som sker ger oss rutiner för hur vi kan gör liknande situationer (Shulman 1986). Den sista 

kunskapen, strategisk kunskap, är den kunskap läraren plockar fram då han eller hon ställs inför 

en situation eller ett problem och ska försöka lösas det på bästa sätt. Då strategisk kunskap 

kommer till uttryck är det omdömet som används (Shulman, 1986). En sådan situation kan vara 

att elever arbetar i olika takt och läraren måste finna en strategi för att alla elever ska kunna 

utvecklas. 

 

Kunskap om elever ger möjlighet till individualisering i matematikämnet (Lampert, 2001). Om 

en lärare vet vad individerna kan och hur de lär sig kan han eller hon undervisa så att det stämmer 

överens med elevernas olika behov. Allt som sker i klassrummet säger läraren något om eleverna 

och deras kunskaper. Därför måste läraren analysera det eleverna gör och använda kunskapen om 

eleverna för att anpassa undervisningen efter både gruppen och individernas kunskaper och 

förutsättningar. Alla löser uppgifter på sitt sätt och läraren måste därför kunna dela upp en 

uppgift i lämpliga steg som förenklar den, men även utvecklar elevernas kunskaper efter var och 

ens förutsättningar. När en lärare hjälper en elev ska han eller hon analysera det eleverna gör och 
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anpassa sig till det sätt eleven valt att lösa uppgiften på (Kilpatrick, 2001). En elev som har börjat 

på en matematisk uppgift kan ha gjort fel i uträkningarna men ändå tänkt rätt. Därför är det bra 

om läraren först låter eleven förklara hur han eller hon tänkt och utifrån det väljer lärare hur 

eleven ska få hjälp. Om en lärare förklarar en uppgift för två elever samtidigt så kan det vara så 

att bara en av eleverna förstår det sätt läraren valt att lösa uppgiften på. Undervisningen anpassas 

då efter en av eleverna. Den andra eleven får istället anpassa sig efter undervisningen, blir inte 

inkluderad och utvecklas inte på samma sätt. 

 

Elever lär sig på olika sätt. Några gillar fysisk miljö där det förekommer mycket ljud medan 

andra vill att det ska vara helt tyst för att de ska kunna koncentrera sig. Andra fysiska aspekter 

som inverkar på inlärningen är ljus, temperatur och var och hur eleverna sitter (Stensmo, 1997). I 

undervisningssammanhang finns emotionella faktorer som spelar in. Det kan vara om eleverna 

själva fått välja vad de ska jobba med eller om de fått ett ämne som de inte är intresserade av. 

Sociala faktorer så som om eleverna jobbar ensamma eller grupp och om de får hjälp av en vuxen 

eller vänner är också av intresse. Fördelen med att få hjälp av en lärare är att läraren kan se till att 

eleven inte missförstår något. Fysiska faktorer som har betydelse för inlärningen i matematiken är 

om lärande sker genom att se, höra, röra eller kombinationer av dem. Vissa elever behöver 

mycket genomgångar där läraren berättar hur de ska gå tillväga, andra gillar bilder och det finns 

de som gärna gestikulerar. Psykologiska faktorer som kan inverka är om det behövs ett 

sammanhang eller inte och hur vi arbetar. Elever kan till exempel lösa uppgifter långsamt och 

väldigt noggrant eller fort men slarvigt (Stensmo, 1997). Alla dessa faktorer om hur elever lär sig 

är viktiga att lärare känner till för att kunna individanpassa undervisningen. Vad är det då i 

individanpassad undervisning som är så bra? Det ökar elevernas självkänsla och studieresultat när 

de får utföra något genom att använda det som de kan och deras insikter (Boström & Svantesson, 

2007). Nackdelen för läraren är att det kräver mer planering och förarbete. Fördelen är att när 

planeringen är klar så blir det lättare för eleverna att angripa uppgifter och de kan arbeta mer 

självständigt vilket underlättar för läraren att undervisa och hinna med alla elever under lektionen 

(Boström & Svantesson, 2007). Boström och Svantesson säger att när en lärare väl har förstått 

hur en elev lär sig bäst så har han eller hon hjälp av det i all undervisning framöver för i princip 

så ändras inte det sätt någon lär sig på. Det sker bara små förändringar under livet och oftast 

innebär de att vi blir mer flexibla och kan anpassa oss efter situationen vi befinner oss i (Boström 
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& Svantesson, 2007). En elev som lär sig genom att höra någon ge en förklaring kommer troligen 

alltid att föredra det sättet att lära sig matematik. Hur läraren sedan väljer att individualisera 

bygger på lärarens orientering, rutiner och vilka mål som sätts upp för individerna (Schulman 

2011). Inför en lektion måste läraren planera och då måste mål läggas upp över vad som ska läras 

ut och till vilka elever det ska läras ut (Lampert, 2001). 

 

2.1.3 Pedagogisk ämneskunskap 

En lärares pedagogiska ämneskunskap är kunskap om hur ett visst ämne kan undervisas, hur 

innehållet kan anpassas efter elevgrupp och hur styrdokumenten styr undervisningen (Ball m.fl. 

2008). Det förenar alltså den pedagogiska kunskapen med ämneskunskapen. 

Kunskap om elever innebär att ha kännedom om elevgrupper men även elever som enskilda 

individer. En lärare förväntas till exempel veta hur deriveringsregler inom matematiken bäst 

undervisas till olika elever. Att ha kunskap om elever är en förutsättning för att kunna använda 

den pedagogiska kunskapen och utan pedagogisk kunskap är det svårt att veta hur kunskap om 

elever kan användas i undervisningen. Om en lärare kan förklara hur den största arean av en 

triangel kan beräknas på flera olika sätt men inte vet vilka sätt som är lämpade för den elev som 

undervisas så har läraren inte användning för sin kunskap. 

Det finns olika sätt att undervisa matematik på. De vanligaste sätten att undervisa derivata är att 

göra det för hela klasser eller gå runt och hjälpa en eller ett par elever åt gången. Vid varje 

lektionstillfälle måste läraren göra en avvägning om vad som ska göras i helklass och vad som 

eleverna ska utföra själva. ”One of the intractable problems of teaching when it occurs in school 

classrooms is managing the tension between working with individuals and working with the 

whole class”(Lampert, 2001, s.121). En sådan övervägning måste läraren göra då han eller hon 

märker att många elever har problem med samma uppgift. Det kan vara så att läraren redan hjälpt 

många elever med en uppgift innan han märker att det är majoriteten som frågar om den 

uppgiften. Då kan en lärare välja att gå igenom uppgiften för hela klassen. Risken är att de som 

redan förstått uppgiften är så många att det hade varit bättre om läraren hjälpt det få antal elever 

som fortfarande behöver hjälp. Eller är det så många kvar att hjälpa att det kommer ta väldigt 

mycket av lärarens tid att förklara för alla och därför hade det varit bättre för läraren med en 
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genomgång för alla elever. 

Lärare hjälper enskilda elever till exempel när elever räknar uppgifter i läroboken och eleven ber 

om hjälp eller när läraren går runt och ser i elevens anteckningar att han eller hon gjort fel. 

Interaktioner mellan lärare och elever kan vara omfattande eller små och passiva eller aktiva. 

Stora samspel kan vara då läraren sitter flera minuter med en elev och hjälper honom eller henne 

med en uppgift om tillämpningar av derivata. Små interaktioner är till exempel när ett fåtal ord 

växlas eller att läraren lägger märke till något som eleven skrivit. Aktiva möten är när läraren 

kommunicerar med elever genom att prata med dem och lyssna på vad de säger. Om läraren låter 

en elev förklara hur den tänkt när den försökt rita en graf till en deriverad funktion och läraren 

sedan utgår ifrån elevernas kunskaper för att förklara så är mötet aktivt. Passiva möten kan vara 

att läraren bara lyssnar eller står vänd mot eleven. Det viktiga med de passiva mötena är att 

läraren visar att den bryr sig om vad eleven gör (Lampert, 2001). Hur läraren kan kommunicera 

med enskilda elever beror på hur omgivningen: hur det går för hela klassen och hur aktiva de är 

som sitter bredvid eleven är exempel på vad som kan påverka kommunikationen mellan lärare 

och elever (Lampert, 2001). En lärare som hjälper en elev med en uppgift kan ha påverkats i sin 

förklaringsmetod av att han eller hon hjälpt andra elever med samma uppgifter. Problem som kan 

finnas för en lärare när eleverna arbetar individuellt är: svårt att hinna med alla och anpassa 

genomgångar och förklaringar efter varje individs kunskap och aktivitet och att elever hjälper 

varandra på felaktigt sätt (Lampert, 2001). Det som i den här studien ska observeras är hur en 

lärare undervisar eleverna i derivata. Lärares kunskap kan enligt Schoenfeld (2011) beskrivas 

som en av lärarens resurser. Schoenfelds teori presenteras i nästa stycke. 

 

 

2.2 Lärares handlingar, mål och orientering 

Ett moment inom matematiken kan undervisas på oändligt många sätt vilket betyder att en lektion 

med en lärare inte blir identisk om en annan lärare skulle hålla i samma lektion. Faktorer som 

påverkar är vilka planeringar som finns både för enskilda lektioner och mer långsiktigt som till 

exempel för hela terminen. Hur lärare ser på undervisning, vilka kunskaper och erfarenheter 

lärare har spelar också en stor roll för lärares agerande och vilket upplägg han eller hon har för 
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lektioner. Schoenfeld (2011) delar upp det som påverkar hur en lärare tänker och agerar i 

klassrummet i: 

 Mål 

 Orientering 

 Rutiner 

 Icke-rutiner 

 Kontroll och självreglering 

 Resurser 

Enligt Schoenfeld (2011) utför lärare aktiviteter som formas av olika mål. Ett mål lärare har med 

en lektion kan vara att alla elever ska kunna derivatans definition i slutet av lektionen. Mål sätts 

beroende på orientering som Schoenfeld (2011) beskriver som en lärares synsätt och 

uppfattningar. Om en lärares uppfattning är att elever bäst lär sig genom att arbeta självständigt i 

läroböcker så kommer läraren planera in tid för det. Hur mål uppfylls beror på de resurser som 

finns tillgängliga för lärare. En av de mest väsentliga resurserna är kunskap. En matematiklärare 

behöver bland annat matematiska kunskaper för att kunna undervisa om ämnet. Andra resurser är 

rutiner, icke-rutiner och den självreglering som lärare har. I det här arbetet kommer fokus att 

ligga på hur läraren handlar rutinmässigt. Hur en lärare handlar beror på vilka mål som finns och 

vilka resurser som är tillgängliga. Följande modell förklarar sambandet mellan orienteringar, mål, 

resurser och handlingar: 

 

Orienteringar    mål           handlingar 

 påverkar                   påverkar 

 

              resurser 

Kunskap kan definieras som den information som kan användas för att lösa problem, nå mål eller 

utgöra andra uppgifter. Kunskap kan vara fakta, vilket inom derivata kan vara derivatans 

definition som uppställning eller att närmevärdet av e är 2,72. Lärares kunskap om elever kan till 

exempel vara att veta hur de presterat på prov. Begreppsmässig kunskap i matematiken kan vara 

att utföra bevis eller förstå hur saker och ting hänger ihop. Procedurmässig kunskap kan enligt 

Schoenfeld (2011) vara hur klassrumsarbete går till, hur elever ska diskutera eller hur lärare 

väljer att organisera i klassrummet. En form av kunskap är också hur elever löser 
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problemuppgifter. Procedurer kan ha olika utgångar beroende på till exempel om det finns 

variation i klassrumsarbetet och om exempel som används är intressanta för eleverna 

(Schoenfeld, 2011). 

 

2.2.1 Orientering 

Orientering är hur en lärare tolkar och uppfattar omgivningen (Schoenfeld, 2011). Hur en lärare 

tolkar klassrumsklimatet och uppfattar att läraryrket ska se ut påverkar lektionens innehåll och 

stämning. Det påverkar i sin tur vad och hur någon lär sig (Leder, 2003). Schoenfeld (2011) 

beskriver hur lärares orienteringar kan skilja sig åt. En lärare kan tycka om relativt hög ljudnivå i 

klassrummet medan en annan lärare anser att eleverna lär sig bäst när det är tyst. Det kan också 

vara så att en lärare ger tydliga instruktioner inför en uppgift medan en annan ger eleverna mer 

utrymme för tolkning. En lärares orientering kan ibland vara missvisande. Lärare kan uppfatta det 

som att eleverna lär sig bäst på ett sätt och därför undervisar på det sättet, men egentligen är det 

inte så (Leder, 2003). Det kan leda till att eleverna inte presterat som läraren förväntat sig. Om 

läraren då reflekterar över kunskapen om elevernas inlärning så kan orienteringen ändras och 

läraren ändrar sitt sätt att lära ut (Leder, 2003). 

 

2.2.2 Mål 

En persons orientering påverkar vilka mål som skapas. Ett mål är det som en individ vill uppnå 

(Schoenfeld, 2011). När en lärare planerar sin lektion sätter han eller hon upp undervisningsmål. 

Enligt Mager (1988) är ”ett mål en beskrivning av en prestation som du vill att eleven ska visa 

upp” (s.13). Skillnaden mellan Schoenfelds (2011) och Magers (1988) definition av mål ligger i 

att Schoenfeld är mer intresserad av processen till målet. Målet är att undervisningen ger ett 

förbestämt resultat och processen till målet är inte lika intressant som resultatet (Mager, 1988). 

Vill läraren till exempel att en klass ska kunna derivera polynomfunktioner i slutet av en lektion 

så uppnås det målet endast om alla elever innan lektionen slutar kan derivera de uppgifter en 

lärare ger dem. Processen till den kunskapen är inte av intresse, det är endast resultatet. 

Prestationen som förväntas uppnås kan ha olika kriterium och kan förverkligas under olika 

miljöbetingelser. Kriteriet för elever som ska derivera polynomfunktioner kan vara att alla ska ha 
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gjort någon uppgift men alla behöver inte ha gjort alla uppgifter som finns i läroboken. 

Gemensamt för alla undervisningsmål är att de är misslyckade om undervisningen går i en 

oönskad riktning (Mager, 1988). Lärare kan ha som mål att lektionen ska handla om hur elever 

maximera eller minimera areor och omkretsar. Om elever istället arbetar med derivatans 

definition hela lektionen så har lektionen gått i motsatt riktning än vad som var planerat. 

 

Alla yrken har enligt Schoenfeld (2011) målorienterade aktiviteter.  Mål bryts ner i delmål som i 

sin tur kan ha undermål. Ett mål i en matematiklärares undervisning kan vara att utifrån 

styrdokumenten undervisa om derivata. Ett delmål kan vara att undervisa om tillämpningar av 

derivata. Ett undermål till delmålet är till exempel att elever ska få förståelse för hur en funktions 

graf ser ut om de vet hur grafen till den deriverade funktionen ser ut. Lärare styrs av 

styrdokument. Om lärare inte undervisar om allt om derivata som står i kursplanen för till 

exempel Matematik C så kan inte eleverna nå målen.  Det är huvudmålet som står i fokus men det 

är ett krav att undermål och delmål uppfylls för att ett huvudmål ska nås. Under processen till 

målet kan händelser ske som innebär att mål omformuleras. Enligt Schoenfeld (2011) är därför 

objekt delmål till huvudmål. Mål kan vara allt från kortsiktiga till långsiktiga, de kan gynna 

varandra eller motverka varandra och de kan bestämmas medvetet och omedvetet (Schoenfeld, 

2011). Schoenfeld (2011) formulerar inte någon definition för omedvetna mål. De omedvetna 

målen är svåra att definiera eftersom de inte uttrycks med ord. Vid samtal och observation av sig 

själv eller andra kan de omedvetna målen bli medvetna. Innan en lektion finns ofta planering för 

vad som ska undervisas. Under en lektion bedöms situationen som råder och mål fastställs eller 

ändras om situationen kräver det. Sedan tas beslut för att nå fram till delmålen som leder till 

huvudmålet eller huvudmålen. 

 

Det finns enligt Mager (2003) tre anledningar till att det är viktigt att läraren har tydliga 

undervisningsmål. För det första gör tydliga mål att det är lättare att planera en lektions innehåll 

och därmed ta in rätt material och gå tillväga på det sätt som gynnar eleverna. För det andra 

underlättar det utvärderingen. Elevers ämneskunskaper utvärderas med till exempel prov. Om 

målen är otydliga är det svårt att avgöra om eleven nått upp till målen och betygssättningen 

försvåras. Det sista argumentet är att undervisningsmål underlättar för eleverna (Mager, 2003). 

Tydliga mål gör att eleverna vet vilka krav som ställs på dem för att nå upp till målen. Det blir 
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också lättare för dem att utvärdera sig själva. Bra målformuleringen gör att missförstånd mellan 

lärare och elever undviks. Därför bör ord som: veta, förstå, inse och fatta inte användas. Ord som 

är bättre är de som ger mindre möjligheter för tolkning som skriva, lösa och jämföra. 

 

2.2.3 Rutin 

En stor del av en lärares arbete sker på rutin. Rutiner utgörs av handlingar och agerande som en 

människa gör relativt oreflekterat på grund av att han eller hon har gjort samma eller liknande 

handlingar många gånger förut (Schoenfeld, 2011). Rutinhandlingarna är beteenden som är 

inövade och finns i hjärnan som scheman. En rutinhändelse för en matematiklärare är till exempel 

att räkna en uppgift som han eller hon räknat så många gånger innan att uppgiften löses utan 

större ansträngning. Stegen till svaret görs automatiskt. I en rutinsituation fattas beslut 

automatiskt och läraren vet vilka resurser som finns tillgängliga. Ber en elev om hjälp om en svår 

uppgift som läraren har fått frågor om många gånger innan så vet läraren direkt hur uppgiften ska 

lösas och vilka kunskaper han eller hon ska använda för att förklara den. Många lärare ser sitt 

yrke som en livslång utbildning. De lär sig hela tiden nya saker och får nya rutiner bland annat 

genom att analysera sina egna handlingar och interagera med elever (Kilpatrick, 2001). Desto 

mer erfarenhet en lärare får desto mer kommer han eller hon utföra på rutin då det är större 

sannolikhet att en händelse har skett vid ett annat tillfälle. 

 

Händelser som inte lärare upplevt tidigare har han eller hon inga rutiner för och de är därför icke-

rutinhändelser (Schoenfeld, 2011). En uppgift som en lärare aldrig har löst tidigare eller en fråga 

som läraren aldrig har fått tidigare är en händelse som läraren inte har rutin för. Som hjälpmedel 

vid händelser som lärare har rutin eller icke-rutin för finns kontroll och självreglering. 

Självreglering innebär att vi reglerar vilken metod vi valt att utföra något med beroende på hur 

resultatet blir. När något går bra väljer vi ofta att fortsätta med samma metod och när något går 

dåligt väljer vi istället att testa en ny metod. Om en lärare förklarar en uppgift på ett sätt och 

eleven inte förstår kan läraren välja att lösa uppgiften på ett annat sätt. Självkontroll är enligt 

Stensmo (1997) makten över sig själv vilket är av stor vikt vid olika sociala situationer då vi 

behöver både inre och yttre kontroll. En lärare använder självreglering för att ha kontroll över det 

som sker i klassrummet. Det kan vara så att en lärare bestämt att eleverna ska få räkna själva hela 
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lektionen men när han eller hon märker att flera elever har svårt med samma uppgift eller 

moment väljer läraren att istället att ha genomgång för alla på tavlan. Utan självreglering och 

kontroll är det svårt att nå de mål och förväntningar som finns då lektioner inte alltid blir som en 

lärare tänkt sig (Stensmo, 1997). När en lärare använder sig av självreglering har han eller hon 

kunskap om hur något kan utföras annorlunda. 

 

2.3 Derivata ur ett didaktiskt perspektiv 

Derivata kan representeras på olika sätt. Några exempel är grafiskt, verbalt, symboliskt och eller 

fysiskt. En funktion kan visas grafiskt genom att rita grafen, derivatan är då en tangents lutning i 

olika punkter. När vi istället pratar om derivata verbalt så blir det ofta i ord som 

momentanhastighet. Vid en fysisk förändring diskuteras fart eller hastighet (Zandieh, 2002). Det 

är lärarens orienteringar som påverkar vilket och när de olika sätten bäst presenteras. Zandieh 

(2002) ger konkreta exempel på process och objekt inom begreppet derivata. Derivatabegreppet 

kan uppfattas på tre olika sätt som utgörs av förhållanden, gränsvärde och funktion. Det finns ett 

objekt-processpar i varje lager (Zandieh, 2002). Förståelse för derivatans definition kräver 

kunskap om alla tre lager. Tillämpningar av derivata kan också ha tre lager precis som 

definitionen. Processerna för att lära sig begreppet derivata leder fram till att förstå det som ett 

objekt. På nästa nivå används objektet som en helhet som det utförs processer med. Ett exempel 

är att gränsvärdet kan vara ett objekt genom uppställningen av derivatans definition eller en 

process när gränsvärdet närmas (Zandieh, 2002). Sådana processer kan i den här uppsatsen vara 

uppgifter med tillämpningar av derivatan. Det Sfard (1991) bidrar med är en förklaring till varför 

derivata kan ses både som ett objekt och en process och att det är så med i princip alla begrepp i 

matematiken eftersom strukturell kunskap föregås av operationell kunskap. Det finns undantag 

för hur vi lär oss något, alltså när vi använder objektet innan den procedurella kunskapen finns 

där. Objektet kallas då pseudo-objekt. Individen har då ingen kunskap om de bakomliggande 

processerna som leder fram till objektet. När de bakomliggande strukturerna förstås  finns 

operationell konception om derivata är då operationell konception finns där (Zandieh , 2002). 

Hähkiöniemi (2006) skriver att konceptet derivata kan vara skilt från att räkna ut värden på 

derivatan. Kunskaper om derivatan kan enligt honom därför vara både konceptuella och 

procedurella. Han skriver även att ”some properties of the derivative may be learnt by perceiving 
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the derivative of a function from the graph of the function” (Hähkiöniemi, 2006, s.2). Det innebär 

att eleverna arbetar med derivata i form av grafer som objekt innan de utför processer på det 

genom att rita grafen till derivatan utifrån funktionens graf. De går därmed inte från procedurell 

kunskap till konceptuell som enligt Sfard (1991) är det vanligaste sättet. Det som i derivatan ses 

som en process på en matematisk nivå är på en annan nivå ett objekt (Zandieh, 2002; Sfard 

1991). Vid tillämpningar av derivatan där olika moment av derivatan används samtidigt kan det 

vara bra för eleverna att ha en förståelse för ett begrepp både som objekt och process för att se 

sambanden mellan de olika nivåerna. Sfard (1991) skriver även att full förståelse för ett begrepp 

fås först när ett begrepp ses som både objekt och process. Frågan är då hur en läraren gör för att 

ge eleverna den kunskapen och om läraren är medveten om uppdelningen. 

 

I ett experiment utfört på ett amerikanskt universitet i Beirut ändrades en hel kurs så att den 

skulle fokusera på visualisering istället för mekanisk inlärning av derivata. Abboud och Habre 

(2006) skriver att experimentet visade att de elever som gynnades av kursen var de redan starka 

eleverna. Fokuseringen på grafers utseende och hjälpmedel så som datorer och grafritande 

räknare bidrog till att dessa elever fick en komplett förståelse av derivatabegreppet. De elever 

som uppfattade innehållet i kursen som komplicerat kunde dock inte ta till sig av den nya typen 

av undervisning och hoppade antingen av eller misslyckades på sluttentamen. De ansvariga för 

projektet bestämde sig till sist för att inte fortsätta med den omgjorda kursen på grund av att det 

dåliga sammanlagda resultatet. Abboud och Habre (2006) påpekar dock i sin artikel att eleverna 

blev bättre ju längre kursen gick och att de började använda geometriska och analytiska 

förklaringar i större grad än mekaniska. 

 

Enligt Gray och Tall (2001) finns det en stor skillnad mellan konkreta objekt och de symboler 

som används i aritmetik och algebra. En uppritad graf till en funktion är ett exempel på ett 

konkret objekt i matematiken. Ett konkretiserat objekt (embodied object) blir mer mentalt över 

tid genom diskussioner och reflektion. Konkreta objekt kan ge matematiska idéer grundläggande 

mening men det kan också bli för komplext att använda i problemlösning. Ett konkret objekt lärs 

in genom att vi använder våra sinnen. I derivatan kan det vara när en graf ritas upp med penna på 

ett papper och vi får känslan av förändrad lutningsgrad när grafen ändrar lutning. Därför kan 

elever lära sig om hur lutning förändras utan att använda några symboler eller uträkningar som 
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senare kan användas (Gray & Tall, 2001). Eleven borde därför enligt Gray och Tall lära sig 

mycket om derivatan genom att arbeta med grafer. Symboler ”allows us to switch flexibly 

between mental concept and mental process” (Gray & Tall, 2001, s. 67) 

 

Hähkiöniemi (2006) studerade hur studenter tänker på olika sätt om derivata i en specifik 

situation. I uppgiften arbetade eleverna med olika grafer och deras derivata.  Lärare behöver 

känna till hur eleverna tänker så de kan undervisa på bästa sätt.  Kunskapen om hur olika 

individer bäst lär sig och hur de tänker ger en möjlighet att individanpassa undervisningen vid 

både genomgångar och då läraren diskuterar med en elev. I hans studie kom han fram till att 

eleverna använde ökning, gå stegvis, hur tangenter ser ut i olika punkter och att de följer grafen 

med händerna eller pennor för att få fram tangenter. 

 

2.4 Teorisammanfattning 

En lärare behöver många olika typer av kunskaper för att undervisa. Det är pedagogisk kunskap 

som handlar om vilka metoder läraren kan använda i undervisningen. Det är ämneskunskap som 

är den kunskap en lärare har om matematik. Ämneskunskap kan delas upp i konceptuell och 

procedurell kunskap. Det kan även kategoriseras som allmän ämneskunskap och specialiserad 

ämneskunskap. Specialiserad matematisk kunskap är den kunskap som lärare har och som andra 

med allmän matematisk kunskap inte har. De båda kunskaperna förenas i pedagogisk 

ämneskunskap som är hur man undervisar om ämnet för elever och utifrån styrdokument (Ball 

m.fl., 2008). Derivatans begrepp kan representeras på olika sätt och beroende på hur de 

presenteras så kan det ses som objekt eller process eller både och. Kunskaper är enligt Schoenfeld 

(2011) en resurs. Resurser använder lärare huvudsakligen som ett redskap till att nå de mål som 

läraren sätter upp. Sambandet mellan Schoenfelds (2011) ramverk och Balls m.fl. (2008) ramverk 

(2008) är alltså teorin om kunskap. Kunskap är det som används för att nå mål. Mål skapas 

beroende på en lärares orienteringar om hur något ska vara. Det är lärare som sätter upp mål om 

hur derivata ska undervisas och det är hur lärare gör det som ska studeras. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur en lärare undervisar om derivata. Syftet 

leder till följande frågeställningar: 

 Vilka mål har läraren med sin undervisning och hur påverkas de målen av hans orienteringar? 

 Vilka specialiserade matematiska innehållskunskaper om derivata har läraren? 
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4 Metod 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur en lärare undervisar om derivata. Det som framförallt 

skulle beaktas var hur en lärares orienteringar påverkar de mål som sätts upp och hur läraren 

handlar efter målen. För att ta reda på det valde jag att intervjua och observera en speciell lärare. 

Läraren, som deltog i undersökningen, undervisade två klasser i kursen Matematik C på 

gymnasiet. Klasserna var en naturvetenskaplig klass och en teknikklass. Insamlade data består av 

lektionsobservationer och intervjuer med läraren i samband med lektionerna. Sammanlagt 

observerades två lektioner med eleverna på det naturvetenskapliga programmet och tre med 

eleverna på teknikprogrammet. Studien innefattar också fyra intervjuer med läraren. Den 

metodiska ansatsen behandlar varför uppsatsen är en fallstudie och fördelarna med intervjuer och 

observationer. 

 

4.1 Metodisk ansats 

4.1.1 Metodologiskt ramverk 

Schoenfelds (2011) teori för målorienterade handlingar valdes som metodologisk ansats för att 

det gav uppsatsen en röd tråd där teori är kopplad till syfte, resultat och analys.  Teorin innehåller 

de väsentliga delar som behövs för att kunna analysera hur en lärare tänker och agerar före, under 

och efter en lektion. 

 

 Schoenfeld (2011) delar upp mål i långsiktiga och kortsiktiga.  För att kunna identifiera vilka 

mål lärare har och få en enhetlighet i analysen gjordes följande uppdelning: 

 kortsiktiga mål: de mål som gäller de närmaste 1-3 lektionerna 

 långsiktiga mål: de mål som är längre än de kortsiktiga 

Tanken var att de kortsiktiga målen gällde planering och tankar för de lektioner som observerades 

mellan två intervjuer.   

 

Vilka rutiner läraren har påverkar hur han handlar i olika situationer. Om läraren har varit med 
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om en händelse flera gånger innan så kommer han att agera utan att tänka så som han gjort de 

tidigare gångerna. Om läraren istället möter en ny situation så kommer han att handla på det sätt 

han anser är bäst vid det tillfället vilket inte är på rutin. Gemensamt för rutiner, icke-rutiner, 

självreglering och resurser är att de alla har störst betydelse för hur läraren handlar.  Uppsatsens 

metod beskrivs utförligt nedanför för att diskutera studiens validitet och reabilitet, vilket påverkas 

av hur information samlats in, analyserats och vilka begrepp som använts (Merriam, 1988). 

 

4.1.2  Fallstudie 

Som forskningsmetod valdes en kvalitativ fallstudie av hur en lärare undervisar derivata.  

Fallstudien bestod av observationer och intervjuer. Fördelen med fallstudier är de innebär en 

”…undersökning av en specifik företeelse, t ex ett program, en händelse, en person, ett skeende, 

en institution eller en social grupp” (Merriam, 1988, s.24). Min undersökning var i enlighet med 

kriterierna för en fallstudie eftersom jag studerade en lärare. Fallstudier kan anpassas till den 

kontext de utförs i och efter vilka personer som deltar. Studien beskrivs så utförligt här i 

metodavsnittet att studien ska gå att utföras med en annan lärare i en liknande kontext. När 

studien påbörjades hade eleverna arbetat med derivata under en ganska lång tid och påbörjade det 

kapitel i läroboken som handlar om tillämpningar av derivata.   

 

4.1.3  Intervju 

Intervju valdes som en del av metoden då det är den bästa tekniken vid intensivstudier (Svensson 

& Starrin, 1996).  Utan intervju hade det varit svårt att samla in information om hur läraren 

tänker. Genom intervjuerna fick jag tillgång till lärarens känslor, åsikter och egenskaper. Det är 

en kvalitativ intervju då målet är att undersöka en företeelse (Svensson & Starrin, 1996).   

 

4.1.4  Intervjufrågor 

En svårighet vid intervjuer är att inte ställa ledande frågor (Merriam, 1988). Jag försökte 

förhindra detta genom att göra en intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguide är en lista på frågor eller 

ämnen som kan användas under intervjun. Intervjuaren behöver inte följa den utan är fri att ställa 
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andra frågor inom det ämne som bestämts (Patton, 2002; Schoenfeld, 2011). Som stöd fanns det 

specifika frågor nerskrivna innan varje intervju. Frågorna till intervjuerna skrevs så svaren skulle 

kunna kopplas till Schoenfelds (2011) teori om mål, orientering, rutiner, icke-rutiner och 

självreglering. Frågornas syfte var även att ge den information som önskades och uppmana till 

dialog. Intervjuerna hade inte hela ordningsföljden bestämd i förväg utan frågorna styrdes av hur 

samtalet fortlöpte och dess innehåll vilket innebär att intervjuerna var delvis strukturerade och 

kvalitativa (Merriam, 1988; Svensson & Starrin, 1996). 

 

För att få reda på vilka mål och delmål läraren hade med lektionen ställdes frågor som: Vad har 

du planerat för dagens lektion? Vad ska eleverna kunna efter lektionens slut. Med hjälp av svaren 

på frågorna kunde sedan lektionerna observeras för att se hur läraren arbetade för att uppnå målen 

i undervisningen och om han ändrade målen under lektionens gång. Hans svar visade även vilka 

rutiner han har för att planera och förbereda lektioner. Vad läraren hade för planer visade också 

vad han trodde fungerar för den aktuella klassen med hjälp av den kunskap han har. Frågor som 

om det är någon elev som behöver extra hjälp eller mer utmaning kunde visa om han hade mål 

för enskilda individer och i så fall vilka. Schoenfeld (2011) gör uppdelning av mål i långsiktiga 

och kortsiktiga. För att få reda på vilka sådana mål läraren hade fanns frågor som rörde 

planeringen för nästa lektion och sådana som handlade om hela terminen. 

 

För att ta reda på lärarens orientering ställdes frågor om varför han lägger upp undervisningen 

som han gör. Jag ställde frågor om vilka arbetssätt han kommer att använda på lektionerna och 

varför han valt dem. Det skulle ge svar på om eleverna skulle arbeta självständigt eller i grupp, 

vilka arbetssätt han tycker är lärorika, vad han tycker är viktigt och hur han anser att elever lär sig 

bäst. Då det var två klasser som observerades ställdes frågor som rörde likheter och skillnader 

mellan klasserna för att få reda på hur han anpassade lektionerna efter individer, klasser och 

program. Frågorna ställdes även för att få reda på hur lärarens orientering om hur motiverade 

eleverna var, vilka kunskaper de har, hur stökiga eleverna är och vad läraren anser år en bra 

studiemiljö. Lärarens rutiner och icke-rutiner försökte jag belysa genom att fråga vad eleverna 

tycker är lätt respektive svårt och hur läraren agerar om eleverna är stökiga eller har problem med 

uppgifter. 

Exempel på frågor från intervjuguiden och mina tankar om frågorna: 
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 Vad har du planerat för dagens lektion? Syftet med frågan var att få läraren att börja berätta 

om sina tankar inför lektionerna. Beroende på vad han svarade på frågan så kunde jag ställa 

lämpliga följdfrågor. Förhoppningen var att jag skulle få reda på vilka mål och undermål han 

hade inför de olika lektionerna. Om målen var kända så blev det lättare att se hur han strävade 

efter att uppnå målen i undervisningen, om han ändrade målen under lektionens gång och om 

målen blev uppfyllda. Frågan skulle också ge mig en uppfattning av vilka rutiner han hade för att 

planera undervisningen. 

 Vad tänker du gå igenom? Varför? Om läraren inte berättade det i föregående fråga så tänkte 

jag fråga mer om vad lektionen skulle ha för innehåll och varför han valt att ta med just det. 

Syftet var att se vilken orientering läraren hade, vad han tyckte var viktigt och hur han trodde att 

eleverna skulle lära sig bäst. 

 Är det någon elev som kommer behöva extra hjälp eller som du kommer lägga mer tid på? 

Frågan skulle visa vilka mål läraren hade när de gällde enskilda elever, hur väl han kände dem 

och vad han ansåg om individanpassning. Därefter kunde jag observera lektionerna och se om det 

han hade sagt stämde överens med hur han agerade. 

 Vad har du planerat för lektionen efter? Svaret på frågan skulle ge mig förståelse för vilka 

matematiska innehållskunskaper läraren hade om i vilken ordning olika moment kom. Det skulle 

också visa lärarens mål och vilka rutiner han hade för att planera för mer än en lektion i taget. 

 Ser planeringen för teknikklassen likadan ut? Eftersom läraren hade lektioner med 

naturvetarklassen först så ville jag fråga hur lektionen med teknikklassen skulle se ut. Jag ville ta 

reda på hur han anpassar undervisningen efter vilket program eleverna går på, vilken kunskap han 

hade om eleverna och vilka rutiner han hade för att planera för olika klasser. 

 Hur är klassen? Hur är den andra klassen? Likheter? Skillnader? Frågans syfte var att 

undersöka vad läraren har för uppfattningar om hur motiverade eleverna är, vilka kunskaper de 

har, vilken nivå han lägger undervisningen på, hur stökiga de är. Om läraren ser skillnader i 

klasserna så kan jag jämföra det med hur han sedan väljer att anpassa lektionerna efter de olika 

klasserna. 

 Vad behöver eleverna kunna innan lektionen för att hänga med idag? Jag ville få reda på 

vilka förkunskaper eleverna läraren såg att eleverna behövde inför lektionen. Om läraren visste 

vilka matematiska kunskaper som krävdes för lektionerna så kunde det visa att han har 

specialiserad matematisk kunskap. Lärarens orienteringar kommer fram när läraren berättar vad 
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han tycker är viktigt att eleverna kan. De mål läraren hade haft innan lektionen kan vara att 

eleverna ska kunna olika begrepp inför den lektionen som frågorna ställs (bilaga 2). 

 

4.1.5  Observation 

Lektionerna filmades då det gav möjlighet att gå tillbaka till lektionstillfället och analysera 

detaljer. Fördelen med att observera en lektion är att det som är rutin för deltagarna och som 

anses självklart kan upptäckas (Merriam, 1988). Det språk som används och intensiteten som 

finns i omgivningen ger intryck och känslor som bara fås vid observationer. Speciellt är det 

viktigt med observationer för att förstå sammanhanget och därmed få ett holistiskt perspektiv. En 

annan viktig aspekt med att vara på plats är att få en egen bild av situationen och då slippa förlita 

sig på dokument och vad andra berättar. Det finns även sådant som de intervjuade inte vill prata 

om och då är observation ett utmärkt tillfälle att leta svar på sådana frågor (Patton, 2002). 

 

Förhållningssättet mellan forskaren och eleverna var enligt Merriam (1988) observatör-deltagare 

eftersom jag studerade lärarens undervisning men var inte delaktig i undervisningen. Jag var 

orolig att eleverna skulle bli osäkra av att någon filmade dem och att de därför skulle bli tysta och 

agera annorlunda än vid min frånvaro. Merriam (1988) säger att vanor och rutiner som funnits 

länge inte påverkas av att en forskare finns närvarande, därför anser jag mina observationer vara 

trovärdiga. 

 

4.2  Urval 

Eftersom begreppet derivata i C-kursen i matematik ofta behandlas under samma tidsperiod var 

möjligheten att antingen följa en lärare under flera lektioner eller ett par lärare under ett fåtal 

lektioner. Den lärare som följdes arbetar på en skola där jag gjort min praktik. Läraren skulle 

precis börja med tillämpningar av derivatan när han kontaktades vilket gjorde det lämpligt att 

följa honom. 

 

Läraren låg lite efter i planeringen med teknikklassen vilket han inte gjorde med 

naturvetarklassen. Det bidrog till att det var svårare att observera samma moment i de båda 
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klasserna. Därför bestämde jag mig för att inte lägga stor vikt vid att göra jämförelser mellan 

klasserna. 

 

Personen som observerades och intervjuades är lärare i matematik, fysik och samhällskunskap. 

Han har varit på skolan sedan 1998 och är cirka 40 år gammal. Tidigare har han även arbetat på 

en annan gymnasieskola. Då studien skulle genomföras undervisade läraren två klasser i C-

kursen. Jag valde att följa lärarens undervisning i båda klasserna för att få tillräckligt med 

material. Eleverna läste andra året på det naturvetenskapliga programmet respektive 

teknikprogrammet. Teknikklassen bestod av 17 elever och naturvetarklassen av 14 elever. 

 

4.3  Genomförande och bearbetning 

Hur genomförandet och bearbetningen gick till presenteras här utförligt för att studien ska vara 

möjlig att göras igen av någon annan och för att öka trovärdigheten och reliabiliteten i studien 

(Merriam, 1988). Jag bestämde mig för att skriva examensarbetet om den derivata som 

undervisas i C-kursen i matematik på gymnasiet. Efter det valdes undersökningsmetod. Jag skulle 

observera hur en lärare arbetar med tillämpningar av derivata.    

 

För att förstå hur och varför läraren undervisade som han gjorde skulle observationerna 

kompletteras med intervjuer. Innan observationerna fick rektorn godkänna att observationer 

skulle ske på skolan och eleverna informerades. Vid observationer och intervjuer är det viktigt att 

beakta etiska aspekter och därför fick eleverna ut informationsblad (bilaga 3) och jag berätta om 

de konfidentialitetskrav som finns (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Lektionerna filmades med två videokameror. Den ena kameran stod på ett stativ i ett hörn 

framför eleverna under hela lektionen. Den andra kameran höll jag i handen och följde läraren. 

Kameran var kopplad via Bluetooth till en mikrofon som satt fast på lärarens tröja. Sammanlagt 

intervjuades läraren vid tre tillfällen. Samtliga intervjuer ägde rum i lärarrummet. Samtalen 

spelades in med hjälp av en diktafon och vi blev inte störda under samtalen. 

 

När fem lektioner studerats så avslutades observationerna ”kategorierna började bli mättade (en 
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fortsatt datainsamling ger endast mycket litet tillskott av ny information, i jämförelse med den 

energi det tar att få tag i den)”(Merriam, 1988, s.138). Nya observationer tillförde inte mycket 

mer till analysen och jag hade tillräckligt med material för att kunna skriva mitt resultat. Därefter 

renskrevs intervjuerna och sammanfattningar av intervjuerna och observationerna gjordes 

 

Utmaningen vid kvalitativa analyser är att sortera och plocka ut det viktigaste av det insamlade 

materialet och hitta kategorier som det kan sorteras in i (Patton, 2002). För att kunna analysera 

resultatet av observationer och intervjuer användes den uppdelning som gjordes av Schoenfelds 

(2011) teorier i orientering, mål och handling. Intressanta och användbara delar av det renskrivna 

materialet valdes ut genom att jämföra vad som sades i de olika intervjuerna och vad som hade 

observerats. Därefter analyserades delarna med hjälp av teori från teoriavsnittet. I analysen är det 

viktigt att se till att det finns inre validitet vilket innebär att resultatet blir så likt verkligheten som 

möjligt, därför försökte jag se till att inget förvrängdes för att passa in i den teori som användes 

(Merriam, 1988).  
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5 Resultat och analys 

För att undersöka hur en lärare undervisar tillämpningar av derivata observeras en lärare under 

fem lektioner och intervjuas vid tre tillfällen. Läraren har genomgång om hur en funktions graf 

kan översättas till derivatans graf och tvärt om under första lektionen med eleverna på 

naturvetarprogrammet och tredje lektionen med eleverna på teknikprogrammet. Andra lektionen 

med naturvetarprogrammet handlar om att derivera polynomfunktioner med exponenter som inte 

är positiva heltal. Första och andra lektionen med teknikprogrammet får eleverna arbeta med att 

maximera och minimera areor och omkretsar. Den första lektionen med eleverna på 

teknikprogrammet har läraren genomgång hela lektionen och andra lektionen får elever arbeta i 

läroboken. 

 

5.1 Derivata i undervisningen 

Derivata introduceras för gymnasieelever i kursen Matematik C. ”Ordet derivata kommer från 

latin och betyder ungefär härledd. Härledd betyder i det här fallet som en naturlig följd av något” 

(Larsson, Marklund, Szabo & Viklund, 2009, s. 116). Derivata definieras på följande sätt: 

Om en funktion f(x), i punkten där x=a har gränsvärdet 

   
   

           

 
 

 

så kallas detta värde derivatan av funktionen f i punkten (a,f(a)). 

Derivatan av funktionen f i punkten där x=a betecknas f´(a). (Larsson m.fl., 2009, s.116). I 

läroböcker presenteras andra förenklade förklaringar om vad derivata är. Några exempel är: 

tangentens lutning, förändringshastighet i en punkt och momentanhastighet. För att kunna 

derivera funktioner och ta reda på tangentens lutning i en punkt finns deriveringsregler. De 

vanligaste är: 
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(Skolverket 2009) 

När elever har kännedom om vad derivata är och hur deriveringsregler fungerar följer 

tillämpningar av derivata (Larsson m.fl., 2009). Tillämpningar av derivata är uppgifter som 

behandlar olika delar av derivata i vardagliga problem. Några av de tillämpningar som undervisas 

i c-kursen i matematik är: kurvkonstruktion, maximi- och minimiproblem och samband mellan 

funktion och derivata (Larsson m.fl., 2009). 

 

5.2 Lärarens planering för kursen Matematik C 

Under första intervjun berättar läraren om hans övergripande upplägg för de olika momenten i 

kursen Matematik C. 

Lärare: Det beror lite. Det finns ju i c-kursen ett helt fristående kapitel som handlar mer om 

talföljder och den typen och det kan man ju läsa både före och efter eller när som helst 

egentligen. Så det brukar jag ha antingen först eller sist och sen så faller sig c-kursen sig ganska 

naturligt i följden. Det stora begreppet är ju derivatan så först börjar man med algebran och sen 

så börjar man introducera derivatan och så kommer tillämpningarna och annat på slutet. I år 

har vi gjort så att vi tar det här med talföljder och annat på slutet. 

Läraren får frågan om vad eleverna ska arbeta med på lektionerna efter observationerna. Han 

berättar att de ska prata mer om derivata och därefter geometriska talföljder och summor. I slutet 

av hans förklaring säger han att de kommer att hinna med allt. Följdfrågor ställdes för att ta reda 

på när det är han anser att allt ska vara klart. 

Michaela: Vad är målet? När ska de hunnit med allt? 

Lärare: Där har jag inget datum utan vi kommer ju vara klara med hela kursen i god tid innan de 

ska skriva slutprov. Så mycket vet jag ju men klar blir man ju aldrig så vi får titta på olika saker. 

Michaela: Är det det nationella som du menar som slutprov? 

Lärare: Ja      

 

Analys: Av citatet ovanför framkommer att en lärare kan ha tydliga mål för kursens uppbyggnad 

och målen styrs till stor del av läroboken. Målet med kursen är att först gå igenom algebra, sen 

derivata och sist talföljder. Derivatan delar han upp i begreppet derivata och sedan tillämpningar 
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av derivata. Sist i kursen kommer det nationella provet som han anser är slutprovet. Han vill 

alltså undervisa om allt i kursen och att det ska hinnas med innan det nationella provet. Läraren 

delar upp kursen i olika områden efter läroboken. De flesta läroböcker i Matematik C kan delas 

upp i områdena algebra, derivata och talföljder och summor. I kursplan och i andra 

styrdokumenten finns inte den uppdelningen av områden. Det är vanligt att lärare utformar sin 

kurs efter lärobokens uppbyggnad och de nationella proven. Den här läraren verkar vara en av 

dem. 

 

Under den andra intervjun får läraren frågor om hur mycket rutiner han har med planering innan 

lektioner. 

Michaela: Hur känns det annars med dina kunskaper i kursen, känner du att det går mycket på 

rutin det du gör eller känner du att du behöver förbereda mycket inför lektionerna? 

Lärare: Det går rätt så mycket på rutin. Jag har varit lärare i så pass många år ändå och jag har 

haft den här typen av grupper flera gånger och kursen har jag ju kört massvis av gånger så att 

man får försöka att förnya sig lite och hitta på nya saker. Jag sparar ju aldrig 

lektionsplaneringar utan jag tycker att man ska försöka förnya sig lite så att. Men det är inte så 

att jag behöver minutiöst förbereda lektionerna utan det går ganska mycket... man vet vad 

eleverna brukar tycka är svårt. Man brukar ha ganska bra koll på det. 

 

Analys: I dialogen blir det tydligt att inte alla lärare planerar minut för minut inför sina lektioner. 

Läraren behöver inte noggranna lektionsplaneringar. Han säger att han utför mycket på rutin 

eftersom han arbetat många år. Han säger sig ha rutiner för att undervisa i kursen och för att veta 

vad eleverna tycker är svårt. Lärarens orientering är att han har tillräckligt med rutiner för att inte 

ha tydliga planeringar. 

 

Läraren berättar i första intervjun att han och andra lärare har uppfattningen att några elever i 

båda klasserna inte gärna pratar under lektionerna. Efter att ha observerat läraren får han i tredje 

intervjun frågor om hur han undervisar dessa elever. 

Michaela: Vissa är tystare än de andra, vad gör du för att få med de elever som är tysta? 

Lärare: Det är helt riktigt. Det finns de som är väldigt tysta där. Jag försöker ju, har ambitionen 

att alla ska känna sig sedda och att man har pratat med dem varje lektion. Så får man tillfälle att 
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de sitter och räkna och sådär så försöker jag gå runt och stanna till hos alla jag hinner. Och vill 

man då inte prata inför hela klassen eller gruppen så måste man få möjlighet att samtala mellan 

fyra ögon när man går runt och hjälper och sådär. Det lyckas man inte med varje gång, utan 

ambitioner tycker jag är lätt att ha och sen får man försöka fixa det så bra det går. Även om det 

inte går fullt ut. Men det är alltid en svårighet det där att alla ska få känna att de utvecklas och 

är med på sina egna villkor. 

 

Analys: I intervjun får läraren en fråga om hur han gör när elever är tysta. Hans svar på frågan 

handlar mer övergripande om hur han hjälper elever. Han vill gå runt till alla elever och prata 

med dem enskilt. Hans mål är att alla elever ska känna att de syns. Han vill även att eleverna ska 

få utvecklas på sina egna villkor och att de ska känna det. Det kan tolkas som att lärarens 

orientering är att hans roll är viktig och att han kan hjälpa eleverna i deras inlärningsprocess. 

 

Läraren får under första intervjun frågan om hur han gör om många elever frågar om samma 

uppgift. Han förklarar och när han gör det berättar han också hur han generellt tycker att 

undervisningens upplägg bör se ut. 

Lärare: …Men oftast är det samma moment och att man måste förtydliga någonting. Vi tar det 

tillsammans, det tror jag är det mest effektiva. Över huvud taget så tror jag mycket på 

kommunikation vad det gäller matematikuppgifter. Så där lite slarvigt så brukar jag säga att vi 

diskuterar och lär oss och försöker utvecklas på lektionerna och räkna får man göra hemma. 

Men det är väldigt grovt.  

Han får även frågan om lektionen hade sett annorlunda ut om någon annan lärare hade haft 

samma lektion och då svarar han att den personen antagligen inte hade pratat lika mycket för han 

pratar mycket på lektionerna. Under lektionerna observeras att läraren har långa genomgångar 

och har lite tid till att prata med varje elev 

 

Analys: En lärarens orientering kan vara att långa genomgångar med mycket kommunikation i 

helklass utvecklar eleverna. I citatet ovanför berättar läraren att han generellt tycker att de ska 

diskutera och utvecklas på lektionerna vilket kan ses som ett fixerat mål. Eftersom han har långa 

genomgångar med diskussioner då han observeras så kan det därför tolkas som att de mål han har 

blir uppfyllda. 
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Lärare berättar under tredje intervjun att lektionerna gick ungefär som han tänkt. 

Michaela: Gjorde du det du hade planerat på lektionen? 

Lärare: Det blev nog i stora drag som jag tänkt innan. Och de fick räkna och så om jag minns rätt 

där i slutet. 

 

Analys: Läraren säger att det gick överlag som han tänkt sig. Han uppfyllde därför de flesta av de 

mål han satt upp. Han verkar också nöjd med att eleverna hann räkna uppgifter själva vilket kan 

tolkas som att en lärare ser tiden som en betydande faktor. Huvudmålet är att han ska göra sin 

genomgång och om han är tillräckligt snabb hinner eleverna arbeta lite själva också. 

 

Sammanfattning: I analyserna när läraren berättar om hans övergripande planering framkommer 

att läraren sätter upp mål efter sina orienteringar och utför sedan målorienterade aktiviteter 

(Schoenfeld, 2011). Orienteringar som läraren har är bland annat att han har tillräckligt med rutin 

för att inte ha detaljerade planeringar, hans roll är viktigt för elevernas utveckling och lektioner 

ska helst ha långa genomgångar och innehålla mycket kommunikation med eleverna. 

 

Lärarens orientering om att ha långa genomgångar stämmer överens med hans handlingar för när 

han sammanfattar alla lektioner som observerats är han nöjd eftersom eleverna hann räkna lite 

vilket betyder att han har hunnit alla sina genomgångar. Tiden verkar vara en viktig faktor för 

honom. 

 

Målen kan vara långsiktiga och kortsiktiga (Schoenfeld 2011). I metodavsnittet gjordes en 

avgränsning för vad kortsiktiga och långsiktiga mål är. Kortsiktiga mål är de mål som läraren har 

för de två till tre närmaste lektionerna och långsiktiga mål är de som sträcker sig längre än det. 

Läraren som observerades har både långsiktiga och kortsiktiga mål för innehållet och eleverna i 

undervisningen. Den lärare som observerades har långsiktiga och kortsiktiga mål för det 

matematiska innehållet och för eleverna. Läraren berättar detaljerat att i kursen Matematik C går 

han först igenom algebra, sedan derivata och sist talföljder och summor. Kursen avslutas med det 

nationella provet som han ser som ett slutprov. Ett undermål till målet om i vilken ordning de 

olika kursmomenten kommer är i vilken ordning derivatans moment presenteras. Hans planering 
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för området derivata är att: 

1. Introducera begreppet derivata 

2. Avsluta området derivata med tillämpningar 

Målen är långsiktiga då de gäller för fler än tre lektioner och de är inte olika för de olika 

klasserna och är därför fixerat. Ett mål som också är fixerat är det långsiktiga målet att alla elever 

ska känna sig sedda. Läraren lägger upp sin planering efter de kapitel som finns i elevernas 

lärobok. Eftersom allt ska hinnas med innan det nationella provet verkar även här tiden vara en 

viktig faktor. Eftersom lärarens orientering är att han har mycket rutiner är det troligt att hans 

kortsiktiga lektionsplaneringar inte är lika tydliga som de långsiktiga målen för kursen. Hur han 

planerar för helklassundervisning presenteras i nästa avsnitt. 

 

Han säger att han försöker få eleverna att känna att de utvecklas efter sina egna villkor. Han har 

även ambitionen att prata med alla elever under varje lektion. Målen finns oberoende av vilken 

lektion det är och vilken klass som undervisas. Det är därför ett långsiktigt mål för eleverna. 

Eftersom läraren tänker på det varje lektion och varje lektion är en ny möjlighet för läraren att 

uppnå målet är målet även kortsiktigt. Det som är gemensamt för målet att prata med alla elever 

varje lektion både kortsiktigt och långsiktigt är att det är fixt, det finns där oberoende av vad som 

undervisas och oberoende av klass. 

 

Läraren uppnår målen eftersom han följer sin planering under observationerna (Schoenfeld, 

2011). Läraren anser till exempel att diskussioner är viktiga för helklassundervisning, han 

planerar att ha genomgångar och han har långa genomgångar. Hans orienteringar påverkar de mål 

han sätter upp och de påverkar i sin tur hur han agerar, vilket tyder på att Schoenfelds (2011) 

teori om orienteringar, mål och handlingar stämmer. 

 

En lärare kan ha mål som är motstridiga (Schoenfeld 2011). Det första målet är att alla elever ska 

känna sig sedda och det ska läraren försöka uppnå genom att prata med alla han hinner under en 

lektion. Det andra målet är att han vill ha långa genomgångar. Båda målen är långsiktiga och 

finns där genom hela kursen vilket betyder att de är fixerade. Problemet är att när en lärare har 

långa genomgångar blir det mindre tid till att prata med alla elever. Det gör att om det andra 

målet uppnås kommer han inte uppnå målet att alla ska känna sig sedda. Om läraren istället 
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koncentrera sig på att prata med alla elever under lektionen kommer han inte att uppnå det andra 

målet. Målen är därför motstridiga. Frågan är varför han väljer att ha långa genomgångar. Det 

kan vara för att han har ett annat mål som är att han ska hinna med allt i kursen innan det 

nationella provet. När han har långa genomgångar hinner han med mer och det målet att hinna 

med allt i kursen kommer att uppnås. Eftersom läraren under observationerna har långa 

genomgångar blir det målet uppfyllt men han hinner inte prata med alla elever. 

 

 

5.3 Lärarens undervisning i helklass 

5.3.1  Grafers uppbyggnad 

I ovanstående stycke presenteras hur läraren arbetar med kursen Matematik C. Det här stycket går 

mer in på hur läraren arbetar med derivata och det i helklass. Läraren behandlar sambandet 

mellan funktioners grafer och derivatans graf under en lektion med naturprogrammet och en 

lektion med teknikprogrammet. Läraren visar då hur han arbetar mot mål och vilken specialiserad 

matematisk innehållskunskap han har. Upplägget för lektionerna är att eleverna får en uppgift 

som de får fundera på och sedan har de en genomgång tillsammans innan de angriper nästa 

uppgift är samma för båda lektionerna. Eleverna ritar derivatans funktion med hjälp av 

funktionen och i slutet gör de tvärt om. 

 

På lektionen ritar läraren upp en graf på tavlan utan att gradera axlarna. Han ber eleverna att 

fundera en stund på hur grafen till funktionens derivata skulle kunna se ut. Under tiden som 

eleverna tänker går läraren runt och hjälper eleverna innan han går igenom uppgiften i helklass. 

Därefter ritar läraren nästa graf. Sammanlagt ritar han fem grafer. De tre första graferna är grafer 

till tre icke deriverade funktioner med olika gradtal. 
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            Första grafen             Andra grafen 

 

 

 

 

 

 

               Tredje grafen 

 

När en funktion deriveras minskar gradtalet en enhet. Det innebär att första grafen som är en 

förstagradsfunktion blir en konstant då funktionen deriveras. Andra funktionens derivata blir en 

förstagradsfunktion som är en rät linje. Den ser därför ut som den första oderiverade grafen. Den 
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tredje grafen är en tredjegradsfunktion och en graf till funktionens derivata är en 

andragradsfunktion. Fjärde och femte grafen som läraren ritar på tavlan är graferna av deriverade 

funktioner. Den fjärde grafen är en andragradsfunktion med ett maximum och den femte grafen 

är en fjärdegradsfunktion som tangerar x-axeln på ett ställe. När eleverna ska rita upp de 

oderiverade funktionernas till den fjärde och femte grafen ökar gradtalet en enhet. Den fjärde 

grafen är en trejdegradsfunktion och den femte grafen är en femtegradsfunktion. Läraren graderar 

inte axlarna och skriver inte ut vilken funktion grafen visar. Han skriver ut referenspunkter på x-

axeln som han betecknar med bokstäver. På den första till den tredje grafen markerar han de x-

koordinater som ger maximi-, minimi- eller terasspunkter. x-koordinaterna på den fjärde och 

femte grafen är de där graferna skär x-axeln. 

 

I första intervjun berättar läraren också mer om de lektioner som kommer att observeras. Den 

första lektionen med eleverna på det naturvetenskapliga programmet ska handla om hur elever 

kopplar funktion till derivata och derivata till funktion. På frågan om hur genomgången ska gå till 

svarar han: 

Lärare: Ja du, jag kommer nog att rita. Jag tror att jag ska inleda med att rita grafen till en 

funktion och så får de fundera lite på hur derivatan till den funktionen skulle kunna se ut och sen 

så tittar vi på det tillsammans. Sen så vänder vi kanske på det så jag ritar derivatan till en 

funktion och så får de fundera lite på hur funktionen skulle kunna se ut som har en sådan 

derivata. Så resonerar vi kring det. Ungefär så tänker jag. 

Under lektionen observerades att läraren hade en tydlig bild av vad lektionen skulle innehålla. 

 

Analys: Läraren är i dialogen tydlig med hur han kommer att gå tillväga för att lösa uppgifter 

men han inte någon beskrivning om vilka funktioner han kommer att använda. Tecken på att han 

inte är helt säker på hur lektionen ska se ut innehållsmässigt är att han använder ord som nog, 

tror, kanske och ungefär. Däremot visade han inte under observationerna att han var osäker vilket 

kan tolkas som att läraren har rutiner som gör att han inte behöver en detaljerad planering innan 

lektioner. 

 

Syftet med att undervisa om grafer på det sätt han berättar kan vara att eleverna ska förstå att 

funktionen och funktionens derivata inte samma sak. De representerar två helt olika saker och det 
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vill han göra eleverna medvetna om. Det underliggande målet kan också vara att eleverna ska få 

arbeta med derivatan både som ett objekt och som process. När eleverna börjar med en graf 

arbetar de med ett objekt först vilket inte är speciellt vanligt. Oftast arbetar de först med 

procedurer som leder fram till ett objekt. Tanken från lärarens sida kan vara att få större förståelse 

för begreppet genom att använda det på ett nytt sätt. 

 

Läraren säger i tredje intervjun att skillnaden mellan de båda klasserna är att som grupp är 

naturvetareleverna starkare för i teknikklassen är spridningen i kunskap större. Under första 

intervjun beskriver han hur han arbetar med de olika klasserna på följande sätt: 

Michaela: Jag ska följa med teknikklassen också. Planerar du samma för de två klasserna eller 

gör du olika saker? 

Lärare: Jag gör olika saker men jag går ju förstås igenom samma moment och följer det som står 

i kursen så gott jag kan men där är också, om man tittar mellan klasserna, behoven lite olika. Så 

jag tar lite olika saker med olika grupper. 

 

Analys: Läraren berättar i konversationen att han går igenom samma moment eftersom det styrs 

av kursplanen men att klasserna har olika behov och därför skiljer sig lektionerna åt mellan 

klasserna. Lärarens orientering är att han anpassar hur han undervisar utefter vilken klass han har. 

Det kan tolkas som att han sätter upp mål att anpassa undervisningen efter vilka individer han har 

och därför förändras målen efter vilken klass han har och målen är då flexibla. 

 

Lite senare kommer han in på hur han kommer att undervisa dem i derivata. 

Michaela: Kopplat till derivatan, kommer du ha samma exempel när du undervisar teknik? 

Lärare: Ja, jag kör ju antagligen inte exakt samma. Det gör jag nog inte men när jag går igenom 

momentet så kommer jag ta liknande saker. Nu är de kanske inte riktigt på samma ställe så det 

påverkar vilket innehållet blir. Visst om jag går igenom exakt samma avsnitt eller samma moment 

så skulle man säkert känna igen det om man bara har det med någon veckas fördröjning. Det 

beror lite på hur det gick första gången. Känner man att det gick väldigt bra så tänker man 

kanske att det kan funka även i den andra gruppen, går det inte så bra så får man tänka på om 

man kan göra det på något annat sätt. 

Under lektionerna observeras att läraren har samma uppgifter under de två lektioner som har 
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samma innehåll med de båda klasserna. Han går även tillväga på samma sätt när han förklarar 

dem och hur han presenterar området för eleverna. 

 

Analys: Karakteristiskt för episoden är att läraren har liknande innehåll om derivata för de två 

klasser han har i kursen Matematik C. Eftersom eleverna inte är på samma ställe kommer det 

skilja sig mer mellan lektionerna. När han säger på samma ställe tolkas det som samma sida i 

läroboken. Observationerna visade att lektionerna nästan var identiska. Hans orientering om hur 

han undervisar skilja sig mot hur han handlar under undervisning i det här fallet. Lärarens 

orientering i ovanstående och föregående citat är att han anpassar undervisningen efter eleverna 

men han gör inte det i undervisningen. Därför stämmer inte orienteringen med de handlingar som 

utförs. Läraren säger också i intervjun att om en lektion fungerar med en klass använder han 

samma upplägg för nästa klass. I det här fallet kan det tolkas som att läraren har samma lektion 

med klasserna för att han var nöjd med sin undervisning i första klassen. Han förändrar alltså inte 

undervisningen efter vilka elever han har utan har samma för att det är större sannolikhet enligt 

honom att undervisningen kommer att bli bra om den fungerade för den första klassen. Innan 

lektionerna har han fokus på eleverna men efter en lektion har han mer fokus på innehållet. Det 

medför att läraren förändrar sitt fokus från pedagogisk ämneskunskap till allmän ämneskunskap. 

 

För nästa lektion har läraren en annan planering. Ett delkapitel i elevernas bok Matematik 3000 

innehåller maximi- och minimiuppgifter. Många av de uppgifterna handlar om omkrets, area eller 

volym. Läraren undervisar om avsnittet under första och andra lektionen med eleverna på 

teknikprogrammet. Under första intervjun med läraren berättar han om lektionerna. 

Läraren: Nu försöker vi hålla ihop olika typer av tillämpningar och titta då på olika funktioner. 

Gått igenom största och minsta värde som sagt och vi kommer att titta på att maximera och 

minimera olika typer av areor och i olika sammanhang och det kan man koppla till 

koordinatsystem, att man ska maximera en area under en graf och sådana bitar. Det kommer vi 

jobba med en del nästa vecka också. 

Under första lektionen med eleverna på teknikprogrammet har läraren en genomgång. Han 

presenterar uppgiften och sedan låter han eleverna fundera själva medan han går runt och hjälper 

dem. Uppgiften är att bestämma största möjliga omkrets och sedan största möjliga area för en 

rektangel som begränsas av grafen y=4-x2. Det översta högra hörnet på rektangeln är i en punkt P 
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på grafen. Läraren ritar figuren på tavlan. Han avslutar uppgiften med att gå igenom och 

samtidigt ställa frågor till eleverna. 

 

Analys: Under intervjun beskriver läraren att de närmaste lektionerna ska handla om 

tillämpningar av derivata och han berättar om målet för den närmaste lektionen. Målet för 

lektionen är att prata om hur eleverna maximerar och minimerar olika areor och sedan koppla det 

till koordinatsystem och hur de maximerar arean under en graf. Läraren har specialiserad 

matematisk innehålls kunskap eftersom han kopplar den aktuella undervisningen om maximering 

och minimering till tidigare undervisning om koordinatsystem. Han uppfyller även de mål han 

har om maximering av omkrets och area eftersom det är vad uppgiften handlar om. 

 

Sammanfattning: Enligt Schoenfeld (2011) har lärare långsiktiga och kortsiktiga mål.  Mål kan 

också delas upp i huvudmål och undermål eller delmål.  Ett kortsiktigt mål läraren har är vad 

teknikeleverna ska göra andra lektionen, vilket utgörs av att läraren ska visa hur areor kan 

maximeras och minimeras. Det kan tolkas som hans huvudmål med lektionen. Delmålen är att de 

ska använda koordinatsystem och att de ska hinna göra uppgifter tagna ur olika sammanhang. Att 

eleverna skulle lära sig att rita grafen av derivatan av funktionens graf och tvärt om kan tolkas 

som ett annat kortsiktigt mål läraren har. Delmål till det var att de först skulle lära sig rita 

derivatans graf genom flera exempeluppgifter. Ett undermål till delmålet var att läraren skulle rita 

en graf på tavlan, eleverna fick fundera en stund själva medan han gick runt och hjälpte dem och 

sedan skulle de gå igenom uppgiften tillsammans. Han utförde alla delmålen med båda klasserna. 

Ett långsiktigt mål läraren berättar om är i vilken ordning derivata kommer i undervisningen i 

kursen Matematik C. Många av de mål läraren bygger på hur lärobokens upplägg för kursen, 

ordningen för kursens moment är ett sådant exempel. 

 

Ett mål som är fixt är att läraren planerar kortsiktigt att ha liknande lektioner om grafers utseende 

med eleverna på teknikprogrammet och eleverna på naturprogrammet. Det är fixt mellan 

klasserna eftersom han inte märkbart ändrar sin undervisning mellan lektionerna med de båda 

klasserna. Planeringarna kan också skilja sig åt från lektion till lektion och mellan klasserna finns 

det också skillnader i planeringen enligt det läraren berättar. Läraren säger att han går igenom 

samma moment men att klasserna har olika behov och det kan tolkas som om att han anpassar 
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undervisningen efter de olika klasserna. Det betyder att han har olika kortsiktiga mål för de olika 

klasserna. Mål kan därför se olika ut för olika klasser. Vid observationerna av lektionerna hade 

läraren samma genomgång med de båda klasserna. Slutsatsen kan då dras att han antagligen var 

nöjd med den första lektionen eftersom han hade samma lektion med grupperna. Mål kan alltså 

vara flexibla mellan till exempel olika lektioner och mellan olika klasser. Sammanfattningsvis 

kan mål vara återkommande för varje lektion eller elevgrupp men de kan också vara nya för varje 

lektion eller elevgrupp. 

 

Läraren har tydliga mål för kursen vilket är viktigt (Mager, 2003). Hans långsiktiga mål är tydliga 

för till exempel hur han ska lägga upp kursens innehåll. Han vet i vilken ordning han ska gå 

igenom de olika momenten. Han ska till exempel undervisa om derivata och ta med det som 

derivata associeras med genom tillämpningar av derivata. De kortsiktiga målen, till exempel hur 

varje enskild lektion ska se ut, är inte lika tydliga. Läraren berättar till exempel inga detaljer om 

sin planering om hur han ska undervisa i helklass och han använder ord som nog, tror och kanske 

som visar hans osäkerhet. Tydliga mål är viktiga då det ger elever och lärare struktur och det 

underlättar utvärderingsprocessen (Mager, 1988). Under lektionen märktes att läraren visste hur 

han skulle undervisa. Det kan bero på att han har haft liknande lektioner så många gånger att han 

har rutiner som innebär att han inte behöver en planering (Schoenfeld, 2011). Under föregående 

rubrik säger även läraren att han inte planerar mycket innan lektionen för han har haft kursen så 

många gånger att han har tillräckligt med rutin. Det stämmer överens med Schoenfelds (2011) 

teori att erfarna elever har rutiner för de flesta händelser i undervisningen. 

 

Lärarens orientering är att han anpassar sin undervisning efter vilken klass han har. Inför 

lektionen med teknikeleverna säger läraren ”jag kör ju antagligen inte exakt samma” när han 

jämför med samma lektion som natureleverna ska ha. Observationerna visar dock att han 

använder samma exempeluppgifter vilket betyder att lärarens orientering inte stämmer överens 

med hur han handlar. Det behöver alltså inte alltid vara så att orienteringarna styr vilka mål som 

sätts upp och att vi endast handlar efter målen. En lärare kan ha en orientering men den stämmer 

inte överens med hans eller hennes handlingar. I det här fallet kan anledningen till att lektionerna 

nästan var identiska bero på en annan orientering läraren har. Det är att om en lektion går bra så 

fungerar den bra till nästa klass också. Om det är den orienteringen som styr honom så var han 
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nöjd med lektionen med naturvetarna och utförde den därför igen på samma sätt med 

teknikeleverna. Under lektionerna är därför läraren mer fokuserad på uppgifterna än eleverna 

vilket betyder att han använder allmän innehållskunskap istället för pedagogisk ämneskunskap 

(Ball m.fl., 2008). 

 

Gemensamt för alla undervisningsmål är att lektionen inte är lyckad om undervisningen går i en 

oönskad riktning (Mager, 1988). Läraren vill prata med alla elever under varje lektion. Under 

observationerna hann han inte det vilket kan tolkas som att undervisningen gick i oönskad 

riktning. Det kan också tolkas som att det finns svårigheter i att individanpassa undervisningen 

vid helklassundervisning vilket Lampert (2001) hävdar. Vid undervisning i helklass är en av 

svårigheterna att alla ska få prata (Lampert, 2001). Det kan bero på att han hade långa 

genomgångar.   

 

Lärare har olika kunskaper. En av dem är specialiserad matematisk innehållskunskap (Ball m.fl., 

2008). Det är den form av kunskap som skiljer lärare ifrån andra yrken och som lärare får genom 

erfarenhet inom yrket. Kunskap om derivata kan vara både konceptuell och procedurell. När 

derivata presenteras med hjälp av grafer är det i form av objekt som är konceptuell kunskap.  Att 

hitta grafens nollställen och sätta ut var de finns i derivatans graf är en av processerna som leder 

fram till grafen för derivatan som är ett nytt objekt (Hähkiöniemi, 2006). Med det objekt går det 

att utföra processer med som leder fram till ett nytt objekt. När objektet är ett koncept som det 

utförs processer med sker reifikation som är steg tre i inlärningsprocessen. Eleverna når därför en 

ny kunskapsnivå när de klarar av att rita derivatans graf (Sfard, 1991) vilket innebär att uppgiften 

är utvecklande för eleverna och läraren har en specialiserad matematisk innehållskunskap (Ball 

m.fl., 2008). 

 

Det fanns inga omedvetna mål som läraren hade för lektionerna eller eleverna som blev kända 

(Schoenfeld 2011). De omedvetna målen är svåra att definiera eftersom de inte kan uttryckas med 

ord Schoenfeld 2011. Omedvetna mål kan vara mål som blir medvetna för oss när de nåtts eller 

misslyckats och vi påverkas av dem och måste sätta upp nya mål utifrån dem. Schoenfeld 

studerade hur en person försökte lösa ett problem och kom till följande slutsats: ”Nor is it 

possible to know how much of the goal setting was conscious and how much was done on 
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automatic pilot” (2011, s. 22). För att nå mål gör människans medvetna och omedvetna 

handlingar. När läraren inte vet om några omedvetna beslut togs under lektionens gång är det 

ännu svårare för den analyserande parten att avgöra vad som var medvetna förändringar av mål. 

Ett mål som inte var ett uttalat mål men som läraren pratade om både före och efter lektionen var 

att få med alla elever i undervisningen. Han vet inte själv om han lyckades med det. 

 

5.4 Lärarens undervisning av individuella elever 

5.4.1 Sambandet mellan funktionens och derivatans graf 

Föregående stycke behandlade hur läraren undervisar om derivata i helklass. I det här stycket 

presenteras bland annat vilka specialiserade matematiska innehållskunskaper läraren har och hur 

hans undervisning förändras under lektionen när han undervisar individuella elever. 

 

Under första lektionen med teknikprogrammet ritar läraren upp grafen till en andragradsfunktion 

på tavlan. Uppgiften är att rita upp derivatans graf till funktionen. Läraren går fram till en elev 

som sitter och funderar på uppgiften. I sitt block har hon ritat av grafen från tavlan: 

Lärare: Det är bra. Där är derivatan…? 

Elev: Noll. 

Lärare: Och vilken punkt motsvarar den när du ritar derivatan då? 

Elev: Den, eller nej… 

Lärare: Nej, för här är ju… 

Elev: …y? 

Lärare: Det är ju y-axeln. Då betyder det att den är positiv här. Eller hur? 

Elev: Ja 

Lärare: Men där sa du ju att i punkten a så är derivatan noll och då måste den punkten ligga 

vart? 

Hon pekar på sin ritning, där hon har gjort en andragradsfunktion med derivatan noll i en 

minimipunkt a under x-axeln. Läraren konstaterar att eleven tänker på funktionen och säger det 

till eleven. Läraren frågar om punkten b istället 

Lärare: Men var ligger b då? Vad är derivatan när x är lika med b? 

Elev: Jag vet inte 

Lärare: Vad lutar den där? (pekar på punkten b) 
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Elev: Det beror vilket värde man har där (pekar på y-axeln) 

Lärare: Ja detta är ju funktionen som du har ritat och då är ju frågan. Hur mycket är derivatan i 

punkten b. Om du skulle göra en tangent där hur lutar den då? 

Elev: Hur menar du? 

Lärare lägger då pennan i punkten a som en tangent och säger att den lutar noll i punkten a. Han 

frågar vad derivatan är i punkten b då och eleven svarar noll. Han säger då att punkten b 

motsvarar en viss punkt i derivatans graf och läraren och eleven pekar samtidigt på en punkt. 

 

En annan elev ber om hjälp med samma uppgift. Läraren går fram till eleven som börjar förklara 

vad problemet är. Läraren avbryter då eleven för att förklara på sitt sätt och ställer en fråga till 

eleven. 

Elev: Den ökar ju i början och sen så… (blir avbruten) 

Lärare: Sätt dit punkten a där. Då kan vi dra till med här att för alla värden mindre än a så är 

derivatan?  

 

Analys: I dialogerna hjälper en lärare elever med samma uppgifter. Trots det är dialogerna 

mycket olika. Medan den första dialogen karaktäriseras av att läraren tar sig tid till och bemödar 

sig om att förstå elevens lösning och hur denna har tänkt, levererar läraren en förklaring till den 

andra eleven som är oberoende av hur eleven har tänkt eller gjort. Läraren tycks alltså ändra sitt 

sätt att förklara en uppgift för de olika eleverna. Lärarens förändrade tillvägagångssätt kan bero 

på att han, när han hjälpte den första eleven med uppgiften, fick en uppfattning av hur uppgiften 

bäst löses och därför använder samma metod för att förklara för den andra eleven. När läraren 

hjälper den första eleven med uppgiften ser han direkt vad eleven har gjort för fel. Det kan tolkas 

som att han har rutin för att se vart elever gör fel. Han ställer följdfrågor som visar var i elevens 

lösning som han behöver börja förklara vilket tyder på att han har kunskap om vilka frågor som 

ger mer information om elever. Lärarens handlingar när han hjälper elever med uppgifter 

indikerar således en god pedagogisk ämneskunskap som läraren använder sig av, men också en 

tendens att snabbt dra slutsatser och rutinisera sitt sätt att hjälpa eleverna vilket i sin tur bidrar till 

ett större fokus på allmän ämneskunskap på bekostnad av pedagogisk ämneskunskap. 
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5.4.2  Maximera och minimera funktioner 

Flera elever i teknikklassen har problem med samma uppgift på den andra lektionen. Uppgiften är 

att bestämma största möjliga area av en triangel under grafen 3x-x
2
. Eleverna har svårt att 

derivera uttrycket för arean av en triangel.  Läraren hjälper två tjejer som sitter bredvid varandra. 

De är de första som frågar om uppgiften. Han tittar på vad de skrivit och tjejerna förklarar hur de 

har tänkt. Det sista eleverna skrev innan de ber om hjälp är uttrycket för arean av triangeln: 

(1) 
        

 
 

      

 
 

Lärare: Skulle kunna skriva det här som två separata termer 

 (2) 
      

 
 

   

 
 

  

 
 

Så va? Håller ni med om det? För det där är samma sak. Där har man bara gemensamt 

bråkstreck eftersom man har samma nämnare. Tycker man inte om bråken där så kan man ju 

utan att behöva avrunda skriva decimalt som 

(3) 1,5x2-0,5x3 (3) 

Elev: Så man delar innan man deriverar? 

Läraren: Ja i så fall. Men man kan ju behålla det så för när du deriverar…Det som står där 

 (4) 
  

 
 

   

 
 

är det samma som 

 (5)          

En elev säger då att hon tycker alternativ fyra var enklare än alternativ tre men den andra eleven 

säger tvärt om. Läraren går sedan vidare och hjälper andra elever. Han hjälper sedan två andra 

elever efter varandra och då visar han steg två och tre. Den sista eleven han hjälper med samma 

uppgift under den lektionen har glömt att dividera hela uttrycket för en rektangel med två för att 

få arean av en triangel. 

Elev: Så gjorde jag från början men jag fick fram... 

Lärare: Mm det är bra förutom att du gjort samma som Andreas för det var ju inte en rektangel 

utan det var en… 

Samtidigt som han säger det så dividerar han uttrycket med två i elevens anteckningar. 

Elev: Jo, men det tänkte jag ta hänsyn till i slutet men det blev fel. 

Lärare: Nej, det blir fel. Du måste ta det direkt. 

Elev: Men det hade jag gjort, jag hade skrivit delat på två där men… 
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Lärare: Ja, då fick han här att det där blir 1,5x2-0,5x3 

Elev: Jo, men jag tänkte så men det blev fel 

Läraren: Okej, men då ska du se att det blir rätt. Om du utgår ifrån den istället (pekar på det sista 

han skrivit upp). Är du med på att det bli så? 

Eleven kollar ner och kliar sig i huvudet 

Elev: För det är detsamma som (5) 

 

En annan elev räcker upp handen och vet inte hur han ska fortsätta med en uppgift. Han har 

skrivit upp en funktion för area av en triangel, deriverat och fått ut ett värde för triangelns som 

ger den största arean, men det är fel. Läraren ser direkt vad det är som är fel. Eleven har glömt att 

multiplicera funktionen med triangelns bas. Arean betecknas alltså bara av grafens funktion. 

Läraren ritar upp funktionens graf i elevens block och peka med pennan på triangelns bas och 

höjd och skriver sedan uttrycket för arean åt eleven. 

 

Ytterligare en elev räcker upp handen för att få hjälp med samma uppgift. Läraren kommer fram 

och eleven börjar förklara vad i uppgiften han inte förstår. Läraren avbryter honom och frågar om 

han har löst de två tidigare uppgifterna på samma sida i läroboken. 

Lärare: Har du löst dem? 

Elev: Ja. Jag har löst dem igår. 

Lärare: Den med? 

Elev: Ja 

Lärare: Gick det bra? (Andra lektionen teknik) 

Eleven plockar fram sina anteckningar och läraren tittar igenom och upptäcker att eleven glömt 

att sätta uttrycket lika med noll när han ska ta reda på derivatans nollställen och att han glömt att 

det blir två svar när man tar roten ur fyra. 

 

Analys: Under episoderna hjälper läraren eleverna på olika sätt beroende på när under lektionen 

som de får hjälp. Den första eleven försöker läraren anpassa sin undervisning till medan den sista 

får en kort förklaring av hur uppgiften ska lösas. Det går att se i ovanstående citat eftersom 

läraren till de första eleverna går igenom det som är utsatt som uträkningar 1-5. Läraren 

diskuterar med eleverna och får deras åsikt om vilket sätt som är lättast att räkna med. Även om 



45 
 

eleverna svarar olika förklarar han bara på ett sätt för resterande elever. Det innebär att två andra 

elever går han igenom steg 2 och 3 med, nästa elev får hjälp med att skriva upp uttrycket. Den 

sista eleven han hjälper lyssnar han inte på, han är mer intresserad att ta reda på hur eleven 

arbetat med föregående uppgifter. 

 

5.4.3  Att bestämma ett polynom 

I tredje intervjun berättar läraren hur han tänker när han ska hjälpa en elev. 

Lärare: Lite olika, jag har väl ambitionen i alla fall att på något sätt försöka fånga eleven i deras 

tankesätt där de är genom att fråga hur eleverna tänkt så lång och på något sätt försöka få 

eleven att identifiera vad som är problemet. Ibland så ser man det direkt och ibland så kanske de 

inte har tänkt alls och då får de först tänka lite innan de får hjälpen så att säga, men det kan vara 

lite olika. Sen när man har haft gruppen ett tag så är det lite lättare att veta. Jag vill gärna att 

eleven verbalt uttrycker vad som är problemet för finns en träning i det. 

 

Analys: Karakteristiskt är att lärarens orientering är att utgå ifrån vad eleven kan när han hjälper 

en elev med en uppgift. Han förklarar att han ska försöka förstå hur eleven tänker och att eleven 

själv ska förklara vad som är svårt. Det blir enligt honom lättare när han känner eleverna. 

Eftersom lärare har haft klassen i två år i matematik så borde han därför kunna ganska mycket om 

hur han bäst bemöter varje elev. 

 

Andra lektionen med teknikklassen frågar elever om en uppgift där de ska bestämma vilket 

polynom som är beskrivet. Med hjälp av några kriterier kan eleverna rita upp en graf som hjälper 

dem att skriva ett uttryck för polynomet. Läraren hjälper en elev med uppgiften. Det är fler elever 

som har frågat om uppgiften tidigare under lektionen. 

Lärare: Du har börjat skissa den där 

Elev: Ja 

Lärare: Och då säger du att den går igenom den punkten där som är -6, den som är 0,5 och den 

som är 4 och se så visste vi att den går genom punkten (2,5) 

Elev: Aj aj, men… 

Läraren: Ja, men vänta där lite så ska vi se. 2 och sen 5 var den nu ligger, här någonstans va 
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beroende på hur vi graderar den axeln. Och då så borde den på något sätt gå på andra hållet 

va? 

Elev: Ja 

Lärare: För den slutsatsen kan vi dra att den måste gå så eftersom den ska upp där mellan de två 

nollställerna. Men vi vet ändå inte hur djupt den går såhär och hur högt upp och så. Men vi ska 

börja med att utnyttja nollställerna. 

Elev: Då ska jag sudda ut den 

Eleven får rita om grafen utefter vad läraren berättat för henne och sedan fortsätter läraren att 

förklara hur man kan bestämma vilken tredjegradsfunktionen är med hjälp av den information 

som de har tillgänglig. 

 

Analys: Här studeras hur läraren inte lyssnar på elevens förklaring av uppgiften utan själv 

förklarar hur eleven gjort vilket strider mot hans orientering om hur han brukar gå tillväga. Det 

märks tydligt för läraren säger att han vill ”fånga eleven i deras tankesätt”. Men läraren börjar 

med att förklara vilka punkter grafen går igenom och när eleven försöker förklara hur den tänkt 

säger läraren till eleven att vänta och fortsätter sedan att berätta vilka slutsatser eleven kan dra av 

vilka punkter grafen går igenom. Eleven får alltså inte möjlighet att berätta hur den tänkt utan 

läraren ser att eleven gjort fel och går då direkt igenom hur eleven borde tänka. Han får ingen 

information om elevens kunskaper för att lösa uppgiften. 

  

Sammanfattning: Lärarens orientering i analyserna är att han har ambitionen att fånga eleverna i 

deras tankesätt. Observationerna visar att när läraren undervisar individuella elever försöker han 

förstå hur eleverna tänker första gången han får en fråga om en uppgift. Andra elever som under 

samma lektion frågar om den uppgiften får samma förklaring som den första eleven fick. Han 

avbryter också eleverna flera gånger för att få förklara hur han tänker. Så läraren går från att 

fokusera på eleverna i början av lektionen till att fokusera på uppgiften. Han använder sig därför 

först av mest pedagogisk ämneskunskap och senare mer allmän innehållskunskap. 

 

Förändringen av vad läraren lägger fokus på kunde observeras under lektionen för att första 

gången läraren hjälper elever med en uppgift tar han sig tid att visa flera olika sätt att lösa den 

och han lyssnar på hur eleverna tänkt. Att kunna förklara ett moment på flera olika sätt är en 
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specialiserad matematisk innehållskunskap (Ball m.fl., 2008). Därefter verkar läraren lyssna allt 

mindre på vad elever säger. Han visar även bara en lösningsmetod, trots att de två flickorna som 

fick hjälp i början av lektionen föredrog olika förklaringssätt. En kille har glömt att dividera med 

två och därför beräknat arean av en rektangel. Läraren ser det, kommenterar det och eleven rättar 

sig själv. Eleven börjar sedan med att fråga om han sen ska dividera innan han deriverar men 

hinner inte ställa hela frågan för läraren avbryter honom. Nästa person som frågar har också 

glömt att dividera med två. Han försöker förklara för läraren hur han har tänkt men läraren 

mumlar och fortsätter att förklara på samma sätt som han gjort för andra elever och eleven 

försöker en gång till att förklara men läraren lyssnar inte och eleven tystnar. När läraren är klar 

med uppgiften förstår eleven fortfarande inte och läraren tar då upp ett sätt till att lösa uppgiften 

men det ger fortfarande inte svar på det elevens fråga, alltså vad han har gjort fel i uppgiften för 

han har löst uppgiften på samma sätt som läraren men fått fel, vilket han försöker säga till läraren. 

Händelser lärare har varit med om flera gånger tidigare och vet hur de ska lösa är rutinhändelser 

(Schoenfeld, 2011). Läraren löser uppgifter på rutin. När elever vill förklara hur de har gjort går 

det ifrån hans rutin. Det blir en icke-rutinhändelse eftersom de flesta andra elever inte säger något 

när läraren går igenom en uppgift med dem. Läraren väljer här att inte anpassa sig efter händelser 

som inte sker på rutin utan fortsätta enligt det agerande som han har som rutin. Den procedurella 

kunskap läraren föredrar, alltså i vilken ordning olika regler ska användas för att lösa uppgiften, 

är den han lär ut till eleverna (Haapasalo, 2003). Han individanpassar inte undervisningen efter 

eleverna för då hade han analyserat det eleven gjort och sedan bestämt vilket sätt han ska förklara 

uppgiften på. Nu har läraren bestämt hur han ska hjälpa en elev innan han går till eleven. Det 

utvecklar inte elevernas kunskaper på samma sätt och det blir inte utifrån elevernas 

förutsättningar. Lärare ska kunna dela upp en uppgift i steg som förenklar för elever (Kilpatrick, 

2001). 

 

En specialiserad matematisk innehållskunskap läraren visar är att han kan förklara de olika stegen 

i en uppgift. En svårighet som finns är att se matematiska begrepp både som objekt och process 

(Sfard, 1991). När eleverna arbetar med grafer kan de använda dem både som ett objekt och som 

process. När de tittar på en graf är det ett objekt men när de ska se hur derivatan är i olika punkter 

så utför de processer med grafen. Kunskapen om begrepp utvecklas genom att det bildas 

relationer mellan olika typer av information. Det kan ske mellan ny information och information 
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som redan finns i minnet eller mellan olika begrepp som vi redan lärt oss (Hiebert, 1986). 

Eleverna har arbetat med derivata innan och med grafer men inte med sambandet dem. Uppgiften 

som eleverna gör bidrar till att relationer mellan befintlig information bildas. Därför tror jag 

precis som läraren att det är den svåraste uppgiften under lektionen. 

 

Läraren går igenom flera uppgifter med grafer och ställer du frågor och ger eleverna rådet att utgå 

ifrån nollställerna. När läraren ger eleverna rådet att använda nollställen kan det tolkas som att 

han ger dem ett verktyg för att förenkla processen i att lösa liknande uppgifter. Eleverna använder 

sig av rådet och steget att titta efter nollställen blir som ett inlärt steg i processen som gör att 

uppgiften kräver mindre ansträngning av eleverna (Haapasalo, 2003). Efter att eleverna gjort flera 

liknande uppgifter började de flesta automatiskt att titta efter nollställerna. Att ställa bra 

matematiska frågor och att ge råd som förenklar processer är specialiserad matematisk 

innehållskunskap (Ball m.fl., 2008). 

 

Två av lärarens orienteringar är att han har ”ambitionen i alla fall att på något sätt försöka fånga 

eleven i deras tankesätt” och han tycker det är bra att ”eleven verbalt uttrycker vad som är 

problemet för finns en träning i det”. När läraren handlar gör han inte det efter hans orienteringar 

i det här fallet. Målen tycks inte bli uppfyllda i ovanstående situation eftersom läraren inte verkar 

ge eleven chans att beskriva vad hon har problem med. Det är tveksamt om läraren utgår från 

elevens tankesätt för han förklarar hur eleven tänkt, inte eleven själv. Läraren utgår ifrån vad 

eleven skrivit och då får han inte fram vad eleven tänkt. Hon kan ha tänkt rätt men ändå ritat fel 

eller kan hon ha missförstått hela uppgiften. Frågan är om läraren får reda på det. 

 

Aktiva möten är när läraren kommunicerar med elever genom att prata med dem och lyssna på 

vad de säger (Lampert, 2001). Mötet mellan lärare och elever kan därför ses som mindre aktivt. 

En anledning till att läraren berättar vad eleven ha gjort kan vara att det är hans uppfattning med 

hans pedagogiska kunskap att eleverna bäst lär sig genom att höra en lärare förklara uppgifter 

(Shulman, 1986). Det kan också vara hans strategiska kunskap, som är den kunskap som lärare 

använder då de ställs inför en situation eller ett problem och ska försöka lösas på bästa sätt, som 

gör att han handlar som han gör.   
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Läraren verkar ha rutin för att se var elever gör fel i uträkningar. Det är en bra rutin eftersom det 

är en specialiserad matematisk innehållskunskap (Ball m.fl., 2008). Utan att ha fått frågor om 

liknande uppgifter innan hade det tagit längre tid för läraren att svara på frågor om var en elev 

räknar fel. Lärare vet av erfarenhet vad elever brukar göra fel och kan därför kontrollera kritiska 

steg i uträkningar. För att gör det kan läraren ha använt sig av objekt. Alla uppgifter är 

uppbyggda av flera steg där objekt bryter ner komplexa processer till mindre steg (Sfard, 1991). 

Om objekten inte är korrekta stämmer inte heller processerna. Uttrycket för area kan här ses som 

ett objekt och deriveringen av arean som en process. 

 

Händelser som en lärare reagerar på med rutin är händelser där det finns ett inövat beteende 

(Schoenfeld, 2011). Den observerade läraren frågar varje lektion samma elev hur det har gått med 

de uppgifter han gjort sen förra lektionen. Det gör läraren under alla lektioner som observeras 

med den klassen. Det gör han inte med någon annan elev därför uppfattas det som en rutin som är 

kopplad till den eleven. Läraren går igenom det eleven skrivit och påpekar hur han har löst 

uppgiften. Det tolkas som om läraren ser efter om elevens lösningsmetod kan fungera generellt. 

Lösningen ska inte bara stämma för den här uppgiften utan även för andra liknande uppgifter. 

Förmågan att se det är enligt Ball m.fl. (2004) en av de speciella matematiska innehållskunskaper 

en lärare kan ha. Efter att ha haft sin elevgrupp mellan ett och två år så vet han mycket om varje 

individ och har därför mer kunskap om när de har bekymmer och inte och vad de har problem 

med. Boström och Svantesson (2007) säger att när en lärare väl har förstått hur en elev lär sig 

bäst har han eller hon hjälp av det i all undervisning framöver för i princip ändras inte det sätt 

någon lär sig på. Läraren har i det här fallet lärt sig att eleven ofta gör samma fel i alla uppgifter 

och att det därför är bra att gå tillbaka och se hur eleven löst andra uppgifter. Boström och 

Svantesson (2007) skriver att hur en person lär sig ändras inte drastiskt. Det stämmer här för varje 

gång under observationerna som eleven behöver hjälp och läraren tittar på hur han löst flera 

uppgifter i rad behöver läraren förtydliga något för eleven. Läraren kan därför undvika att eleven 

lär sig fel genom kunskapen om hur den eleven löser uppgifter. 
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5.5 Lärarens undervisning i ett större sammanhang 

Vid ett flertal tillfällen under observationerna och intervjuerna kopplar läraren lektionernas 

innehåll och upplägg till tidigare undervisning och de erfarenheter han fått från den 

undervisningen. Det kan vara både när han undervisar i helklass och vid undervisning av enskilda 

individer.  

 

Andra lektionen med natur går läraren igenom hur eleverna deriverar potensfunktioner med 

negativa och rationella exponenter. Han börjar genomgången med att repeterar hur man generellt 

löser potensfunktioner. Han påpekar att det inte är något nytt. Följande skriver han på tavlan: 

F(x)=xn 

f´(x)=nxn-1 

f(x)=kxn 

f´(x)=nkx n-1 

Därefter ger läraren exempel på uppgifter där exponenten är negativ eller inte ett heltal. 

 

Analys: I episoden hänvisar läraren till tidigare undervisnings innehåll. Här gör han det genom 

att under en observerad lektion repetera hur potensfunktioner med positiva heltal deriveras innan 

han förklarar hur potensfunktioner med negativa och rationella exponenter deriveras. Det kan 

tolkas som att han gör det för att eleverna lättare ska följa med under den aktuella lektionen. Han 

skriver hur deriveringsreglerna används generellt och tar inga exempeluppgifter. För en elev som 

inte har full förståelse för de tidigare reglerna kan det förvilla och ger kanske inte någon hjälp för 

dagens lektion. 

 

Under första intervjun berättar läraren vad naturvetareleverna behöver inför lektionen då de ska 

rita derivatans graf när de har bilden av funktionens graf och tvärt om.  

Michaela: Vad behöver de kunna för att klara av dagens lektion? 

Lärare: För att kunna koppla ihop funktionsbegreppet med derivata så behöver man ha kommit 

ganska långt kring både stort i matematik men också förstå vad derivatan betyder för funktionen 

och om man får derivatan hur…man ska veta att en positiv derivata betyder att funktionen är 

växande i intervallet. Det måste man ha med sig och vi har löst uppgifter med största och minsta 

värde och tittat på det så det är ganska komplext för en del att koppla derivatan till funktionen. Vi 
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ska se, jag tror de fixar det på ett bra sätt. 

På frågan om vad eleverna tycker är svårast när de ska rita grafer och antingen utgår från 

derivatans graf eller funktionens graf och ska rita den andra svarar läraren: 

Lärare: Det är nog om man får derivatan och ska rita funktionen. 

Michaela: Har du någon teori om varför? 

Lärare: Det är nog som jag sa tidigare att om man har derivatan så tänker man som om det skulle 

vara funktionen och tänka lite bakvänt där är svårt. 

 

Analys: Det blir tydligt i dialogen att läraren kopplar lektionens innehåll till tidigare 

undervisning. Det gör han genom att berätta att hans orientering om vad eleverna ska ha för 

förkunskaper för att klara av att rita en derivatas graf från en funktions graf och tvärt om. 

Eleverna ska inför lektionen veta hur derivatans tecken påverkar hur grafen ser ut, vad största och 

minst värde är. Hans orientering om vad som är svårast är om eleverna får se grafen av en 

deriverad funktion och ska rita funktionens graf. Den orientering bygger på hans kunskap om att 

eleverna tycker det är svårt att tänka tvärt om mot vad de brukar. 

 

Sammanfattning: I analysen knyter läraren det aktuella ämnet till tidigare undervisning vilket är 

specialiserad matematisk innehållskunskap (Ball m.fl., 2008). Det gör han genom att berätta vad 

eleverna behöver för förkunskaper till lektionen om grafers utseende och han repeterar tidigare 

undervisning när han ska gå igenom deriveringsregler för potensfunktioner med negativa och 

rationella exponenter.   

 

Genom att koppla undervisningen till tidigare kan det tolkas som att läraren vill få med alla 

elever genom att börja med det de redan känner till och som är kopplat till det han ska presentera 

som är nytt för lektionen. För att försäkra sig om att alla elever ska förstå kunde han ha börjat 

med att ge exempel på uppgifter som inte har negativa eller rationella exponenter och därefter 

förklara hur det kan skrivas generellt. 

 

Läraren har en specialiserad matematisk innehållskunskap eftersom han ger eleverna uppgifter 

där de måste kunna förklara de olika stegen i procedurer för att rita grafen till en funktion när 

derivatans graf är känd (Ball m.fl., 2008). Lärarens orientering om att eleverna tycker det är 
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svårast att rita funktionens graf från den deriverade funktionens graf och inte tvärt om kan 

stämma. Här får eleven grafen, alltså objektet, utan att ha utfört några processer innan (Hiebert, 

1986). Det innebär att eleven inte får förståelse för vad grafen symboliserar. Eleven ska sedan 

utföra processer med grafen för att få fram en ny graf. För att kunna utföra processer med grafen 

är det lättare om det finns kunskap om de processer som ligger bakom grafen som eleven fick. 

När eleverna kan koppla procedurell kunskap till konceptuell får eleven kunskap som förenklar 

och effektiviserar för att plocka fram rätt procedurell kunskap (Hiebert, 1986). Om då eleverna 

ska göra uppgiften åt motsatt håll krävs det ännu mer av dem. 

 

 

5.6 Sammanfattande analys 

I den sammanfattande analysen presenteras de fyra viktigast resultaten som analysen gav. Det är 

vilken koppling det finns mellan specialiserad matematisk innehållskunskap och handlingar, 

förändringen från att läraren använder specialiserad matematisk innehållskunskap i början av en 

lektion och sedan mer allmän matematisk innehållskunskap och det är införandet av fixerade och 

flexibla mål. 

 

5.6.1 Kopplingen mellan specialiserad matematisk innehållskunskap och 
handlingar 

I undervisningen visade läraren genom sina handlingar att han har specialiserade matematiska 

innehållskunskaper (Ball m.fl., 2008). Även under intervjuerna visade han att han har 

specialiserad matematisk innehållskunskap när han berättade om vilka mål han hade inför 

lektionerna. De som läraren visade och som därför antas vara de han använder mest och som hans 

orientering anser gynnar undervisningen är: 

 Hitta exempel som har rätt matematiskt innehåll 

 Knyta det aktuella ämnet till tidigare och framtida undervisning 

 Ställa bra matematiska frågor som utvecklar eleverna 

 Kunna förklara ett moment på flera olika sätt 

 Se var elever gör fel när de löser uppgifter, 
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 Förklara vad olika steg i en procedur betyder   

5.6.2 Förändring från elevfokuserad till uppgiftsfokuserad undervisning 

Under undersökningen upptäcktes att läraren ändrar det sätt han undervisar på under en lektion. I 

början av lektionen fokuserar han på eleverna. Han lyssnar aktivt på dem och försöker anpassa 

undervisningen efter hur just den eleven tänker. När han därefter ska hjälpa andra elever med 

samma uppgift blir han allt mer fokuserad på att förklara uppgiften och det sker på samma sätt för 

resterande elever. Han lyssnar inte på eleverna även när de försöker förklara vad de har svårt med 

och hur de har tänkt. Läraren har orienteringen om att han lyssnar på eleverna och försöker möta 

dem där de är men det stämmer alltså mindre in på hans handlingar när han har hjälpt några 

elever med en uppgift. Han går alltså från att fokusera på pedagogisk ämneskunskap till att 

fokusera på allmän ämneskunskap (Ball m.fl. 2008). Det kan förklaras med Schoenfelds (2011) 

teorier om rutiner. Rutiner är handlingar som utförs relativt oreflekterat eftersom läraren har 

utfört samma handling vid ett flertal tillfällen. Frågan är om det är rutiner som skapas under 

lektionen när läraren löser en uppgift många gånger eller om det är rutiner som läraren har fått 

under de år han arbetat som matematiklärare? 

 

5.6.3 Fixerade och flexibla mål 

Schoenfeld (2011) delar upp mål i olika kategoriseringar till exempel långsiktiga och kortsiktiga. 

Under observationerna och intervjuerna upptäcktes att läraren arbetar mot mål på ett annat sätt än 

det som beskrivs i Schoenfelds (2011) ramverk. Därför fanns det behov av att kategorisera mål 

som fixerade och flexibla. Läraren har mål som är samma för båda klasserna, till exempel vill han 

hinna prata med alla elever under en lektion. Det är därför ett mål som inte ändras mellan 

lektionerna med en klass eller mellan klasserna. Läraren har också mål som skiljde sig mellan 

lektionerna. Den första lektionen med teknikeleverna planerade han att ha genomgång hela 

lektionen och den andra lektionen planerade han att eleverna skulle få arbeta i läroboken. Det 

fanns alltså olika mål för de två lektionerna. Mål borde därför kunna delas in i flexibla och 

fixerade mål: 

 Fixerade mål: mål som är konstanta för till exempel en klass, kurs eller individer. Målen är 

långsiktiga men kan delas upp i delmål som är kortsiktiga. 
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 Flexibla mål: mål som förändras från lektion till lektion för till exempel klasser, kurser eller 

individer. 

Att få så många som möjligt att prata under lektioner är med ovanstående kategorisering ett 

fixerat mål. Målet finns där för varje lektion vilket gör att det är ett långsiktigt mål som inte 

förändras. Samtidigt får lärare en ny chans för varje lektion att prata med alla elever. Det blir 

därför även ett kortsiktigt mål. Hur de kortsiktiga målen uppnås påverkar om det långsiktiga är 

möjligt att uppnå. Målets fokus kan förändras under tiden. Om personer som ofta är tysta börjar 

prata mer behöver läraren kanske koncentrera sig på att få andra elever att bli mer delaktiga under 

lektionerna. Målen läraren har för de olika lektionerna med teknikklassen är enligt 

kategoriseringen flexibelt mål eftersom planeringen för en klass förändras från lektion till lektion. 

Om målen som sätts är fixerade eller flexibla beror på vilken orientering läraren har för just den 

situationen och vilka kunskaper och rutiner han kan använda för att nå målen genom sina 

handlingar. 

 

5.6.4 Orienteringars påverkan på handlingar 

De analyserade händelserna visade att läraren oftast undervisar efter de orienteringar han har. 

Läraren anser till exempel att han har tillräckligt med rutin för att inte skriva ner exakta 

lektionsplaneringar. Inför lektionerna skriver han inte ner i detalj vad han ska göra vilket kan 

tolkas som att han har otydliga mål med undervisningen men han är ändå strukturerad under 

lektionerna vilket innebär att hans orientering stämde överens med hur han handlar. Lärarens 

orientering är att eleverna lära sig bäst genom långa genomgångar och lektionerna bestod också 

av genomgångar som oftast tog hela lektionen. Läraren handlar därför till största del efter hans 

orienteringar vilket stämmer med Schoenfelds teori (2011). 

 

5.6.5 Sambandet mellan orienteringar, mål, handlingar och kunskap 

Resultatet visar att läraren har orienteringar som påverkar hans handlingar. Hur en lärare handlar 

beror på vilka mål som finns. Orientering påverkar vilka mål som sätts och enligt en ny 

kategorisering kan målen vara fixerade eller flexibla. För att nå målen handlar läraren med hjälp 

av olika resurser. En av de resurser som läraren använder på olika sätt är specialiserad 
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matematisk innehållskunskap som är den kunskap som är speciell för lärare. Handlingarna utförs 

också med hjälp av rutiner. Läraren använder sig mer av rutiner desto fler gånger han har hjälpt 

elever med en uppgift. Läraren utför alltså målorienterade aktiviteter och till sin hjälp har han 

bland annat kunskap och rutiner. 

 

 

 

 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lärarens mål och orienteringar med undervisningen 

Lärarens handlingar hade ett starkt samband med de mål som han hade. Målen i sin tur 

överensstämde ofta med lärarens orientering. Om orientering ändras påverkas vilka mål som sätts 

och läraren agerar annorlunda. För att ändra orientering tror jag det är viktigt att våga prova nya 

metoder och kommunicera med andra lärare. Om lärare vågar prova nya saker och sedan 

reflektera över hur det påverkar undervisningen kan de ändra sin orientering och hur de agerar.  

Jag tror det är viktigt att lärare är kritiska mot sig själva för om orienteringen aldrig ändras finns 

risken att läraren inte utvecklas. 

 

Jag gjorde kompletteringen med fixerade och flexibla mål till Schoenfelds (2011) ramverk om 

målorienterade aktiviteter. Oföränderliga mål är de som alltid finns för till exempel en klass. 

Flexibla mål är de som till exempel skiljer sig åt mellan klasser eller som är olika från lektion till 

lektion.  Målen kan vara olika flexibla. Om ett mål är fixerat för en elev, till exempel om en 

lärare har som mål att varje lektion se vilka uppgifter eleven gjort hemma, så kanske läraren inte 

kontrollerar alla uppgifter varje gång. Han kanske ser på en uppgift den ena dagen men tittar på 

alla uppgifter en annan dag.  Långsiktiga fixerade mål som kan vara mindre flexibla är kursmål. 

Målen är formulerade av skolverket och går inte att ändra. Mål är troligen oftast flexibla eftersom 

undervisning sker i ett sammanhang. 
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6.1.2  Rutiner läraren använder i undervisningen 

En av frågorna som uppsatsen skulle besvara var vilka rutiner en lärare använder i 

undervisningen. Det var förvånande hur mycket en lärares arbete styrs av rutiner och hur det i sin 

tur påverkar hur väl undervisningen individanpassas under en lektion. Det var väldigt tydligt hur 

läraren i början av lektionen tog sig tid för eleverna och utgick från deras tankar när han 

förklarade. Han använde sig mycket av pedagogisk ämneskunskap när han hjälpte eleven. Nästa 

elev som frågade om samma uppgift lyssnade han lite på men förklarade ändå på samma sätt som 

för den första eleven. I slutet av lektionerna var det som om han var trött på att förklara uppgiften 

och lyssnade nästan inte på vad eleverna ställde för frågor. Läraren fokuserade istället på att 

förklara uppgiften vilket innebar att han använde sig mer av ren matematisk kunskap. I mitt 

resultat kom jag fram till att läraren ändrar vad han fokuserar på under lektionens gång. Jag tror 

inte att det är något som är unikt för läraren jag observerade. Om fler lärare hade studerats tror 

jag att jag hade fått liknande resultat. En förklaring till varför han efter ha hjälpt en elev sedan 

mer mekaniskt hjälper de andra eleverna tror jag kan bero på flera olika anledningar. För det 

första tror jag lärare försöker hitta sätt som gör att de hinner med att hjälpa alla. Om då en metod 

fungerade för en elev är chansen stor att den metoden fungerar för de andra också. Läraren 

behöver inte heller lägga ner tid på att försöka förstå eleven och finna andra lösningsmetoder. 

Men om eleverna inte förstår hur läraren förklarar finns risken att de frågar om samma uppgift 

några minuter senare. Eller så kanske de frågar om nästa uppgift som har samma uppbyggnad. 

Jag tror det ligger i människans natur att försöka vara så effektiv som möjligt för stunden. Om en 

metod inte fungerar för en elev väljs den bort även för nästa elev även om det kunde varit en 

metod som den eleven förstått bättre. En annan anledning till att läraren blir mer inriktad på att 

lösa uppgifter tror jag är att han tröttnar. När han själv förstått uppgiften och förklarat den för 

några elever blir det tjatigt att förklara samma uppgift om och om igen. Jag tror det är bra om 

man som lärare ser det som en utmaning att försöka individanpassa undervisningen och se varje 

fråga som en ny för att det är en ny elev som ställer den. Läraren som studerades har arbetet 

ungefär tio år som lärare. Frågan är om resultatet blivit det samma om läraren istället varit 

nyutexaminerad eller om han arbetat längre inom yrket. Jag tror att en nyutexaminerad lärare 

hade arbetat något mer uppgiftsfokuserat än den observerade läraren. För en nyutexaminerad 



57 
 

lärare har inte lika mycket erfarenhet som gör att han eller hon kan anpassa undervisning efter 

elever. En lärare som arbetat längre än den observerade läraren borde därför arbeta mer 

elevfokuserat.    

 

6.1.3 Lärarens specialiserade matematiska innehållskunskaper 

Det visade sig att lärare använder sig av specialiserade matematiska innehållskunskaper i stor 

utsträckning. Jag trodde att jag skulle hitta ett fåtal exempel på att läraren visar den kunskapen. 

Istället hittade jag många exempel och det fick bli en stor del av mitt resultat. Lärare ska hitta 

exempel som har rätt matematiskt innehåll, knyta det aktuella ämnet till tidigare och framtida 

undervisning och kunna ställa bra matematiska frågor som utvecklar eleverna med mera. Det är i 

efterhand inte konstigt att jag hittade många exempel då det är sådant som lärare gör dagligen. 

Det som skiljer en erfaren lärare från en oerfaren tror jag är hur mycket av kunskapen läraren har 

och hur den används. För en oerfaren lärare kan det vara svårt att se till exempel om en elev 

tänker matematiskt korrekt även om de löser uppgifter fel. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Som metod valde jag att göra en fallstudie med observationer och intervjuer. Jag är nöjd med mitt 

val av metod och hade valt samma metod om jag skulle göra om undersökningen. Jag använde 

Schoenfelds (2011) teorier som en röda tråd genom studien. Det fungerade väldigt bra. Teorierna 

hade inte starka avgränsningar vilket gjorde att jag kunde göra egna uppdelningar inom teorin 

som passade min undersökning. Det visade sig att det gick att se nästan allt i mina observationer 

som Schoenfeld skriver om. Det som inte gick att se fick jag svar på i intervjuerna. Därför var det 

en bra kombination med observationer och intervjuer för min studie. Det som var svårast att ta 

reda på var situationer läraren inte hade rutin för. Jag upptäckte ingen sådan händelse och läraren 

berättade inte om någon Det kan bero på att läraren har arbetat inom sitt yrke under en längre tid 

och därför har rutin för de flesta händelser. Det kan också vara så att jag inte kunde se vad som 

inte var rutinhändelse för att läraren lärt sig att hantera sådana situationer så bra att det i sig blivit 

en rutin. Intervjuerna och lärarens instruktioner under lektionerna gav svar på vad läraren hade 

för mål för lektionerna. Betydligt svårare var det att se vad läraren hade för omedvetna mål. 
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Läraren sa alltid att det blev som han planerat. Om han hade berättat om saker som blev 

misslyckade eller lyckade som han inte pratat om tidigare kunde jag ställt följdfrågor för att ta 

reda på om det verkligen var något som han tänkt på innan lektionen. Några sådana tillfällen gavs 

aldrig. 

 

Observationerna gav mig mycket mer än om jag bara hade låtit läraren berätta om sin 

undervisning. På plats fick jag känna känslan som fanns i klassrummet, jag kunde höra elevernas 

kommentarer, se deras kroppsspråk och minspel vilket jag inte hade kunnat utan observationer. 

Eftersom jag filmade lektionerna behövde jag inte känna mig pressad att komma ihåg allt och jag 

kunde gå tillbaka till händelser och analysera dem närmare. Eftersom jag observerade fem 

lektioner blev det svårt att komma ihåg exakt vad läraren hade gjort. En annan fördel med att ha 

lektioner inspelade var att när jag analyserade materialet tänkte jag ha med några specifika 

händelser. När jag senare förstod att de inte skulle bidra till arbetets resultat kunde jag tänka om 

och hitta andra händelser som var bättre lämpade till min studie. Med hjälp av observationer 

behövde jag inte förlita mig på vad läraren berättade. Jag fick möjlighet att bilda mig en egen 

uppfattning. Annars kan det finnas risk att sådant som anses som självklart för de som brukar 

delta inte kommer fram i till exempel intervjuer. Observationerna filmades med två kameror. Jag 

valde att inte använda de filmer jag fick av kameran som stod i ett hörn framför eleverna. 

Inspelningarna tillförde inte tillräckligt mycket om läraren att det var värt att analysera. Den 

kamera som jag hade i handen gav bra filmer. Om jag hade skrivit ett arbete om hur elever 

arbetar med derivata hade de andra inspelningarna tillfört mer. 

 

Intervjuerna blev ett bra komplement till observationerna. Det fanns händelser som skedde under 

observationerna som jag ville veta mer om och då kunde jag ställa frågor om det på intervjuerna. 

Ett exempel är att läraren i en förintervju beskriver att han ska anpassa undervisningen efter 

vilken klass han har. Under observationerna verkar lektionerna med samma innehåll undervisas 

på samma sätt för eleverna på teknikprogrammet och eleverna på naturprogrammet. Då frågade 

jag läraren lite senare om lektionerna blev som han planerat och på så sätt fick jag reda på om han 

uppnådde de mål han hade med lektionerna. Intervjuerna gav mig också möjlighet att ställa frågor 

om elever vilket kan vara svårt för läraren att svara på i klassrummet. Läraren kunde också 

förklara hur han tänker och resonerar kring olika frågor. Alla intervjuer jag gjorde gav mig 
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material till resultatet och därför är jag glad att jag inte valde att till exempel bara göra 

förintervjuer. 

 

Om jag skulle göra om undersökningen hade jag gjort en till intervju. Från början hade jag tänkt 

att gör en intervju några veckor efter observationerna. Intervjuns syfte skulle vara att få svar på 

frågor som jag hade om det material jag analyserat. Brist på tid och att inte allt material kunde 

vara med i arbetet gjorde att jag valde att inte göra fler intervjuer. Jag tror dock att ytterligare en 

intervju kan tillföra information som förklarar vissa situationer ännu mer. Jag kunde till exempel 

fått svar på hur läraren tänker när han förklarar samma uppgift för flera olika elever. Vet han om 

att han koncentrera sig mer på uppgiften och hur den ska lösas än hur eleverna tänker i slutet av 

en lektion? Om han vet om det, varför gör han så? Det är exempel på frågor som en annan studie 

skulle kunna ge svar på. 

 

Jag gjorde observationerna och intervjuerna innan teorin skrevs eftersom läraren skulle undervisa 

om derivata när jag precis börjat på mitt examensarbete. Eftersom jag inte kunde ha börjat arbeta 

med uppsatsen tidigare på grund av att kursen startade då och jag hade andra studier innan det 

hade det varit svårt att göra det annorlunda. Jag har lärt mig att det inte är optimalt att skriva 

teorin efter att materialet till resultatet samlats in. Då jag läste teorin fick jag nya idéer på vad jag 

kunde observerat, de presenteras under fortsatt forskning. Fördelen med att göra observationerna 

innan jag letade fakta till teoridelen var att jag fick möjlighet att vara mer effektiv när jag sökte 

teori för jag visste vad uppsatsen skulle handla om. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna handla om hur lärare som arbetat inom yrket olika länge 

fokuserar på elever respektive uppgifter när de undervisar. Mitt resultat visade att läraren ändrar 

fokusering under lektionen. En ny studie skulle kunna visa om erfarenhet inom yrket påverkar 

hur en lärare hjälper elever med uppgifter. 

 

Jag tror det går att använda Schoenfelds (2011) teorier på många olika sätt. Jag gjorde min 

tolkning av hans teori, men det går att göra ännu fler tolkningar av den. Jag använde mig av 
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Schoenfelds (2011) ramverk tillsammans med Ball m.fl. (2008) och det fungerade bra. Teorierna 

kompletterade varandra och det vore intressant att se om fler studier skulle kunna använda mitt 

sätt att använda teorierna på. 

 

Eftersom Schoenfeld gör olika uppdelningar men inte kopplar dem till varandra på ett tydligt sätt 

finns det utrymme för egna tolkningar. I resultatet finns en ny kategorisering av mål som bidrar 

till att göra hans teori tydligare. Det som står i boken How we think är riktigt bra. Allt vi tänker 

och gör kan delas upp i orienteringar, mål och handlingar, rutiner, icke-rutiner, självreglering 

med mera. Frågan är hur de förhåller sig till varandra och vilka olika kategoriseringar de kan 

delas upp i. Uppdelningen är inte självklart och mycket forskning skulle kunna läggas på hur den 

teori som presenteras i Schoenfelds bok på bästa sätt skulle kunna förtydligas och anpassas för 

just läraryrket. 

 

6.4 Implikationer för undervisningen 

I min undervisning kommer jag i framtiden att tänka på hur jag undervisar enskilda elever 

betydligt mer än om jag hade skrivit mitt examensarbete om något annat och inte fått fram det 

resultat som jag har. Jag är nu medveten om hur lärare styrs av rutiner och att man som lärare har 

en tendens att fokusera på elever i början av en lektion medan man i slutet av lektionen mer och 

mer börjar fokusera på uppgiften. Mitt mål blir att försöka möta varje elev där den är och inte 

försöka påverkas av att jag hjälp andra elever under en lektion med samma uppgift. Alla elever 

tänker på olika sätt och har olika förutsättningar. En av de viktigaste uppgifterna en lärare har 

tycker jag är att individanpassa undervisningen och för det krävs bra kommunikation mellan 

lärare och elever. För att klara av det tror jag det har stor betydelse om lärare lägger ner någon 

extra minut varje lektion på att förstå hur en elev tänker och vilka metoder som underlättar för 

just den eleven. 

 

Innan jag påbörjade min undersökning visste jag att jag har mycket kvar att lära när jag börjar 

jobba. Bara för att jag har gått lärarutbildningen betyder det inte att jag har all den kunskap som 

krävs för att vara en bra lärare. Jag har de grundläggande kunskaperna inom ämnet och 

pedagogiken men mycket får jag genom erfarenhet i yrket. Efter att ha skrivit mitt resultat vet jag 
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att jag har betydligt mer att lära än vad jag trodde. Den specialiserade matematiska 

innehållskunskapen är en stor del av den kunskap som en lärare behöver. Att kunna koppla 

tidigare undervisning till den aktuella på ett bra sätt och att ta fram de bästa uppgifterna till elever 

kräver kunskap och tid. Samtidigt som det är något som kommer kräva mycket av mig att få den 

kunskapen ser jag det som en rolig utmaning. Det gör att en lärare aldrig kan sluta att utvecklas 

för det går alltid att lära sig mer. Att lära sig att se om elever löser matematiska uppgifter fel men 

tänker korrekt tror jag att jag kan lära mig genom att ställa frågor till elever där de får chans att 

utveckla hur de tänker. 

 

Under arbetet med min uppsats har jag förstått hur viktigt det är för mina elever att jag har en 

tydlig planering. Om eleverna vet vad de ska göra blir det lättare för dem att koncentrera sig på 

det som är viktigt. De behöver inte lägga tid på att fundera över vad de ska göra och tolka det jag 

sagt. De gånger den observerade läraren inte i detalj kunde berätta hur lektionernas upplägg 

skulle se ut innan lektionerna var det jättesvårt för mig att se hur han fullföljde det han planerat 

på lektionerna. Läraren i det här fallet var väldigt strukturerad under lektionerna vilket gjorde att 

jag drog slutsatsen av att han har rutiner som gör att han inte behöver planera i lika stor 

utsträckning. Det fick mig att inse att eftersom jag inte har den rutinen ännu så är det betydligt 

mer viktigt för mig att innan lektionen vara välplanerad. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Frågor till första intervjun 

 

Frågor om vad och hur läraren ska undervisa: 

 Vad har du planerat för dagens lektion? Exempel? Varför valt dem? 

 Vad tänker du gå igenom? Varför? 

 Kommer eleverna arbeta något själva? 

 Vad ska eleverna kunna efter lektionens slut? 

 Är det någon elev som kommer behöva extra hjälp eller som du kommer lägga mer tid på? 

 Vad har du planerat för lektionen efter? 

 Ser planeringen för teknikklassen likadan ut? 

 Vad ska eleverna gör för uppgifter? Hur valt ut dem? 

 Hur tror du lektionen hade sett annorlunda ut om någon annan hade haft samma lektion? 

 Vad för typer av genomgångar? Delaktighet eleverna 

 -problemlösning 

 -föreläsning 

 -arbetar självständigt 

 avslutar lektionen 
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Frågor om klassen: 

 Motivation/ 

 kunskap 

 Har du haft dem i tidigare kurser? 

 Betyg? 

 Stimmiga? 

 Speciellt brukar tänka på undervisar i den klassen? 

 Den andra klassen? 

 Något orolig över kunskap/klassen? 

 

 

Frågor om lärarens uppfattning om elevernas kunskaper: 

 Något moment som är svårt att förklara för eleverna? 

 Vad brukar de tycka är svårt med tillämpningar? Lätt? 

 

Frågor om lärarens rutiner: 

 Om något skulle gå helt fel, hur brukar du göra då? 

-eleverna stökiga 

-om alla elever frågar om samma uppgift 

-ingen verkar förstå 

-inte hinner med alla uppgifter 

-jobbar fortare än tänkt 

 

 

Frågor om läraren: 

 Undervisar du i något mer ämne än matematik? 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat på skolan? Vilka klasser har du undervisat i? 

 Har du arbetat någon annanstans? I så fall var? 
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1.målorienterade aktiviteter 

 Mål med lektionen: innehåll/kunskap/elevmål/lärarmål 

 Delmål med lektionen 

 

2.orientering 

 Upplägg 

 Vad lära sig/varför 

 Tror gynnar eller missgynnar 

 klassrumsklimat: stökigt/tyst, vad accepteras, vad är lärorikt 

 Hur får med eleverna vid genomgångar 

 Hur hjälper eleverna 

 Vad för slags uppgifter och varför 

 Vilka exempeluppgifter 

 

3.rutiner 

 Hur länge jobbat/haft matematik/c-kursen 

 Klassen fungerar 

 Derivata 

 Upplägg undervisningen 

 Förberedelser inför lektionen 

 Svårigheter/enkelt 

 Svara på frågor 

 Ta beslut 

 

4.icke-rutiner 

 Något orolig över inför lektionen kunskapsmässigt/klassen 

5. kontroll och självreglering 

 Gör när inte går som tänkt (positivt/negativt) innehåll/klassen 

 Gör när det går som tänkt 

 

Frågor andra och tredje intervjun 



68 
 

Om första lektionen med eleverna på det naturvetenskapliga programmet och sedan samma 

frågor för eleverna på teknikprogrammet: 

 Hur gick det? Hann allt planerat? Lärde sig eleverna det de skulle? 

 Nöjd med lektionen? 

 Hur mycket planerat innan lektionen? 

 Gjorde några ändringar på vägen? 

 Vad lärde sig eleverna? Vad för användning av de kunskaperna? 

 Några svårigheter som du ska ta upp idag? 

 Varför valde både funktion-derivata och derivata-funktion grafer 

 Förstod eleverna uppgifterna? Svåra problem/övning. 

 Gick runt och kollade på deras grafer, vilka fel gör de? Vanliga missuppfattningar? 

 Hur tänker du när du går fram till en elev som behöver hjälp med en uppgift? 

 Upplevde klassrumsklimatet? 

 Nöjd med upplägget, göra om lektionen, gjort något annorlunda? 

 Något du sa/tips du gav som hjälpte dem/förvirrade dem. 

 Hur försökte du få med eleverna under genomgången? 

 Hände något oförutsett? 

 Någon fråga du inte kunde svara på? 

 Någon elev som inte förstod din förklaring? 

 Märker du på eleverna om de förstår när du förklarar eller om de bara nickar för att verka 

förstå? Hur gjorde du i så fall? 

 1.målorienterade aktiviteter 

 Mål med lektionen: innehåll/kunskap/elevmål/lärarmål/derivata 

 Delmål med lektionen 

 Ser planering för nästa lektion annorlunda ut nu i jämförelse med innan 

 Ändras målen under lektionen 

 

2.orientering 

 Nöjd med upplägget 

 Vad lära sig/varför 

 Vad gynnade/missgynnade 
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 Hur var klassrumsklimatet: stökigt/tyst, vad accepteras, vad är lärorikt 

 Hur försökte få med eleverna vid genomgångar 

 Hur hjälpte eleverna 

 Vad för slags uppgifter och varför 

 Fick önskad effekt av exempeluppgifter? 

 

3.rutiner 

 Vad gick på rutin 

 Kunden du svara på frågor, är det frågor du fått innan 

 Besluttaganden, behövde du ta några beslut? 

 4.icke-rutiner 

 vad skedde som inte var rutinmässigt, hur tacklade du det? 

 Besluttaganden? 

 5. kontroll och självreglering 

 hur tacklade du situationer när det inte blev som tänkt? t.ex. Förklaringar/hjälper 

elever/planering/tid 

 hur var när det går som tänkt 
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Bilaga 2: Tankar om några av frågorna 

 

Vad har du planerat för dagens lektion? Syftet med frågan var att få läraren att börja berätta 

om hans tankar inför lektionerna. Beroende på vad han svarade på frågan så kunde jag ställa 

lämpliga följdfrågor. Förhoppningen var att jag skulle få reda på är vilka mål och undermål han 

har inför de olika lektionerna. Om målen var kända så blev det lättare att se hur han strävade efter 

att uppnå målen i undervisningen, om han ändrade målen under lektionens gång och om målen 

blev uppfyllda. Frågan skulle också ge mig en uppfattning av vilka rutiner han har för att planera 

undervisningen. 

 

Vad tänker du gå igenom? Varför? Om läraren inte berättade det i föregående fråga så tänkte 

jag fråga mer om vad lektionen skulle ha för innehåll och varför han valt att ta med just det. Det 

var för att se vilken orientering läraren hade. Alltså vad han tyckte var viktigt och hur han trodde 

att eleverna lär sig bäst. 

 

Vad ska eleverna kunna efter lektionens slut? Är en följdfråga till den första frågan. Jag ställer 

den för att få reda på vilka kunskapsmål han har för eleverna med lektionen. 

 

Kommer de att få någon läxa? Har de prov? Mål, planering, kunskap om hur klassen 

fungerar/deras kunskap. 
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Exempel? Varför valt dem? Vad tänker du gå igenom? Varför? Om läraren inte berättar det 

själv så tänker jag fråga mer om vad och varför han valt att ta med det han gör. Det för att se 

vilken orientering han har. Alltså vad han tycker är viktigt och hur han tror/tycker att eleverna lär 

sig bäst. 

 

Vilka arbetssätt kommer att ingå i lektionen? Här ska jag ta reda på hur han väljer att eleverna 

ska arbeta. Kommer eleverna arbeta något själva? Det förtydligar vilka arbetssätt han tycker är 

lärorika och vilka delmål han har med lektionen. 

 

Är det någon elev som kommer behöva extra hjälp eller som du kommer lägga mer tid på? 

Frågan skulle visa vilka mål läraren har för lektionerna för enskilda elever, hur väl han känner 

dem och vad han anser om individanpassning. Därefter kunde jag observera lektionerna och se 

om det han sagt stämde överens med hur han agerade. 

 

Vad har du planerat för lektionen efter? Svaret på frågan skulle ge mig förståelse för vilka 

matematiska innehållskunskaper läraren har om i vilken ordning olika moment kommer. Det 

skulle också visa lärarens mål och vilka rutiner han har för att planera för mer än en lektion i 

taget 

 

Ser planeringen för teknikklassen likadan ut? Eftersom läraren hade lektioner med 

naturklassen först så ville jag fråga hur lektionen med teknikklassen skulle se ut. Jag ville ta reda 

på hur han anpassar undervisningen efter vilket program eleverna går på, vilken kunskap han 

hade om eleverna och vilka rutiner han har för att planera för olika klasser. 

. 

Hur är klassen? Hur är den andra klassen? Likheter? Skillnader? Frågans syfte var att 

undersöka vad läraren har för uppfattningar om hur motiverade eleverna är, vilka kunskaper de 

har, vilken nivå han lägger undervisningen på, hur stökiga de är. Om läraren ser skillnader i 

klasserna så kan jag jämföra det med hur han sedan väljer att anpassa lektionerna efter de olika 

klasserna. 
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Speciellt brukar tänka på undervisar i den klassen? Den andra klassen? Något orolig över 

kunskap/klassen? Ska förtydliga ovanstående fråga. Hjälper mig att förstå hur han agerar i 

klassrummet och hur han planerat. Vilka kunskaper han har om hur problem motverkas (resurs). 

 

Vad ska eleverna göra för uppgifter? Hur valt ut dem? Förtydligande om vilka mål läraren 

har för eleverna, orientering (vad som är bra uppgifter). Vad är problem för dem och vad gör de 

på rutin? 

 

Vad behöver eleverna kunna innan lektionen för att hänga med idag? Jag ville få reda på 

vilka förkunskaper eleverna behövde. Om läraren vet vilka matematiska kunskaper som krävs för 

lektionerna så har han matematisk innehållskunskap. Lärarens orienteringar kommer fram om 

läraren berättar vad han tycker är viktigt att eleverna kan. De mål läraren haft innan lektionen kan 

vara att eleverna ska kunna olika begrepp inför den lektionen som frågorna ställs. 

 

Hur tror du lektionen hade sett annorlunda ut om någon annan hade haft samma lektion? 

Vill ta reda på hans kunskaper som gör lektioner med honom unika (orientering av sig själv) 

 

Vad brukar de tycka är svårt med tillämpningar? Lätt? Något moment som är svårt att 

förklara för eleverna? 

– Vilka rutiner som läraren har som avgör om han kan avgöra vad som är svårt 

 

 

 – eleverna stökiga (resurs-procedurmässig kunskap) 

 – om alla elever frågar om samma uppgift 

 – ingen verkar förstå, många händer uppe samtidigt (fråga varandra? Hjälplistor?) 

 – inte hinner med alla uppgifter 

 – jobbar fortare än tänkt 

– Om något skulle gå helt fel, hur brukar du göra då? Det som inte går på rutin, beslutsprocesser 

 

Hur brukar du avsluta lektionerna? Följdfrågor som tar reda på hans rutiner och icke-rutiner 
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Bilaga 3: Information till eleverna 

 

Information om min medverkan på era lektioner 

 

För mitt examensarbete i matematikdidaktik på Växjö Universitet kommer jag att följa din klass under ett 

par lektioner. Det jag studerar är läraren och inte er elever. Jag kommer att filma och spela in samtal. När 

jag använt materialet till att skriva mitt arbete kommer jag att radera allt.  Om du inte vill medverka, säg 

till mig så tar jag bort allt material med dig direkt. 

 

Med vänlig hälsning 

Michaela 
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