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1. Inledning 

Integraler, och framförallt bestämda sådana, introduceras i den svenska skolan på gymnasiet i 

kursen Matematik 3b eller 3c (Skolverket, 2011). Enligt min egna erfarenhet från bland annat 

verksamhetsförlagd utbildning har elever ofta svårt att förstå vad begreppet integration 

egentligen innebär, och även om elever kan genomföra beräkningar saknas ofta förståelsen för 

vad innebörden av de procedurer som de använder är. Vid flera tillfällen har elever genomfört 

beräkningar som är korrekta, men sedan ställt frågan ”Varför gör man såhär?”. Många av de 

elever som läser dessa kurser på gymnasiet läser sedan vidare på universitetet (b- och c-

kurserna i matematik läses främst av elever som vill ha högskolebehörighet). Då 

matematikstudier inleds på universitetet förväntas studenterna, enligt egen erfarenhet, ha 

grundläggande kunskaper om bestämda integraler. 

Bestämda integraler har många tillämpningsområden, bland annat inom geometrin och inom 

områden där matematiken används som ett verktyg så som till exempel fysik (Forsling & 

Neymark, 2011). Jones (2015) skriver att det är viktigt att elever har en förståelse för 

begreppet bestämd integration och innebörden av det för att de ska kunna använda sina 

kunskaper och tillämpa dem.  

Eftersom integraler är viktiga inom matematiska analys och har många tillämpningsområden 

är det viktigt att undersöka förståelsen av dessa. I denna studie har begrepps- och 

procedurkunskap använts som utgångspunkt för undersökningen. Begrepps- och 

procedurkunskap kan sägas vara ett ramverk för matematikkunskap (Hiebert & Lefevre, 

1986) som skiljer sig från begrepps- och procedurförmågan som används i den svenska skolan 

(Skolverket, 2011). Begrepps- och procedurkunskap har skilda karaktärsdrag, men hänger 

samman på flertalet olika sätt (Hiebert & Lefevre, 1986). Innan förberedelserna för denna 

litteraturstudie påbörjades hade jag själv inte hört talas om detta sätt att se på 

matematikkunskap. I min utbildning har istället de matematiska förmågorna som använts för 

bedömning i den svenska skolan behandlats. Jag blev däremot snart intresserad av begrepps- 

och procedurkunskap som ramverk för att se och tänka kring matematikkunskaper. Detta dels 

på grund av att begreppskunskap kan ses som ett kunskapsnätverk där egentligen all 

matematikkunskap hänger samman och dels begreppskunskapens relation till 

procedurkunskapen (Hiebert och Lefevre, 1986).  

Då integraler är viktiga i matematiken på både gymnasiet och första året på universitetet är det 

viktigt att undersöka gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters förståelse av 

bestämd integration och hur undervisningen kring bestämda integraler bör utformas för att 

elever ska utveckla kunskaper kring och förståelse av dessa. I denna studie kommer därför 

elevers förståelse av bestämd integration undersökas utifrån kunskapsformerna begrepps- och 

procedurkunskap, samt hur undervisning bör utformas för att eleverna ska få förutsättningarna 

att utveckla dessa kunskaper.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras några av de grundläggande begreppen som är betydelsefulla för 

studien; speciellt diskuteras begreppen bestämd integral och bestämd integration. Utöver 

detta presenteras det teoretiska ramverket som använts i studien, vilket innehåller 

beskrivningar av de två kunskapstyperna begrepps- och procedurkunskap, hur dessa 

kunskaper kan utvecklas, samt Sfards teoretiska ramverk för begreppsbilder. För att belysa 

skillnaden mellan begrepps- och procedurkunskap jämfört med begrepps- och 

procedurförmågorna som används för bedömning i svensk skola presenteras slutligen de två 

sistnämnda begreppen.  

2.1 Vad är integral och integration? 

Enligt Kieselman och Mouwitz (2008) kan integralen till en reell funktion över ett intervall 

definieras som arean, räknad med tecken, av det område som begränsas av funktionens graf, 

x-axeln och de vertikala linjerna genom intervallets ändpunkter. En obestämd integral till en 

funktion definieras däremot av författarna som den mängd bestående av alla de primitiva 

funktionerna till funktionen.  

2.1.1 Riemannintegralen och Riemannsumman 

Riemannintegralen är ett av de viktigaste integrationsbegreppen enligt Kieselman och 

Mouwitz (2008). Nationalencyklopedin (2018b) skriver att en Riemannsumma för den 

begränsade funktionen 𝑓 i 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 är 

𝑓(𝜉1)(𝑥1 − 𝑥0) + 𝑓(𝜉2)(𝑥2 − 𝑥1) + ⋯ + 𝑓(𝜉𝑛)(𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) 

I denna summa har intervallet delats in enligt 𝑎 =  𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛 = 𝑏 där  𝜉𝑘 är en 

godtyckligt vald punkt mellan 𝑥𝑘−1 och 𝑥𝑘. Funktionens värde i 𝜉𝑘 multipliceras med 

avståndet mellan 𝑥𝑘−1 och 𝑥𝑘 och på så sätt beräknas arean av en rektangel med höjden 𝑓(𝜉𝑘) 

och bredden 𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 (Kieselman och Mouwitz, 2008). Viktigt att notera är dock att om alla 

Riemannsummor för en funktion i ett intervall närmar sig ett och samma tal A då n ökar och 

bredden 𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1 går mot noll för alla värden på k är funktionen integrerbar med integralen 

A. Om dessa villkor är uppfyllda kan Riemannsumman användas för att beräkna den så 

kallade Riemannintegralen.   

2.1.2 Över- och undersummor 

Kieselman och Mouwitz (2008) skriver att över- och undersumma är Riemannsummor i vilka 

𝑓(𝜉𝑘) anatar sitt största respektive minsta äverde i intervallet mellan 𝑥𝑘−1 och 𝑥𝑘 se Figur 1, 

respektive Figur 2 för exempel.  
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Figur 1 - Illustration av översumman till funktionen 𝑓(𝑥) =
𝑥

2
 på intervallet 0 ≤ 𝑥 ≤ 1. 

 

Figur 2 - Illustration av undersumma till funktionen 𝑓(𝑥) =
𝑥

2
 på intervallet 0 ≤ 𝑥 ≤ 1. 

Precis som figurerna visar är över- och undersumman så kallade trappfunktioner, vilket 

innebär att funktionen har ett konstant värde i ett visst intervall (Forsling & Neymark, 2011). 

Forsling och Neymark (2011) definierar integralen av en trappfunktionen 𝛷 på intervallet 

[𝑎, 𝑏], 

𝛷(𝑥) = {

𝑐1     𝑑å 𝑎 = 𝑥0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥1

𝑐2              𝑑å 𝑥1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥2

⋮
𝑐𝑛 𝑑å 𝑥𝑛−1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑛 = 𝑏

, 

genom 

∫ 𝛷(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝑐1(𝑥1 − 𝑥0) + ⋯ + 𝑐𝑛(𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1), 

De två summorna, över- och undersumman, kan användas för att uppskatta arean med tecken 

som begränsas av funktionen, x-axeln och intervallets gränser, där det egentliga värdet av 

Riemannintegralen är större än undersumman, men mindre än översumman (Kieselman & 

Mouwitz, 2008).  

Integralen av trappfunktion som ligger mellan över- och undersumman, närmar sig arean 

mellan en graf och x-axeln då intervallet delas upp i allt mindre delar (Forsling & Neymark, 

2011). Detta är idén bakom Riemannsumman vilken presenteras ovan.  

2.1.3 Analysens huvudsats 

Analysens huvudsats är central för arbetet med integraler, både bestämda och obestämda 

(Forsling & Neymark, 2011). I denna sats antas f vara kontinuerlig på ett intervall I och uttalar 

sig om den bildade funktionen  
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𝑆(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 𝑓ö𝑟 𝑥 ∈ 𝐼
𝑥

𝑎

 

där 𝑎 ∈ 𝐼 är en konstant. Enligt analysens huvudsats är S en primitiv funktion till f, det vill 

säga 𝑆′(𝑥) = 𝑓(𝑥) då 𝑥 ∈ 𝐼 (Forsling & Neymark, 2011). 

2.1.4 Integration och insättningsformeln 

Integration definieras av Kieselman och Mouwitz (2008) som en process som resulterar i att 

integralen eller den primitiva funktionen av en funktion tas fram. Enligt Nationalencyklopedin 

(2018a) är ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 den rådande beteckningen för integration vilken innebär att funktionen 

𝑓 integreras med avseende på 𝑥 i intervallet 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. Denna operation genomförs enligt 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 

I denna beräkning är 𝐹 den primitiva funktionen till 𝑓 och beräkningen resulterar i arean 

(räknat med tecken) av det område som begränsas av funktionens graf, x-axeln och de 

vertikala linjerna genom intervallets ändpunkter (Nationalencyklopedin, 2018a). Denna 

formel kallas för insättningsformeln enligt Forsling och Neymark (2011). 

2.1.5 Generaliserade integraler 

Forsling och Neymark (2011) skriver att generaliserade integraler är bestämda integraler som 

inte har ett begränsat intervall, det vill säga att den nedre eller över gränsen går mot ±∞, eller 

vars funktion är obegränsad i intervallet. Den generaliserade integralen över ett obegränsat 

intervall definieras via att f antas vara integrerbar på intervallet [𝑎, 𝑏] för varje tal 𝑏 > 𝑎,   

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim
𝑏→∞

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

∞

𝑎

 

om detta gränsvärdet existerar. Om gränsvärdet existerar är integralen konvergent, annars har 

inte integralen något värde och kallas divergent. Observera att det finns en motsvarande 

definition där 𝑎 → −∞. 

Den generaliserade integralen av en obegränsad funktion definieras genom att f antas vara 

integrerbar i intervallet mellan c och b, men obegränsad i en omgivning av a där 𝑎 < 𝑐 < 𝑏. 

Förutsatt att gränsvärdet existerar definieras då 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= lim
𝑐→𝑎+

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑐

 

Om gränsvärdet existerar är integralen konvergent, annars är den divergent (Forsling & 

Neymark, 2011).  

2.2 Begreppskunskap 

Begreppskunskap definieras av Rittle-Johnson, Schneider och Star (2015) som kunskap och 

förståelse om begrepp, operationer och relationer. Vidare skriver Hiebert och Lefevre (1986) 

att begreppskunskap karaktäriseras av att det är kunskap som innehåller många relationer. 

Begreppskunskapen kan därför ses som ett kunskapsnätverk där kopplingarna, det vill säga 
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relationerna, mellan olika noder av information och där både kopplingarna och noderna är av 

yttersta vikt (Hiebert & Lefevre, 1986).  

Hiebert och Lefevre (1986) skriver att begreppskunskap utvecklas genom att relationer byggs 

mellan olika informationsenheter, vilket kan ske både mellan två existerande delar av 

information och mellan existerande och ny information. En informationsenhet kan sägas vara 

den kunskap en individ besitter om ett visst matematiskt begrepp eller en matematisk 

företeelse. 

Ett exempel som tas upp av Hiebert och Lefevre (1986) på hur begreppskunskapens 

kunskapsnätverk av kunskap hänger ihop är subtraktion av flersiffriga tal. Då en elev ska lära 

sig subtraktion kan eleven memorera en algoritm, men eleven bör också ha kunskap om 

positionssystemet och vilket värde varje siffra i talet har. För att eleven ska kunna utföra och 

förstå subtraktion av flersiffriga tal måste eleven upptäcka och förstå kopplingen mellan dessa 

två kunskaper.  

Begreppskunskap förvärvas, som tidigare nämnt, då en elev förstår kopplingen mellan två 

informationsenheter. I fallet med bestämda integraler skulle förvärvandet av begreppskunskap 

i så fall kunna innebära att en elev har kunskaper om area (med tecken) och kunskap om 

analysens huvudsats och att eleven förstår att det finns ett samband mellan dessa delar.  

Enligt Hiebert och Lefevre (1986) går det att skilja på hur relationer mellan olika 

informationsdelar byggs på två nivåer. På den så kallade primära nivån är relationen mellan 

två informationsdelar inte mer abstrakt än informationsdelarna själva, det vill säga kopplingen 

mellan informationsenheterna är bundna till en specifik kontext. Till exempel lär sig elever 

bland annat två saker då de ska lära sig om decimaltal, dels positionsvärdena till höger om 

decimaltecknet (det vill säga tiondelar, hundradelar, och så vidare) och dels algoritmer för 

addition med dessa tal. Det förväntas vanligtvis att eleverna ska se relationen mellan dessa 

informationsenheter, och om de gör det har de utvecklat sin förståelse av addition. Det 

karaktäristiska i denna relation är att den kopplar samman de två informationsenheterna och 

inget mer (Hiebert & Lefevre, 1986).  

Relationer mellan olika informationsenheter kan också byggas på en mer abstrakt nivå, och 

denna nivå brukar kallas för den reflektiva nivån (Hiebert & Lefevre, 1986). Relationer på den 

abstrakta nivån är inte lika bundna till specifika kontexter och skapas ofta genom att likheter 

ses mellan olika informationsenheter som till synes är olika. I exemplet som användes tidigare 

kanske eleven påminns om att när decimaltal radas upp för addition adderas enheter för sig, 

det vill säga position för position, vilket liknar addition av bråk där addition sker av tal med 

samma nämnare. En relation mellan dessa informationsenheter kan byggas med grund i att 

enheter av ”samma storlek” adderas till varandra (Hiebert & Lefevre, 1986).  

2.3 Procedurkunskap 

Procedurkunskap definieras av Rittle-Johnsson et al. (2015) som kunskap om en följd av steg 

som genomförs för att nå ett mål. Denna typ av kunskap utvecklas ofta genom problemlösning 

och är därför knuten till olika problemtyper (Rittle-Johnsson et al., 2015). Till skillnad från 

begreppskunskap, som endast kan läras genom meningsfullt lärande, kan procedurkunskap 

läras genom både utantillinlärning och meningsfullt lärande (Hiebert & Lefevre, 1986). I 

själva verket karaktäriseras meningsfullt lärande av att lärande sker genom att relationer 

mellan informationsenheter skapas eller upptäcks.  Procedurkunskap som förvärvas utan 
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kopplingar till begreppskunskap lärs genom utantillinlärning, men om kunskapen förvärvas 

med dessa kopplingar har det skett genom meningsfull inlärning. Både elevers procedur- och 

begreppskunskaper gynnas av att det finns kopplingar mellan dessa (Hiebert & Lefevre, 

1986).   

Hiebert och Lefevre (1986) skriver att procedurkunskap utgörs av två separata delar. Den 

första delen består av matematikspråket, vilket innebär bekantskap med matematiska 

symboler och kunskap kring regler om hur dessa kan användas. Den andra delen av 

procedurkunskapen består av algoritmer och regler som används för att genomföra 

matematiska operationer. Procedurkunskap behöver en input innan den börjar användas och 

Hiebert och Lefevre (1986) skriver, precis som Rittle-Johnsson et al. (2015), att proceduren 

som baseras på procedurkunskapen ska möjliggöra att ursprunglig information kan användas 

för att genom procedurer nå ett mål.  

Enligt Hiebert och Lefevre (1986) finns det två typer av procedurer inom ramen för 

procedurkunskap. Den första typen av procedur vars input och output består av 

sammansättningar av symboler kan kallas för modererade sekvenser. Här betyder input den 

information som en elev tar med sig in från en uppgift in i en procedur och output är resultatet 

av proceduren som genomförs. Ett exempel på detta är en beräkning som 
3

4
+

1

3
, där input då är 

symbolerna 
3

4
+

1

3
 och output resultatet av beräkningen, det vill säga 

13

12
. I fallet med bestämda 

integraler kan denna typ av procedur innebära en beräkning av en bestämd integral, vilken 

använder sig av analysens huvudsats. Input skulle i detta fall vara något i stil med ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
, 

och output resultatet av beräkningen som gjordes med analysens huvudsats. Författarna menar 

att denna typ av procedurer är de vanligaste inom skolmatematiken.  

Den andra typen av procedur innehåller problemlösningsstrategier och hantering av konkreta 

objekt, mentala bilder, visuella diagram och andra objekt som inte är standardsymboler i 

matematiken (Hiebert & Lefevre, 1986).  

2.4 Sfards teoretiska ramverk för begreppsbilder 

En elevs begreppsbild är en benämning för en elevs tolkning av ett matematiskt begrepp och 

enligt Sfard (1991) finns det två typer av begreppsbilder, strukturell och operationell. En elev 

med en strukturell begreppsbild tolkar det matematiska begreppet som ett abstrakt objekt. En 

operationell begreppsbild innebär istället att eleven tolkar begreppet som en handling, 

algoritm eller process. Pantziara och Phillipou (2012) skriver att de två typerna av 

begreppsbilder motsvarar begrepps- respektive procedurkunskap.  

Sfard (1991) menar att den strukturella begreppsbilden är en statisk struktur som innebär att 

eleven kan känna igen objektet direkt. Den operationella begreppsbilden är däremot, enligt 

Sfard (1991), beroende av sin kontext och innebär att individen fokuserar på detaljer istället 

för helheten, vilket är möjligt med en strukturell begreppsbild. Sfard (1991) påpekar att dessa 

typer av begreppsbilder kan samspela med varandra och anser att elever för att få en djup 

förståelse av matematik måste kunna se begrepp både som objekt och som en handling, 

algoritm eller process. Funktioner kan exempelvis förstås med både en strukturell och en 

operationell begreppsbild. Elever med en strukturell begreppsbild ser funktioner som en 

uppsättning av ordnade par, medan elever med en operationell begreppsbild ser dem som en 

beräkningsprocess eller en metod för att gå från ett system till ett annat (Sfard, 1991).  
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Enligt Sfard (1991) finns det tre steg i vilken en elevs begreppsbild utvecklas, införlivning, 

kondensering och objektifiering. I det första steget, införlivning, bekantar sig eleven med en 

ny process vilket ger upphov till att eleven tar till sig ett nytt begrepp och eleven blir med 

tiden allt skickligare att genomföra den nya processen. Det andra steget, kondensering, 

innebär att processen delas upp i mindre enheter som är lättare att hantera. I och med att 

processen kondenseras blir det lättare att kombinera den nya processen med andra processer 

och det blir lättare för eleven att hantera olika representationer av begreppet. Kondenseringen 

pågår tills eleven blir kapabel att förstå begreppet som ett objekt, då det tredje steget påbörjas. 

Objektifieringen innebär att olika representationer av begreppet smälter samman, begreppet 

frånkopplas den process genom vilken den introducerades, generella egenskaper kan 

undersökas och begreppet får sin mening från att det är en del av en viss kategori.  

Ett exempel på en utvecklingsprocess av en begreppsbild om funktioner ges av Sfard (1991). 

Under införlivningen lärs variabelns innebörd och formler för att beräkna värdet på beroende 

variabler. I kondenseringsfasen blir eleven mer och mer bekväm med att manipulera 

funktionen och att rita grafer utan att egentligen veta specifika värden, till sist kan eleven 

undersöka funktioner, rita deras grafer och kombinera funktioner. I det sista steget, 

objektifieringen, kan elever hantera mer avancerade typer av funktioner, exempelvis 

ekvationer där lösningen är en funktion och de kan prata om allmänna egenskaper för 

funktioner.  

2.5 Begrepps- och procedurförmåga i den svenska skolan 

I den svenska gymnsieskolan talas det om begrepps- och procedurförmåga, vilka tillsammans 

med problemlösnings-, modellerings-, resonemangs-, kommunikations- och 

relevansförmågorna är förmågor som används vid bedömning i detta skolsystem (Skolverket, 

2018). Begreppsförmåga definieras av Skolverket (2018) som förmågan att beskriva olika 

begrepps innebörd och i samband med olika begrepp göra definitioner och beskriva 

sambanden mellan dessa. Denna förmåga innebär att eleven kan använda begreppet och förstå 

dess relevans i olika situationer, samt kan använda olika representationsformer för det aktuella 

begreppet (Skolverket, 2018).  

Skolverkets (2018) definition av procedurförmåga innefattar förmågan att tillämpa 

matematiska procedurer. Elever med denna förmåga löser rutinuppgifter, hanterar digitala 

verktyg och väljer lämpliga procedurer för att lösa en uppgift (Skolverket, 2018).  

2.6 Integraler i kursplaner på gymnasiet och universitetet 

På gymnasiet introduceras begreppet integraler i kurserna Matematik 3b eller Matematik 3c 

(Skolverket, 2011). Det centrala innehållet, vilket styr vad undervisningen ska behandla, är 

identiska i de båda kurserna vad gäller integration. I båda kurserna ska undervisningen 

behandla begreppet bestämd integral och det samband som finns mellan integraler och 

derivata. Dessutom ska undervisningen behandla bestämning av enkla integraler i 

tillämpningar i elevernas karaktärsämnen (Skolverket, 2011).  

Ett exempel på en matematikkurs som brukar läsas under studenters första år på universitetet 

är en kurs i envariabelanalys motsvarande kursen Envariabelanalys 1 som ges på Linköpings 

Universitet. En student ska efter att ha avslutat kursen Envariabelanalys 1 behärska att: 
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• citera och förklara definitioner av begrepp såsom […] integral 

• citera, förklara och använda centrala satser såsom huvudsatsen, insättningsformeln […] 

• använda räknelagar för […] integraler 

[…] 

• använda standardtekniker för att bestämma primitiva funktioner och bestämda integraler 

• göra jämförelser mellan summor och integraler 

(Linköpings Universitet, 2018, s. 3) 

Detta är det utdrag ur kursen kursplan och ger en fingervisning för vad en förstaårs 

universitetsstudent bör kunna efter en tids studier på universitetet.    
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3. Syfte och frågeställningar 

Integraler och integration är viktiga begrepp i matematiken med många tillämpningsområden, 

men forskningslitteraturen indikerar att många elever och studenter har svårigheter att förstå 

begreppen. Det är därför viktigt att undersöka denna förståelse och hur förutsättningar kan 

skapas i undervisningen för att elevers kunskaper om bestämda integraler ska utvecklas.  

Integraler introduceras vanligtvis på gymnasiet och under det första året på universitetet 

brukar grunderna inom integration behandlas grundligt. Kunskaperna om integraler från 

gymnasiet bör alltså utvecklas under det första året på universitetet. I denna studie undersöks 

därför gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters förståelse av integraler.  

Studien syftar därför till att undersöka gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters 

(vars utbildning innehåller matematik) förståelse av bestämda integraler i termer av begrepps- 

och procedurkunskap med hjälp av tidigare gjord empirisk forskning. Förstaårs 

universitetsstudenter kommer hädanefter refereras till endast som studenter, om inte annat 

anges.  

 

Frågeställningar:  

1. Hur beskrivs gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters begreppskunskap 

kring integraler i forskningslitteraturen? 

2. Hur beskrivs gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters procedurkunskap 

kring integraler i forskningslitteraturen? 

3. Vilka strategier kan, enligt forskningslitteraturen, lärare använda i utformningen av 

undervisning om bestämda integraler för att gymnasieelever eller förstaårs 

universitetsstudenter ska få en så utvecklad begrepps- och procedurkunskap om detta 

som möjligt? 

  



 

10 

 

4. Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) skriver att den systematiska litteraturstudien ska innehålla en redogörelse för 

litteratursökning, sökstrategi, val av studier samt värdering av forskningen.  I detta avsnitt 

kommer de tre första kriterierna behandlas under rubriken 4.1 Litteratursökning och det fjärde 

kriteriet behandlas under rubriken 4.2 Analys. 

4.1 Litteratursökning 

Den litteratur som studien baseras på har identifierats både genom databassökning och 

manuell sökning. Databassökning innebär att litteratur eftersöks på en databas och manuell 

sökning innebär bland annat att referenslistan i relevanta artiklar studeras (Eriksson Barajas et 

al., 2013). Den databas som använts i databassökningen är Unisearch, vilken tillhandahålls av 

Linköpings Universitetsbibliotek och genomsöker flera databaser, däribland ERIC vilken 

rekommenderas av Eriksson Barajas et al. (2013). 

4.1.1 Sökstrategier och sökord 

Eriksson Barajas et al. (2013) tar upp sökstrategier för databassökning, exempelvis 

användning av sökord från frågeställningen som kombineras med booleska operatorer så som 

”AND” eller ”OR”. I litteratursökningen användes denna strategi för att finna litteratur som 

relaterar till frågeställningen.  

I litteraturstudien har både svenska och engelska sökord använts för att vidga sökresultaten, 

då artiklar på flera språk kan användas för att finna svar på studiens frågeställningar. 

Sökorden som användes i studien var: 

• Svenska: integral*, elev*, förstå*, begrepp*, procedur*, *skola*. 

• Engelska: integral*, definite*, school, ”high school”, “secondary school”, concept*, 

conception*, conceptual knowledge, procedure*, procedural knowledge, student*, 

understanding*, structure*, structural conception, operational*, operational 

conception.  

Vissa sökord kombinerades med symbolen ”*”, vilket enligt Eriksson Barajas et al. (2013) 

innebär att ändelser kan läggas till på ordet. Exempelvis kan ”elev*” göra att sökningen 

resulterar i träffar som innehåller ord som elev, eleven, elever, elevers, med mera. 

Citationstecken runt sökordet innebär istället att sökningen måste innehålla exakt det som står 

skrivet inom dessa citationstecknen.  

4.1.2 Urvalskriterier 

Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att ett kvalitativt urval karaktäriseras av att informanter 

eller litteratur som har mycket att berätta om studiens frågeställningar väljs. Urvalet som 

gjordes i studien var ett strategiskt urval, vilket innebär att urvalskriterier av betydelse för 

studien och dess frågeställningar sattes upp och att dessa kriterier avgränsar vad som finns 

med i urvalet och inte (Eriksson Barajas et al., 2013). Den litteratur som identifierades i 

databassökningen eller i den manuella sökningen skulle uppfylla nedanstående kriterier, för 

att kunna säga vara relevant för att besvara studiens frågeställningar: 

• Litteraturen ska vara peer-reviwed, vilket innebär att litteraturens vetenskaplighet kan 

försäkras.  



 

11 

 

• Litteraturen ska vara publicerad tidigast år 2000 då skolsystem och läroplaner är 

föränderliga och relevansen ska vara så hög som möjligt.  

• Litteraturen ska vara skriven på svenska eller engelska för att författaren ska kunna 

genomföra en grundlig analys av innehållet. 

• Litteraturen ska baseras på en empirisk studie och deltagarna i denna studie ska vara 

elever som studerar på en nivå som motsvarar gymnasiet eller som mest ett år på 

universitetet. Universitetsstudenterna ska vara studenter på en utbildning där bestämda 

integraler behandlas. Dessa grupper har valts eftersom integraler vanligtvis 

introduceras i matematikundervisningen på gymnasiet och eftersom grunderna om 

integraler brukar gås igenom och kunskaperna om dessa vidareutvecklas under första 

året på universitetet.   

• Litteraturen ska behandla hur elevers förståelse av bestämda integraler ser ut genom 

att uppfylla minst ett av nedanstående kriterier: 

o Litteraturen ska behandla elevers begreppskunskap om bestämda integraler, det 

vill säga elevers tolkningar av bestämda integraler och de nätverk av kunskap 

som finns kring integraler. 

o Litteraturen ska behandla elevers procedurkunskap om bestämda integraler, det 

vill säga elevers tankeprocesser och lösningsmetoder vid hantering av 

integrationsuppgifter och -problem. 

o Litteraturen ska behandla elevers begreppsbild av bestämda integraler. 

4.1.3 Litteratursökning 

Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att det finns flera steg i en urvalsprocess i en 

systematisk litteraturstudie och att efter sökning i en databas genomförts ska relevanta titlar 

väljas och dessa texters sammanfattningar läsas. Därefter bör ett första urval av artiklar bör 

bestämmas och dessa blir föremål för fortsatt granskning. I denna studie granskades därför 

först resultaten vid databassökningen genom att artiklarnas titlar analyserades. Om titlarna 

bedömdes vara relevanta för besvarande av studiens frågeställningar lästes artiklarnas 

sammanfattning. Om även dessa var relevant för besvarande av studiens frågeställningar 

lästes den aktuella litteraturens metod, resultat och diskussion. Den litteratur som efter denna 

process bedömdes vara relevant för denna studies frågeställningar presenteras i Tabell 1 och 

Tabell 2. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Utvalda artiklar 

Unisearch "conceptual 

knowledge" AND 

integral* 

Peer-Reviewed 

Engelska 

26 Serhan (2015) 

Unisearch "conceptual 

knowledge" AND 

"procedural 

knowledge" AND 

integral* 

Peer-Reviewed 

Engelska 

7 Mahir (2009) 

Unisearch Student* AND 

understanding* 

AND definite* 

AND integral* 

Peer-Reviewed 

Engelska 

32 Grundmeier, Hansen 

& Sousa (2006) 

Jones (2015) 

Tabell 1 - Litteratursökningsmatris över de databassökningar som resulterade i en utvald artikel.  
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Ovan presenteras en tabell som beskriver hur databassökningen av de valda artiklarna 

genomfördes. Tabellen har utformats med stöd av de komponenter som tas upp av Eriksson 

Barajas et al. (2013); det vill säga sökord, databas, sökningens utfall och urval.  

Ingen svensk litteratur användes i denna litteraturstudie då ingen funnen svensk litteratur 

uppfyllde urvalskriterierna (se 4.1.2 Urvalskriterier). Framförallt identifierades inte några 

artiklar som behandlade elevers eller studenters förståelse om integraler, varken med hänsyn 

till begrepps- och procedurkunskap eller begreppsbilder.  

 De manuella sökningarna resulterade i två artiklar. Den första, ”Students’ understanding of 

integration” av Orton (1983), fanns med i referenslistan i två av artiklarna från 

databassökningen; Grundmeier et al. (2006) och Mahir (2009). Den andra artikeln från den 

manuella sökningen, ”Definitions and images for the definite integral concept” av Rasslan och 

Tall (2002), hittades i Jones (2015) och Mahir (2009).  

Orton (1983) inkluderades trots att artikeln inte uppfyllde urvalskriteriet att litteraturen skulle 

vara publicerad tidigast år 2000. Anledningen till detta är att den behandlar elevers förståelse 

av integration i olika åldrar grundligt och att den därför kan vara till stor hjälp vid besvarande 

av frågeställningarna.   

4.2 Analys 

Litteraturstudiens analysmetod baserades på de analysmetoder för systematiska 

litteraturstudier som presenteras av Eriksson Barajas et al. (2013). Den valda analysmetoden 

innebär att resultaten granskas i mindre beståndsdelar, varpå de viktiga delarna av resultaten 

sammanfattas och ett slutresultat kan nås och genom att frågeställningarna besvaras.  

4.2.1 Analysprocessen 

Analysprocessen i denna systematiska litteraturstudie inleddes med att översiktligt beskriva 

den valda litteraturen (se Tabell 2), vilket Eriksson Barajas et al. (2013) rekommenderar för 

en systematisk litteraturstudie. Därefter lästes den valda litteraturen noga och 

sammanfattades. Enligt de rekommendationer som ges av Eriksson Barajas et al. (2013) 

presenteras de valda artiklarnas författare, titel, publiceringsår, frågeställningar, design, urval, 

bortfall, datainsamlingsmetoder, resultat och slutsatser som del av rapporten (se avsnitt 5.1 

Artikelsammanfattningar). Därefter analyserades artikelsammanfattningarna utifrån studiens 

teoretiska ramverk, genom att information som utifrån detta identifierades beröra 

begreppskunskap eller procedurkunskap sorterades in i varsin kategori som berörde respektive 

första och andra frågeställningen. Information som kunde användas för att besvara den tredje 

frågeställningen identifierades genom att författaren sökte nyckelord i texten, såsom 

”undervisning” och ”lärare”. Resultatet av analysen sammanställdes sedan och presenteras i 

5.2 Resultatsammanställning.   

Eriksson Barajas et al. (2013) skriver att en systematisk litteraturstudie ska diskutera resultatet 

utifrån studiens syfte och frågeställningar, teorin, metoden som använts, nya forskningsbehov 

och studiens empiriska nytta och tillämpning. Därför analyserades och diskuterades resultaten 

utifrån Hiebert och Lefevres definitioner och beskrivningar om begrepps- och 

procedurkunskap samt Sfards teoretiska ramverk för begreppsbilder, utifrån 

frågeställningarna. Detta presenterades i 6.1 Resultatdiskussion. 

 



 

13 

 

 

Författare Årtal Titel Sammanfattning 

Grundmeier, 

Hansen & 

Sousa 

2006 An Exploration of 

Definition and Procedural 

Fluency in Integral 

Calculus 

En studie med 52 deltagare som hade 

genomfört en universitetskurs där 

integration behandlats. Studien 

undersökte deltagarnas förståelse, 

färdigheter och grafiska 

representationer av bestämda 

integraler med hjälp av en enkät. 

Jones 2015 The prevalence of area-

under-a-curve and anti-

derivative conceptions over 

Riemann sum-based 

conceptions in students’ 

explanations of definite 

integrals 

157 studenter deltog i en studie där 

de svarade på fyra öppna frågor i en 

enkät. Studien undersöker hur vanliga 

olika typer av begreppsbildningar av 

bestämda integraler är genom att 

deltagarnas förklaringar av 

integraluttryck analyserades.  

Mahir 2009 Conceptual and procedural 

performance of 

undergraduate students in 

integration 

Studien analyserar 62 deltagares 

begrepps- och procedurkunskap om 

integraler genom att deltagarnas 

prestation i ett test analyseras.  

Orton 1983 Students' Understanding of 

Integration 

I studien analyserades de 110 

deltagarnas svar på tester och i 

intervjuer för att undersöka elevers 

förståelse av integration. Deltagarna 

var 16 – 22 år gamla.  

Rasslan & 

Tall 

2002 Definitions and images for 

the definite integral concept 

I studien undersöktes 41 engelska 

high school-elevers beskrivningar av 

bestämda integraler och hur deras 

förståelse uttrycks då de arbetar med 

bestämda integraler. Studien 

genomfördes med hjälp av ett 

frågeformulär.  

Serhan 2015 Students’ Understanding of 

the Definite Integral 

Concept 

Studie där 25 studenter genomförde 

ett test vilket utifrån deras begrepps- 

och procedurkunskap om bestämda 

integraler undersöktes. 
Tabell 2 - Sammanställning av de utvalda artiklarna och en kategorisering av vilka frågeställningar studien behandlar. 

4.3 Metoddiskussion 

Denna studie är en konsumtionsuppsats vilket innebär att litteraturstudiens resultat baseras på 

den analyserade litteraturen. Det är därför viktigt att diskutera sökstrategier, sökord och 

urvalskriterier vilka styr valet av litteratur som gjorts. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) 

ska en systematisk litteraturstudie behandla all forskning som är relevant på området. Detta 

har däremot inte gjorts då begränsningar funnits utifrån tiden som var tillgänglig för 

genomförande och studiens omfång. Exempelvis sållades flera artiklar som behandlade 

undervisningsmetoder för bestämda integraler bort, framförallt då dessa artiklar inte 

behandlade hur elevers förståelse för bestämda integraler var uppbyggd. Konsekvensen blir 

att artiklar som skulle kunna sägas innehålla relevant information sållats bort.  
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I sökningarna efter litteratur har flera olika kombinationer av sökord använts. Alla möjliga 

kombinationer av sökord användes däremot inte, vilket innebär att relevant litteratur 

eventuellt inte identifieras vid litteratursökningen. Dessutom användes sökord som 

”conception”, som inte kan sägas vara en direkt översättning av ord som begrepps- eller 

procedurkunskap, vilket fokuseras på i frågeställningarna. Flera av sökorden som användes i 

sökningen var alltså ord som tolkades beröra elevers och studenters förståelse.  

De urvalskriterier som satts upp frångicks i en av de sex artiklar som behandlades i denna 

studie. Den bedömdes däremot vara relevant för studien och refererades till i flera artiklar på 

området, vilket bidrog till bedömningen gjordes att artiklarna var relevanta och trovärdiga. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis artikelsammanfattningar av de artiklar som valdes i 

urvalsprocessen, vilken beskrivs i tidigare avsnitt (se 4. Metod). Därefter presenteras en 

resultatsammanfattning där artiklarnas resultat sammanfattas och en analys av resultatet 

baserad på studiens frågeställningar 

5.1 Artikelsammanfattningar 

5.1.1 Grundmeier, Hansen & Sousa (2006) – An Exploration of Definition and 

Procedural Fluency in Integral Calculus 

Grundmeier et al. (2006) undersöker elevers förståelse av definitionen av bestämda integraler 

och deras procedurkunskap kring integration. Studien genomfördes med hjälp av en enkät. 

Enkäten besvarades av 52 studenter som alla genomgått en kurs som behandlat teorier om 

integraler och beräkningsmetoder för att beräkna integraler. Studenternas förståelse av 

integrationsbegreppet undersöktes i enkäten inom fem områden: 

1. Skriftlig tolkning och representation av integrationens betydelse. 

2. Att definera integralen med hjälp av matematiska symboler. 

3. Grafisk tolkning och representation av integrationens betydelse. 

4. Beräkning av integraler. 

5. Förståelse av tillämpningar av integraler i verkliga situationer.  

Frågorna på enkäten som behandlade de fyra första områdena var öppna, men frågorna som 

behandlade det sista området var sant-eller-falskt-frågor där studenterna skulle ta ställning till 

om integraler kunde tillämpas i ett visst sammanhang (se Bilaga 1). Studenternas svar på 

enkätens frågor kategoriserades i kategorier som utvecklades av författarna innan studiens 

genomförande och rangordnades från en skala på noll till fem beroende på svarens relevans 

till det önskade svaret. En kategori med korrekta svar fanns i varje fråga. Medelvärdet för 

varje kategori beräknades sedan för att belysa den genomsnittliga förståelsen av en viss 

kategori.  

Då studenternas skriftliga definition av en bestämd integral undersöktes delades elevernas 

svar in i kategorier enligt Tabell 3. Det vanligaste svaret var den korrekta definitionen som 

innebar att integration definierades som ett verktyg för att beräkna arean med tecken under en 

graf mellan två punkter. De övriga svaren ansågs inte vara korrekta enligt den definition av 

korrekt svar som satts upp av författarna. Den näst vanligaste kategorin av svar innehöll 

begreppet area men innebar en definition där arean under en kurva beräknades genom att x-

axeln delades upp i intervall vars storlek gick mot noll och multiplicerades med grafens höjd i 

detta intervall. Den tredje vanligaste kategorin av svar definierade integration med hjälp av 

primitiva funktioner. Den sista kategorin av svar beskrev den bestämda integralen som en 

integral med bestämda gränser. 

 

 

 

 



 

16 

 

Begränsad integration definieras med ord genom… # svar % svar Poäng 

… arean under en graf mellan två punkter 18 34,6 % 5 

… annat koncept som involverar area 17 32,7 % 4 

… primitiva funktioner 5 9,6 % 3 

… oändliga summor 5 9,6 % 3 

Blankt 4 7,7 % 0 

… integration med gränser 3 5,8 % 1 
Tabell 3 - Definitioner av begränsade integraler med hjälp av ord 

Vad gäller symbolisk definition av integration delade författarna upp svaren i kategorier, se 

Tabell 4. Författarna belyser att endast en av de 52 deltagarna skrev den fullständiga 

definitionen av bestämda integralen, vilken är: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑥𝑖)∆𝑥

𝑛

𝑖=1

𝑏

𝑎

 

där 𝑥𝑖 = 𝑎 + 𝑖∆𝑥 och ∆𝑥 =
𝑏−𝑎

𝑛
. Däremot presenterade tolv studenter definitioner som inte 

var fullständiga, men delade karaktärsdrag med den fullständiga definitionen. 21 studenter 

definierade integrationen genom att visa ett exempel och genomföra en beräkning av en 

bestämd integral. Den tredje vanligaste symboliska definitionen använde analysens huvudsats. 

Symbolisk definition av begränsad integral # svar % svar Poäng 

Exempel på begränsad integral 21 40,4 % 3 

Delar av fullständig definition 12 23,1 % 4 

Version av analysens huvudsats 9 17,3 % 2 

Inkorrekta 6 11,5 % 0 

Definierar derivatan 3 5,8 % 1 

Fullständig definition 1 1,9 % 5 
Tabell 4 - Symboliska definitioner av bestämda integraler 

Beräkning av integraler genomfördes av studenterna som deltog i studien. Forskarna 

undersökte studenters förmåga att genomföra rutinberäkningar av integraler och studenternas 

förståelse av area under och över x-axeln genom att eleverna fick beräkna ∫ sin𝑥𝑑𝑥
𝜋

0
 och 

∫ sin𝑥𝑑𝑥
2𝜋

0
. Vid denna beräkning fick 32 studenter rätt svar. De inkorrekta svaren var av flera 

olika typer. Exempelvis var några studenter procedurer korrekta men missbedömningar 

gjordes då de skulle bestämma värdet av exempelvis cos 𝜋, några studenter använde fel 

primitiv funktion i beräkningen och några studenter gjorde aritmetiska fel. En 

sammanställning av detta syns i Tabell 5. 

Beräkning av begränsad integral # svar % svar Poäng 

Korrekt 32 61,5 % 5 

Trigonometriska fel  9 17,3 % 3 

Fel primitiv funktion 6 11,5 % 1 

Aritmetiskt misstag 2 3,8 % 4 

Blankt 2 3,8 % 0 

Fel integreringsregel 1 1,9 % 1 
Tabell 5 - Beräkning av begränsad integral 
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Forskarna undersökte elevernas förståelse av grafisk representation av bestämda integraler 

och bestämd integration genom att studenterna fick rita sin tolkning av bestämd integration av 

en viss funktion. Även här delades studenternas svar in i kategorier, majoriteten av 

studenterna gjorde en korrekt skiss, men det var några som skissade fel funktion, med fel 

gränser eller som inte gjorde någon skiss alls, resultaten av detta presenteras i Tabell 6. 

Grafisk representation av bestämd integration # svar % svar Poäng  

Korrekt 40 76,9 % 5 

Fel funktion 6 11,5 % 1 

Fel intervall 4 7,7 % 3 

Ingen skiss 2 3,8 % 0 
Tabell 6 - Grafisk representation av bestämd integration 

Alla resultat, vilka sammanfattas i Tabell 7, skriver författarna tyder på att studenterna till viss 

del förstår konceptet integration, men att de på grund av att de missuppfattat symbolers 

betydelse ger intrycket av att de inte förstår innebörden av integration. Författarna poängterar 

att studenterna påvisade en stark förståelse av processerna som integration innebär men att de 

saknar utvecklade definitioner och begreppsbilder av integration. Alltså tycks en majoritet av 

studenterna ha en procedural förståelse av integration, men de saknar begreppsförståelsen.  

Område Genomsnittlig poäng 

Definition av bestämd integral med ord 3,67 

Symboliska definitioner av bestämd integral 2,63 

Beräkning av begränsad integral 3,88 

Grafisk representation av bestämd integration 4,19 
Tabell 7 - Genomsnittlig förståelse av olika områden inom integration 

Avslutningsvis skriver Grundmeier et al. (2006) att det är viktigt att undervisningen fokuserar 

på definitionen och grafiska representationer av bestämda integraler. Detta eftersom studenter 

annars löper en hög risk att endast lära sig att genomföra procedurer utan att ha 

begreppskunskap kring de procedurer de genomför. Därför är det viktigt för de som planerar 

undervisning av bestämda integraler att ha detta i åtanke.  

5.1.2 Jones (2015) – The prevalence of area-under-a-curve and anti-derivative 

conceptions over Riemann sum-based conceptions in students’ explanations of definite 

integrals 

Jones (2015) syftade till att undersöka hur vanliga olika begreppsbilder av bestämda integraler 

är bland förstaårs universitetsstudenter (hädanefter kallade endast studenter), genom att titta 

på tre olika kategorier av begreppsbilder; arean under en kurva, primitiva funktioner samt 

Riemannsummor. Förutom detta undersökte författaren om dessa typer av begreppsbilder 

tenderar till att kategorisera majoriteten av studenters tolkningar av bestämda integraler eller 

om andra begreppsbilder av bestämda integraler kan finnas bland studenters svar.  

För att undersöka det som beskrivits ovan valdes 157 studenter på två stora colleges i USA 

som alla hade genomgått en termins utbildning där matematisk analys ingick och dessa 

deltagare fick svara på fyra öppna frågor i en enkät om bestämda integraler. Deltagarna fick 

15 minuter på sig att svara på frågorna varpå svaren samlades in. Sju deltagares svar 

exkluderades, då de endast svarat på som mest två av fyra frågor, vilket gav en testgrupp på 

150 deltagare. Frågorna som ställdes i enkäten var: 
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# Uppgift 

1 Förklara vad ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 betyder. Om det finns mer än ett sätt att beskriva det, beskriv 

det på flera sätt. (matematik) 

2 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎. Om trycket på en yta, S, inte är lika i alla punkter, använder vi 

en integral för att beräkna det: 𝐹 = ∫ 𝑃𝑑𝐴
𝑏

𝑎
. Varför beräknar denna integral den totala 

kraften på ytan? (fysik) 

3 Varför behöver en integral ett ’dx’? Varför kan det till exempel inte bara stå ∫ 𝑥31

0
 

istället för ∫ 𝑥31

0
𝑑𝑥? (matematik) 

4 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚. Om ett objekt, S, har varierande densitet används en 

integral för att beräkna massan, 𝑀 = ∫ 𝐷𝑑𝑉
𝑆

. Varför beräknar denna integral objektets 

massa? (fysik) 
Tabell 8 – Frågorna och en beskrivning om de är enbart matematiska eller om de är applicerade i ett fysikaliskt 

sammanhang som användes i undersökningen, detta är en egen tolkning av Jones (2015, s. 725) tabell. 

Studenternas svar kategoriserades utifrån de begreppsbilder de påvisade i svaren och 

kategorierna som initialt användes var; area, primitiva funktioner, summation där 𝑑𝑥 ses som 

en oändligt liten bit av integralen samt summation av integranden, vilket innebär ett 

missförstånd av Riemannsumman där studenten menar att funktionens värden i intervallet 

summeras. Vid analys av studenters svar tillkom dock kategorierna medelvärde, vilket innebär 

att integranden ses som en symbol som gör att medelvärdet för integranden över en yta tas 

fram; svag summation; och otydbara svar.  

Resultaten i Tabell 9 visar att de vanligaste begreppsbilderna har med area och primitiva 

funktioner att göra. Författaren poängterar särskilt den höga förekomsten av begreppsbilder 

som faller inom kategorin primitiva funktioner då deltagarna ska förklara bestämda integraler, 

vilket inte är en del av definitionen av bestämda integraler utan bara ett verktyg för att 

beräkna dem. Utöver detta poängterar författaren att begreppsbilder som består av summation 

är ovanliga och att medelvärde är en begreppsbild som används då integralens betydelse i en 

tillämpning skulle göras.  

Begreppsbilder Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 

Area 131  51  7  37  

Primitiv funktion 60  22  114  15  

S + WS + SI 17  61  13  60  

Summation (S) 10 25 11  27  

Svag summation (WS) 5 19  2  17  

Summation av integrand (SI) 2 17  0  16  

Medelvärde 0 15  0  15  
Tabell 9 - Tabell över de 150 deltagarnas svar. S +WS + SI refererar till antalet elever som använde någon typ av 

summation i sin begreppsbild och svag summation till förklaringar som berörde summation men inte var tillräckligt utförliga 

för att kunna sägas tillhöra kategorin summation. Tabellen är en egen tolkning av en tabell i Jones (2015, s. 729) studie, 

Författaren menar att det är sannolikt att studenter har en viss kunskap om summation som en 

del av begreppsbilden av integraler, då detta tas upp i läroböcker där integration beskrivs, men 

att de sällan använder sig av denna kunskap. Därför är det troligt att studenter inte ser de 

fördelar som en summationsbegreppsbild kan bidra med. Enligt författaren vore det bästa om 

alla studenters begreppsbild innehöll både area och summation.  
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Avslutningsvis skriver Jones (2015) att begreppsbilden som innebär att integration är en slags 

summation kan hjälpa studenter att undvika de svårigheter som studenter kan ha med bestämd 

integration. Denna typ av begreppsbild skulle kunna medföra att studenter lättare ser 

sambandet mellan bestämd integration och analysens huvudsats, vilket i sin tur skulle hjälpa 

studenter förstå hur primitiva funktioner och analysens huvudsats hänger ihop med 

Riemannsummor och arean under kurvor. Dessutom skulle detta troligtvis medföra att 

studenter lättare kan tillämpa sin förståelse i olika sammanhang.  

5.1.3 Mahir (2009) – Conceptual and procedural performance of undergraduate 

students in integration 

Studiens syfte var att undersöka en grupp stundeters begrepps- och procedurprestationer och 

integrationsteori, utifrån definitionerna av begrepps- och procedurkunskap som ges av Hiebert 

och Lefevre (se 2. Bakgrund). För att undersöka detta användes ett frågeformulär som 62 

deltagare var med och svarade på. Deltagarna var studenter som genomgått kurser i analys 

under sitt första år på Anadolu Universitet, i vilka funktioner, gränsvärden, kontinuitet, 

differentialer, transcendenta funktioner, integraler, integrationsteknik, sekvenser, serier, och 

potensserier ingick. Alla deltagare var godkända på dessa kurser. 

Frågeformuläret bestod av fem frågor som alla deltagare skulle svara på, de två första 

frågorna testade deltagarnas procedurkunskap genom att de skulle beräkna värdet av bestämda 

integraler (se Bilaga 2). De två nästkommande frågorna kunde lösas genom tillämpning av 

antingen begrepps- eller procedurkunskap. Den femte frågan testade begreppskunskap. 

Deltagarna fick en timme på sig att svara på samtliga frågor.  

De första två frågorna besvarades korrekt av 92 % respektive 74 % av deltagarna (se Tabell 

10), varpå författaren drog slutsatsen att deltagarna besatt procedurkunskap om integration.  

Fråga Korrekt svar Inkorrekt svar Inget svar 

1 57 5 0 

2 46 8 8 
Tabell 10 - Sammanställning av deltagarnas svar på fråga 1 och 2. Med inspiration från Mahir (2009). 

Svaren på den tredje och fjärde frågan delades upp beroende på om begrepps- eller 

procedurkunskap användes, se Tabell 11. Författaren observerar att andelen som använde 

procedurkunskap var högre i både den tredje och den fjärde frågan, men att en större andel av 

de som använde begreppskunskap kunde besvara frågan korrekt. 

Tabell 11 - Sammanställning av den typ av kunskap som deltagarna använde för att besvara fråga 3 och 4, samt antalet 

elever som använde dessa kunskaper och gav ett korrekt eller inkorrekt svar. 

Den femte frågan svarade endast 15 studenter rätt på, 22 deltagarna gav inkorrekta svar och 

25 elever svarade inte alls. Författaren tolkar detta som att deltagarna inte hade tillräcklig 

begreppskunskap om analysens huvudsats. 

Slutsatsen som författaren drar är att gruppen som undersöktes har otillräcklig 

begreppskunskap kring integraler, relationen mellan integration och area, faktumet att 

integralen är en summa av areor och analysens huvudsats. Dessutom tycks gruppen kunna 

Fråga Begreppskunskap 

Totalt         Rätt             Fel 

Procedurkunskap 

Totalt         Rätt             Fel 

Inget 

svar 

3 5 5 0 45 5 40 12 

4 14 10 4 37 6 31 11 
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tillämpa analysens huvudsats då integrationen skrivs ut explicit, men inte då integrationen 

skrivs ut implicit i uppgiften. Denna slutsats liknar, enligt författaren, slutsatser som dragits i 

annan forskning. 

Mahir (2009) tar avslutningsvis upp tre punkter som denne tror kan förbättra studenter 

begreppskunskap och därför är bra att använda i undervisningen. För det första bör flera olika 

representationer och typer av exempel tas upp när ett nytt begrepp introduceras. För det andra 

bör hemarbete som får studenternas att tänka på begreppens betydelse ges och följas upp så att 

misstag kan rättas till. Slutligen bör uppgifter som endast leder till att studenterna endast 

memorerar undvikas.  

5.1.4 Orton (1983) – Students' Understanding of Integration 

Studien syftade till att undersöka elevers förståelse av integration och differentiering genom 

att 110 informanter i åldrarna 16–22 intervjuades. De 60 informanter som var 16 – 18 år 

gamla kom från fyra olika skolor, två skolor med en akademisk inriktning och två skolor utan 

särskild akademisk inriktning, medan de 50 informanter som var 18 – 22 år gamla kom från 

två college och studerade till att bli matematiklärare. Uppgifter gavs till deltagarna vid två 

separata intervjutillfällen. Båda intervjuerna tog ungefär en timme. Det fanns totalt 38 frågor, 

och 18 av dem bedömdes relatera till integration. Dessa graderades på en skala från 0 till 4 för 

att en statistisk analys skulle kunna genomföras.  

I Tabell 12 presenteras resultaten för några av de frågorna som användes i studien. Område 

12, 17 och 19 tycktes vara svårast för skolinformanterna att hantera korrekt, men område 7, 8, 

9, 10, 11 och 13 som alla har att göra med integration där funktionen liknas vid en 

trappfunktion föreföll enklare för collegeinformanterna än de yngre informanterna. De yngre 

informanterna presterade däremot bättre på område 17 då de skulle förklara varför integralen 

av summan är lika med summorna av integralerna.  Område 1, 2 och 7–13 testade 

informanterna förståelse av integration som summering och område 15, 17–19 testade 

applikationen av integration. 

# Beskrivning av områden som frågorna berörde Skolan College 

1 Gränsvärden för serier av nummer 3,28 3,06 

2 Gränsvärden för generella termer 2,82 2,90 

7 Höjden på rektanglar under grafer 2,68 3,42 

8 Användning av tidigare höjder i en ny situation 2,40 3,12 

9 Beräkning av arean av rektanglar 3,03 3,62 

10 Förenkling av summan av arean av rektanglar 2,43 3.52 

11 Serier av uppskattningar av arean under en graf 2,18 3,22 

12 Gränsvärdet av integralen är lika med arean under en grad 0,78 1,00 

13 Gränsvärden för serier av bråk och från generella termer 1,67 2,48 

15 Beräkning av integraler 2,98 3,40 

17 Integralen av summan är lika med summan av integralerna 1,10 0,60 

18 Problematisering av areaberäkningar 2,55 2,78 

19 Volymen av en rotationskropp 0,95 0,88 
Tabell 12 - De genomsnittliga resultaten av informanternas svar på olika områden relaterade till integration med inspiration 

av Orton (1983). 

Orton (1983) tar upp tre typer av fel som kan göras, strukturella, godtyckliga och utövande. 

Strukturella fel beror på att den som löser en uppgift inte förstått de relationer som finns 

inbyggda i problemet eller uppgiftslösaren inte förstår någon princip som är viktig för 
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problemet, godtyckliga fel beror på att uppgiftslösaren inte tagit alla aspekter i uppgiften i 

beaktning och utövande fel beror på misslyckandet att utföra procedurer. I Tabell 13 visas 

vilka typer av fel som informanterna gjorde på några av områdena som beskrivs i Tabell 12 

ovan. 

# Beskrivning av områden som frågorna 

berörde 

Strukturellt 

fel 

Utövande 

fel 

Godtyckligt 

fel 

1 Gränsvärden för serier av nummer X X  

2 Gränsvärden för generella termer X X  

7 Höjden på rektanglar under grafer X X  

10 Förenkling av summan av arean av 

rektanglar 

 X  

12 Gränsvärdet av integralen är lika med 

arean under en grad 

X   

13 Gränsvärden för serier av bråk och från 

generella termer 

X   

15 Beräkning av integraler X X X 

17 Integralen av summan är lika med 

summan av integralerna 

X   

18 Problematisering av areaberäkningar X X X 

19 Volymen av en rotationskropp X   
Tabell 13 - Klassificering av de fel som informanter gjorde vid behandling av olika områden rörande integration 

Författaren poängterar att informanterna som deltog i studien påvisade flera svårigheter. 

Särskilt påvisar författaren att informanter hade särskilt svårt med förståelsen av integralen 

som gränsvärdet för en summa. Dessutom hade informanter svårt att se relationen mellan 

bestämda integraler och arean under kurvor, särskilt om dessa kurvor skar någon av 

koordinataxlarna. 

Enligt Orton (1983) är det viktigt att undervisningen lägger grunderna för förståelsen av 

bestämd integration innan det introduceras. Här är det exempelvis, enligt författaren, viktigt 

att begrepp som gränsvärden, men även oändliga serier av bråk behandlas. Orton (1983) drar 

också slutsatsen att grunderna inom analys bör repeteras och vidareutvecklas med jämna 

mellanrum under utbildningen. 

5.1.5 Rasslan & Tall (2002) – Definitions and images for the definite integral concept 

Rasslans och Talls (2002) studie syftade till att undersöka hur high school-elever definierade 

bestämda integraler, vilka begreppsbilder av bestämda integraler de använde i lösningen av 

olika problem och vilka missuppfattningar de visade relaterade till bestämda integraler. Detta 

undersöktes med hjälp av ett frågeformulär som deltagarna besvarade (se Bilaga 3), 

deltagarnas svar kategoriserades sedan. 41 elever i sista året i detta steg av utbildningen 

spridda över fyra klasser deltog i studien.  

Frågeformuläret bestod av sex frågor varav de fem första syftade till att undersöka elevers 

begreppsbilder genom att eleverna fick beräkna integraler, och den sista frågan skulle 

undersöka deras beskrivningar av definitionen av bestämda integraler. Fråga 1 testade hur 

eleverna tillämpade den bestämda integralen då integranden blev oändlig. Fråga 3 testade om 

elever förstod integraler då funktionen blev negativ. Fråga, 2, 4 och 5 testade om studenterna 

kunde hantera integrander som inte var standardfunktioner, utan innehöll bland annat 
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absolutbelopp. Eleverna tog 40–50 minuter på sig att svara på de givna frågorna och alla svar 

analyserades av författarna för att kategorisera dessa.  

Fråga 1 var uppdelad i två delfrågor, 1a och 1b. Svaren på dessa frågor kategoriserades efter 

den begreppsbild som eleverna uttryckte i sina svar. Motsvarande svarskategorier som 

användes för delfrågona 1a och 1b användes även för fråga 2. Kategorierna som svaren 

placerades in i syns i Tabell 14. 

Kategori Begreppsbild som uttrycks i elevens svar 1a 1b 2 

0 Elever med korrekt teori 0 0 - 

I Den bestämda integralen är arean mellan funktionen och x-

axeln i bestämt intervall 

7 5 14 

Ia Som kategori I med korrekt beräkning av bestämd integral 3 0 9 

Ib Som kategori I men utan visad beräkning 3 0 5 

Ic Som kategori I men med inkorrekt beräkning av bestämd 

integral 

1 5 - 

II Svar utan förklaring: integralen är en beräkningsprocedur 27 26 13 

IIa Som kategori II med korrekt beräkning av bestämd integral 8 0 - 

IIb Som kategori II, men med inkorrekt beräkning av bestämd 

integral, felaktig användning av algoritmer 

19 26 - 

III Inkorrekt förklaring 2 4 4 

IV Inget svar 5 6 10 
Tabell 14 - Förekomsten av olika begreppsbilder som utryckts i svaren på fråga 1a, 1b och 2, där ”-” innebär att kategorin 

inte användes i analysen. 

Svaren på fråga 3 kategoriserades, precis som svaren på fråga 1 och 2, utifrån den 

begreppsbild som eleverna uttryckte i sina svar. Författarna skriver att det går att hävda att 

endast 5 av 41 elever kan sägas förstå bestämda integraler baserat på resultaten som 

presenteras i Tabell 15.  

Kategori Begreppsbild som uttrycks i elevens svar på fråga 3 Antal 

I Arean är den bestämda integralen, tar hänsyn till positiv och negativ 

area. 

5 

II Rätt svar utan förklaring 1 

III Positiv/negativ area innebär ett positivt/negativ y. arean är 0 eftersom 

den positiva och negativa arean tar ut varandra 

11 

IV Arean är den bestämda integralen, tar inte hänsyn till positiv eller 

negativ area 

15 

V Otydliga svar 3 

VI Inte svar 6 
Tabell 15 - Förekomsten av olika begreppsbilder som kom till uttryck i svaren på fråga 3. 

För att kategorisera svaren på fråga 4 användes samma kategorier som för fråga 5, se Tabell 

16. Utifrån svaren på fråga 5 skriver författarna att 33 av eleverna inte kunde applicera 

bestämd integration på funktionen som gavs i denna uppgift som innebar att en funktion med 

absolutbelopp skulle integreras.  
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Kategori Typ av svar Fråga 

4 

Fråga 

5 

I Numeriskt svar 24 14 

Ia Som kategori I med korrekt integration och beräkning 17 0 

Ib Som kategori I med inkorrekt integration/beräkning 7 14 

II Visuellt svar: Eleven riter en korrekt graf av funktionen och 

beräknar arean 

4 2 

III Svar utan förklaring 2 6 

IV Inget svar 11 19 
Tabell 16 - Förekomsten av olika typer av svar på fråga 4 och 5. 

Elevernas definitioner av bestämda integraler i fråga sex delades upp i fem kategorier, vilka 

visas i Tabell 17 och baseras på den typ av definition eleverna gav för den bestämda 

integralen. Från svaren på den sjätte frågan satte författarna upp hypotesen att eleverna inte 

nödvändigtvis kunde beräkna areor då integranden bytte tecken, denna hypotes bekräftades 

delvis av svaren på fråga 3 då 15 elever inte tar hänsyn till positiv eller negativ area vid 

beräkningen och ytterligare 11 inte hanterade den korrekt i beräkningen. 

Kategori Definition av den bestämda integralen ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙
𝒃

𝒂
 Antal 

I Arean mellan grafen och x-axeln mellan 𝑥 = 𝑎 och 𝑥 = 𝑏 4 

II En beräkningsprocedur: ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 3 

III Använder exempel 3 

IV Förklarar med begreppet självt eller ger fel svar 5 

V Inget svar 26 
Tabell 17 - Förekomsten av olika kategorier på definitioner av bestämda integraler som gavs i fråga 6. 

Vidare påpekar författarna att få elever använde sig av visuella representationer då de skulle 

svara på fråga 2, 4 eller 5. Författarna visar också att de 26 elever som inte svarade på den 

sjätte frågan kunde genomföra vissa procedurer. Av detta drog författarna slutsatsen att dessa 

elever vet vad de ska göra, men kan inte förklara detta, särskilt inte på en generell nivå.  

Författarna skriver att för att elever ska få en bra förståelse av bestämda integraler måste 

flertalet exempel av olika typer tas upp och undervisningen. Dessa uppgifter bör byggas på 

elevers tidigare kunskaper. Avslutningsvis poängterar författarna att majoriteten av eleverna 

inte kan ge en meningsfull definition av en bestämd integral och att de har svårigheter med att 

tolka problem, att beräkna areor och sätta bestämda integraler i en bredare kontext.  

5.1.6 Serhan (2015) – Students’ Understanding of the Definite Integral Concept 

Serhans (2015) studie syftar att undersöka studenter begrepps- och procedurkunskaper kring 

bestämda integraler. Författaren undersöker vilken av dessa kunskapstyper som är mest 

dominant, om studenter kan hantera negativa areor och förklara dessa samt vilka 

begreppsbilder studenter har kring bestämda integraler. Studien utfördes på 25 studenter som 

läste en andra kurs i matematisk analys på ett universitet i den Förenade Arab-Emiraten, vilka 

hade blivit introducerade till primitiva funktioner, bestämda integraler, analysens huvudsats, 

integration med substitution, area mellan kurvor och generaliserade integraler.  

Deltagarna genomförde ett test med sex frågor vars fokus var att undersöka deras begrepps- 

och procedurkunskap. De första två frågorna behandlade beräkning av bestämda integraler. 

Den tredje frågan behandlade grafisk representation av speciellt negativa areor. Den fjärde 
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frågan behandlade kopplingen mellan derivata och definitiva integraler då en graf av 

derivatan av en funktion var given. Den femte frågan behandlade generaliserade integraler 

och i den sista frågan ombads deltagarna beskriva vad en bestämd integral hade för innebörd 

för dem. De första fem frågorna rangordnades på en numerisk skala och analyserades för att 

få en god förståelse om elevernas begreppskunskap, men svaren till den sjätte frågan 

kategoriserades utefter den typ av svar som deltagarna gav.  

Majoriteten av deltagarna visade på en god förmåga att beräkna bestämda integraler, 84 % 

svarade rätt på de första två frågorna som behandlade detta, men resten svarade rätt på en av 

dessa frågor. De flesta studenter visade också på en förmåga att hantera negativa areor, 72 % 

svarade rätt på frågan som behandlade detta, men av dessa 72 % kunde endast 28 % förklara 

sina svar på ett korrekt sätt.  

Den fjärde frågan innebar att deltagarna skulle hitta de stationära punkterna till en funktion 

given en graf av derivatan till denna funktion. Majoriteten av deltagarna visade inte på en 

förståelse för detta problem då endast 20 % kunde identifiera de korrekta stationära 

punkterna. Den femte frågan behandlade en typ av generaliserad integral som var odefinierad 

i det givna intervallet, ingen av deltagarna svarade rätt på denna fråga. 

I Tabell 18 nedan syns resultaten av kategoriseringen av deltagarnas svar på den sjätte frågan, 

där de bads beskriva vad en bestämd integral, det vill säga ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 hade för innebörd för 

dem. Sex studenter gav svar som passade in i två kategorier, elva elever gav svar som passade 

in i en kategori, och sju elever gav svar som inte passade in i någon kategori. 

Kategori Antal svar 

Arean mellan kurvan och x-axeln i intervallet a till b. 12 

Integralen av funktionen f(x) mellan a till b 7 

Primitiv funktion 4 

Oklart eller inget svar 7 
Tabell 18 - Antalet svar om betydelsen av en bestämd integral som passade in i olika kategorier, observera att vissa elever 

gav flera svar som passade in i olika kategorier. Det sammanlagda antalet svar är därför större än antalet deltagare. 

Den populäraste uppfattningen av den bestämda integralen att det har med arean mellan 

kurvan och x-axeln i intervallet a till b, och den näst populäraste uppfattningen av bestämda 

integraler visar på en språklig förståelse av symbolerna som innebär integration. Utöver detta 

har elever svårt att förklara konceptet negativ area.  

Serhan (2015) skriver att resultaten indikerar att studenter kan använda procedural kunskap 

för att lösa integrationsproblem, men att deras förståelse av de grundläggande koncepten kring 

integration är begränsad. Resultaten antyder att studenters förståelse kring den begränsade 

integralen är begränsad, särskilt då endast sex studenter kom på mer än en beskrivning av 

definitionen av bestämd integration och ingen visade på förståelse på mer än två sätt. Den 

mest dominanta kunskapsformen var procedurkunskap. Utöver detta visade resultaten att 

Riemannsummor var frånvarande i studenters förståelse av bestämda integraler och att endast 

ett fåtal studenter tar upp primitiva funktioner vid förklaring av en bestämd integral. 

Enligt Serhan (2015) betyder resultaten att lärare måste se över hur begreppet bestämd 

integration introduceras och undervisas om. Undervisningen bör betona olika 

representationsformer och deras kopplingar till begreppet. Författaren förespråkar också 
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betoning av Riemannsummor och dess möjlighet att förbättra studenter förståelse av bestämda 

integraler i undervisningen. 

5.2 Resultatsammanställning 

Nedan presenteras artiklarnas sammanställda resultat i punktform, där punkterna har delats 

upp i tre områden som alla anknyter till dessa studies frågeställningar. Punkterna är en 

sammanställning av de resultat som presenterats av Grundmeier et al. (2006), Jones (2015), 

Mahir (2009), Orton (1983), Rasslan och Tall (2002) och Serhan (2015). 

5.2.1 Begreppskunskap 

Nedanstående punkter är en sammanställning av de resultat som identifieras beröra 

frågeställningen om gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters begreppskunskap 

om bestämd integration.  

• De flesta studenter ger endast en förklaring på vad en bestämd integral är och förklarar 

inte på flera sätt (Serhan, 2015).  

• Det vanligaste sättet för studenter och elever att definiera den bestämda integralen 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 är att definiera den som arean mellan funktionens graf och x-axeln som 

begränsas av 𝑥 = 𝑎 och 𝑥 = 𝑏 (Grundmeier et al., 2006; Jones, 2015; Rasslan & Tall, 

2002; Serhan, 2015).  

• Många har svårt att se sambandet mellan area och bestämda integraler, särskilt då 

funktionen korsar en koordinataxel (Orton, 1983).  

• Definitioner av den bestämda integralen ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 som baseras på primitiva 

funktioner, oändliga summor och medelvärde förekommer, men är inte lika vanliga 

som definitionen som baseras på area (Grundmeier et al., 2006; Jones, 2015; Rasslan 

& Tall, 2002; Serhan, 2015). 

• Majoriteten av studenter kan inte sätta upp en symbolisk definition (Grundmeier et al., 

2006).  

• De flesta studenter har troligtvis viss kunskap om summation i samband med bestämd 

integration, då bestämda integraler ofta introduceras med hjälp av summation. 

Eleverna tycks däremot använda denna kunskap sällan vilket gör att den inte används 

på bestämd integration ska förklaras (Jones, 2015).  

• Majoriteten av studenter kan rita en grafisk representation av den bestämda integralen 

av en given funktion (Grundmeier et al, 2006).  

5.2.2 Procedurkunskap 

Nedanstående punkter är en sammanställning av de resultat som identifieras beröra 

frågeställningen om gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters procedurkunskap 

om bestämd integration.  

• Majoriteten av studenter kan genomföra integration av integraler som skrivs ut i en 

uppgift, många har däremot svårare att hantera problem där inte integralen är given 

explicit i uppgiften (Mahir, 2009).  

• Elever har svårt att tolka problem, beräkna areor och att använda bestämda integraler i 

en bredare kontext (Rasslan & Tall, 2002).  

• I regel visar elever och studenter på procedurkunskap, men visar brister i 

begreppskunskapen då de inte kan förklara samband och varför de gör de operationer 
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de gör. Elever och studenter vet alltså vad de ska göra men kan inte förklara det 

(Grundmeier et al., 2006; Rasslan & Tall, 2002; Serhan, 2015).  

5.2.3 Undervisningsupplägg 

Nedanstående punkter är en sammanställning av de resultat som identifieras beröra 

frågeställningen om hur gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters undervisning 

bör utformas. Undervisning om bestämda integraler bör: 

• Fokusera på definitionen och grafiska representationer av bestämda integraler för att 

minimera risken att eleverna inte utvecklar begreppskunskap, utan bara 

procedurkunskap (Grundmeier et al., 2006).  

• Poängtera integrationens samband med summation, vilket kan stärka elevers förståelse 

och förmåga att applicera sina kunskaper om bestämda integraler (Jones, 2015).  

• Utformas efter elevers tidigare kunskaper (Rasslan & Tall, 2002). 

• Förbereda eleverna med att undervisa om bland annat gränsvärden och oändliga 

bråkserier för att lägga grunder till elevers förståelse av bestämda integraler (Orton, 

1983). 

• Använda sig av olika representationsformer (Mahir, 2009; Serhan, 2015). 

• Använda sig av olika typer av exempel (Mahir, 2009). 

• Uppmana till att elever reflekterar över begrepps betydelse genom läxor som följs upp. 

(Mahir, 2009) 

• Undvika uppgifter som leder till att elever memorerar procedurer (Mahir, 2009). 

• Ha återkommande inslag av analysens grunder som innebär repetition och 

vidareutveckling av elevers tidigare kunskaper (Orton, 1983).  
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6. Diskussion och slutsatser 

Detta avsnitt består delvis av en resultatdiskussion i vilken resultaten problematiseras och 

ställs i relation till de teorier och ramverk vilka behandlades i bakgrunden. Därefter följer 

studiens slutsatser där ett sammanfattat svar på studiens frågeställningar ges. Slutligen följer 

en beskrivning av vilka implikationer denna studie kan ha för lärare och förslag ges på vidare 

forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Fråga 1: Hur beskrivs gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters 

begreppskunskap kring integraler i forskningslitteraturen? 

Det Grundmeier et al. (2006), Serhan (2015), Jones (2015) och Rasslan och Tall (2002) 

skriver tyder på att elever och studenter har något typ av nätverk av begrepp vilket bygger upp 

deras begreppskunskap kring bestämda integraler, precis som beskrivs av Hiebert och Lefevre 

(1986). Däremot är dessa nätverk inte matematiskt korrekta i flera fall. 

Samtliga artiklar i resultatet kom fram till att det fanns elever och studenter som hade svårt att 

förklara innebörden av begreppet bestämda integralers innebörd, vilket antyder att elevers 

begreppskunskap brister. Exempelvis skriver Mahir (2009) att studenter har svårt att se 

kopplingar mellan bestämda integraler och närbesläktade begrepp så som area, summation 

och analysens huvudsats.  

Förmågan att kunna skapa nätverk mellan olika begrepp är essentiellt för begreppskunskap 

(Hiebert & Lefevre, 1986) och därför kan det sägas att elevers och studenters bristande 

begreppskunskap beror på att elever och studenter inte kan göra kopplingar mellan bestämda 

integraler och närbesläktade begrepp. Exempelvis har studenter svårt att se relationen mellan 

area (med tecken) och bestämda integraler, att se den bestämda integralen som en summation 

av mindre areabitar (med tecken) och att förstå kopplingen mellan den bestämda integralen 

och analysens huvudsats (Mahir, 2009). Även Orton (1983) skriver att både elever och 

studenter har svårt att se relationen mellan den bestämda integralen och arean (med tecken) 

under kurvor, och skriver att denna relation tycks vara extra svår för eleverna att se då 

funktionen skär någon koordinataxel. Detta visar att elever har svårt att se relationerna mellan 

bestämda integraler och närbesläktade begrepp och stöder Mahirs (2009) slutsats att elevers 

begreppskunskap är otillräcklig.  

Då elever och studenter har svårt att göra kopplingar mellan närbesläktade begrepp och 

bestämda integraler kan inte elever säga ha en strukturell begreppsbild enligt Sfards (1991) 

teoretiska ramverk. Detta innebär att elevernas och studenternas tolkning av begreppet 

bestämd integral är ytterst bunden av sin kontext och att elever och studenter har svårt att 

tillämpa den bestämda integraler i obekanta situationer. Eftersom elevernas och studenternas 

tolkningar av begreppet bestämd integral är kontextbundet kan det sägas att då eleverna och 

studenterna byggt upp sina kunskapsnätverk, har de gjort det på det Hiebert och Lefevre 

(1986) refererar till som den primära nivån.  

Både Grundmeier et al. (2006) och Serhan (2015) skriver om studenters definitioner av 

bestämda integraler. En jämförelse av de två resultaten presenteras i Tabell 19. 
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Typ av definition som ges av Grundmeier 

et al. (2006) 

Typ av definition som ges av Serhan 

(2015) 

Arean mellan en graf, x-axeln och två 

punkter 

Arean mellan en graf, x-axeln och två 

punkter 

Annan definition som kretsar kring area Integralen mellan två punkter/Oklar eller 

ingen definition 

Primitiva funktioner Primitiva funktioner 

Summation - 

Ingen definition - 

Integralen mellan två punkter - 
Tabell 19 - Jämförelse av Grundmeier et al. (2006) och Serhans (2015) resultat av de vanligaste typerna av definitioner som 

ges av förstaårs universitetsstudenter. De vanligaste definitionerna återfinns på rad 1, de näst vanligaste på rad 2 och så 

vidare. 

Grundmeier et al. (2006) sammanfattar sina resultat genom att dra slutsatsen att alla studenter 

inte tycks förstå symbolers betydelser, men att de förstår grafisk representation av bestämda 

integraler bättre. Dessutom skriver Grundmeier et al. (2006) att många saknar 

begreppsförståelse, utvecklade definitioner och begreppsbilder av bestämda integraler. 

Serhans (2015) observationer skiljer sig från Grundmeier et al. (2006) då Serhan (2015) 

skriver att summation, särskilt Riemannsumman, tycks vara frånvarande i elevers förståelse 

av bestämd integration. Dessutom skriver Serhan (2015) att få studenter beskriver den 

bestämda integralens innebörd på mer än ett sätt.  

Jones (2015) visar att det finns studenter som visar på att de har summation i sin begreppsbild 

av bestämda integraler, men att det är ovanligt. De vanligaste begreppsbilderna av bestämda 

integraler kretsade krig area och primitiva funktioner. Dessutom visade elever på 

begreppsbilder som kretsade kring medelvärde då den bestämda integralen skulle tillämpas.  

Trots att det finns likheter mellan resultaten ovan vad gäller studenternas tolkning av 

begreppet bestämd integral finns det vissa skillnader. Skillnaden kan tänkas bero på olika 

faktorer, exempelvis är Grundmeier et al. (2006) genomförd nästan tio år innan de två andra 

studierna. Studierna är också genomförda med olika populationsstorlekar. De är också 

genomförda i olika länder vilket innebär att deltagarna troligtvis följt olika läroplaner. 

Studiernas författare har inte heller använt sig av samma kategorier då de kategoriserat 

deltagarnas förståelse. Flera kategorier liknar visserligen varandra men det finns fortfarande 

skillnader i kategoriernas förekomst och författarnas sätt att ta fram dem. Allt detta kan ha 

påverkat deltagarnas sätt att definiera bestämda integraler.  

Med stöd av det ovanstående kan det sägas att det vanligaste sättet för studenter att definiera 

bestämda integraler är att använda sig av en definition som kretsar kring area (Grundmeier et 

al., 2006; Serhan, 2015; Jones, 2015). Det betyder att dessa studenters begreppskunskap om 

bestämda integraler grundar sig i relationen mellan integralen och area. De ovanstående 

resultaten visar också att primitiva funktioner är vanliga i studenters definitioner och 

förståelse av primitiva funktioner (Grundmeier et al., 2006; Serhan, 2015; Jones, 2015). Den 

starka relationen mellan bestämda integraler och primitiva funktioner grundar sig troligtvis i 

användningen analysens huvudsats som kan användas vid beräkning av bestämda integraler, 

då denna innehåller primitiva funktioner. Detta betyder att det också är vanligt med studenter 

vars begreppskunskap om bestämda integraler grundar sig i relationen mellan integraler, 

primitiva funktioner och analysens grundsats.  
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För att studenterna ska ha en så komplett förståelse av bestämda integraler som möjligt är det 

viktigt att deras kunskapsnätverk kring bestämda integraler innehåller kopplingar till flera 

olika typer av begrepp. Serhan (2015) poängterar dock att de flesta inte kan ge mer än en 

förklaring, vilket tyder på att studenterna endast ser relationen mellan exempelvis bestämda 

integraler och area och inte också ser kopplingen till primitiva funktioner. Detta betyder att 

studenternas begreppskanskap kan sägas vara bristande.  

Rasslan och Tall (2002) skriver att de flesta eleverna som deltog i deras studie försöker 

förklara den bestämda integralens innebörd, men att de som försöker gör det med hjälp av 

area, genom att beskriva det som en beräkningsprocedur eller ge exempel. Bland dessa 

förklaringar är felaktiga förklaringar vanligare än korrekta, varpå Rasslan och Tall (2002) drar 

slutsatsen att majoriteten av alla eleverna inte kan ge en meningsfull definition av bestämda 

integraler och generaliserar därmed sina resultat. De elever som ger någon förklaring av den 

bestämda integraler förklarar denna med hjälp av area, som en beräkningsprocedur där 

analysens huvudsats används eller genom att ge exempel. Det betyder att de relationer som 

finns mellan olika informationsenheter och informationen om den bestämda integralen hos 

vissa elever gör att bestämda integraler kopplar samman dem med area, analysens huvudsats 

och beräkningsprocedurer.  

Jämfört med förstaårs universitetsstudenterna tycks eleverna ha svårare att definiera bestämda 

integraler (Grundmeier et al., 2006; Serhan, 2015; Jones, 2015; Rasslan & Tall, 2002), vilket 

Ortons (1983) studie också antyder. Men de som kan ge någon typ av definition ger 

definitioner som liknar de definitioner som ges av studenterna då de använder area och 

analysens huvudsats. Det betyder att elevernas kunskapsnätverk som bygger upp deras 

begreppskunskap om bestämda integraler liknar studenternas kunskapsnätverk.  

6.1.2 Fråga 2: Hur beskrivs gymnasieelevers och förstaårs universitetsstudenters 

procedurkunskap kring i integraler i forskningslitteraturen? 

Hiebert och Lefevre (1986) definierar procedurkunskap som kunskap om matematiska 

procedurer. Enligt Serhan (2015) är procedurkunskap den mest dominanta kunskapsformen. 

Grundmeier et al. (2006), Mahir (2009), Orton (1983), Rasslan och Tall (2002) samt Serhan 

(2015) skriver alla att elever och studenter kan genomföra de grundläggande processerna som 

bestämd integration innebär. Detta innebär att många elever och studenter kan sägas ha 

procedurkunskap enligt den definition som ges av Hiebert och Lefevre (1986). 

Elever och studenter gör trots sin förståelse fel i sina beräkningar ibland och dessa fel är enligt 

Orton (1983) av flera olika karaktärer, strukturella, exekutiva och godtyckliga. Rasslan och 

Tall (2002) poängterar att de flesta elever kan genomföra procedurer, men att de inte förstår 

dem. Då eleverna kan genomföra grundläggande beräkningar har de genomgått 

införlivningsfasen, vilken är den första fasen av tre som beskrivs för begreppsbildsutveckling 

av Sfard (1991). 

Hiebert och Lefevre (1986) skriver om två olika typer av procedurkunskap där den ena typen 

används på så kallade modererade sekvenser och den andra typen har fokus på 

problemlösning. Då elever och studenter tycks ha svårare att hantera problem där integralen 

inte är explicit utskriven, det vill säga inte står på en form som liknar ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 (Mahir, 

2009), kan det sägas att elever endast behärskar den första typens procedurkunskap så en 

uppgift där integralen är utskriven i uppgiften har input och output bestående av symboler. 

Detta är ett tecken på att elever främst har en operationell begreppsbild av bestämda integraler 
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eftersom deras förmåga att hantera dem är kontextberoende, vilket är ett kännetecken för en 

operationell begreppsbild enligt Sfard (1991). 

Rasslan och Tall (2002) skriver att elever tycks ha problem med att behandla problem då de 

ska beräkna ett områdes area då negativa areor är inblandade. Däremot skriver Serhan (2015), 

som studerat studenter, att studenter inte har problem med att hantera denna typ av problem. 

Studenterna kan dock inte hitta stationära punkter i en funktion då de ges en graf av 

funktionens derivata eller beräkna en generell integral. Detta är ytterligare indikationer på att 

både elever och studenter har svårt att hantera bestämda integraler i olika kontexter, vilket 

stödjer slutsatsen att både elever och studenter har en operationell begreppsbild av bestämda 

integraler. Det tyder också på att dessas procedurkunskap i många fall saknar kopplingar till 

deras begreppskunskap och att eleverna har lärt sig procedurer genom memorering.  

6.1.3 Fråga 3: Vilka strategier ska, enligt forskningslitteraturen, lärare använda i 

utformningen av undervisning om bestämda integraler för att gymnasieelever eller 

förstaårs universitetsstudenter ska få en så utvecklad begrepps- och procedurkunskap 

om detta som möjligt? 

Hiebert och Lefevre (1986) skriver att begreppskunskap utvecklas genom att relationer skapas 

mellan olika informationsenheter och att procedurkunskap kan läras genom både 

utantillinlärning och meningsfullt lärande. Dessutom skriver Rittle-Johnsson et al. (2015) att 

procedurkunskap ofta utvecklas genom problemlösning.  

För att elevers och studenternas begreppskunskap ska utvecklas bör alltså undervisningen 

struktureras för att eleverna ska få så bra förutsättningar att bygga relationer mellan både 

befintliga och nyförvärvade informationsenheter. Flera av artiklarna sätter upp riktlinjer kring 

hur undervisning bör utformas för att gynna just begreppskunskap. Orton (1983) skriver att 

grunderna är viktiga för att elever och studenter ska utveckla en förståelse för bestämda 

integraler. Därför är det viktigt att grunderna inom analys behandlas i undervisningen med 

jämna mellanrum så att elever och studenter blir påminda om dessa och kan vidareutveckla 

dem. Dessutom är det bra om närbesläktade begrepp behandlas grundligt i samband med 

undervisningen om bestämda integraler, innan undervisningen om bestämda integraler 

påbörjas bör till exempel gränsvärden och oändliga bråkserier behandlas grundligt (Orton, 

1983). Rasslan och Tall (2002) menar också att grunderna är viktiga och att det därför är 

viktigt att undervisningen utformas kring elevers tidigare kunskaper. 

För att studenter ska utveckla både begrepps- och procedurkunskap om bestämda integraler är 

det, enligt Grundmeier et al. (2006) viktigt att undervisningen fokuserar på definitioner och 

grafiska representationer av dessa. Annars riskerar studenter att bara utveckla 

procedurkunskap, vilket innebär att lärare bör utforma sin undervisning om bestämda 

integraler med definitioner och grafiska representationer i fokus (Grundmeier et al., 2006). 

Utöver detta skriver Serhan (2015) att lärare måste se över hur undervisningen om begreppet 

bestämd integration organiseras. Betoning av olika representationsformer och deras 

kopplingar till bestämda integraler bör ske i undervisningen (Serhan, 2015). Serhan (2015) 

förespråkar också betoning av Riemannsummor och dess möjlighet att förbättra studenters 

förståelse av bestämda integraler i undervisningen Dessutom skriver Rasslan och Tall att olika 

typer av exempel måste tas upp i undervisningen om bestämda integraler för att elever ska 

utveckla en god förståelse för bestämd integration.  
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Mahir (2009) lyfter tre aspekter som kan förbättra studenters begreppskunskap och därför är 

bra att tänka på i undervisningen. Den första är att flera olika representationer och typer av 

exempel bör tas upp när ett nytt begrepp introduceras. Studenter bör också ges hemarbete som 

får denne att tänka på begreppens betydelse, vilka följs upp så att misstag kan rättas till. 

Slutligen bör läraren undvika uppgifter som endast leder till att studenterna endast memorerar 

procedurer. 

Memorering, eller utantillinlärning, är dock som tidigare nämnts ett sätt för elever och 

studenter att ta till sig procedurkunskap. Enligt Hiebert och Lefevre (1986) kan dock inte 

inlärning av begreppskunskap ske genom memorering. Då båda kunskapsformerna är viktiga 

för att en grundlig förståelse för bestämda integraler ska uppnås är det därför viktigt att 

undervisning som inte endast leder till memorering tillämpas. För att elever och studenter ska 

utveckla begreppskunskap är det därför viktigt att undervisningen leder till meningsfullt 

lärande, vilket också kan bidra till ökad procedurkunskap (Hiebert & Lefevre, 1986). På 

grund av detta kan det i undervisningen vara gynnsamt för elevernas och studenternas 

utveckling av både begrepps- och procedurkunskap om problemlösningsuppgifter som leder 

till meningsfullt lärande används.  

Med stöd i litteraturen bör alltså läraren inleda undervisningen om bestämda integraler genom 

att behandla närbesläktade begrepp och genom att repetera analysens grunder för att elever 

ska få så utvecklad begrepps- och procedurkunskap om bestämda integraler som möjligt. Då 

bestämda integraler introduceras bör läraren använda sig av olika representationsformer, 

exempelvis grafiska och symboliska, och använda flera olika typer av exempel. Detta för att 

eleven ska få så bra förutsättningar att utveckla de relationer mellan de informationsenheter 

som begreppskunskap grundas på. I undervisningen är det sedan viktigt att 

problemlösningsuppgifter som leder till meningsfullt lärande används för att elever ska kunna 

utveckla procedurkunskap som inte endast leder till memorering av procedurer, utan som 

också har kopplingar till begreppskunskapen.  

Den här studiens resultat tyder på att varken majoriteten av elever eller studenter nått till 

objektifieringsfasen, då deras kunskaper är kontextbundna, vilket de inte är i denna fas enligt 

Sfard (1991). Istället tycks de flesta befinna sig i kondenseringsfasen, eftersom de ändå kan 

genomföra grundläggande beräkningar och därför troligtvis inte befinner sig i 

införlivningsfasen. Sett till Sfards (1991) teori om begreppsbilders utveckling blir det därför 

viktigt i undervisningen att elever och studenter blir bekanta med begreppet bestämd integral 

under införlivningsfasen, och att de får tillfälle att genomföra olika procedurer. Under 

kondenseringsfasen, då elever och studenter enligt Sfard (1991) blir allt skickligare att hantera 

olika representationsformer, blir det viktigt att elever och studenter får tillfälle att använda 

olika representationsformer, vilka Mahir (2009) menar är viktiga i undervisningen. Målet är 

att eleven eller studenten ska nå objektifieringsfasen, och undervisningen borde därför 

utformas så att detta är möjligt. 

6.2 Slutsatser 

Många elever och studenter har bristande begreppskunskaper om bestämda integraler, vilket 

till viss del beror på att de har brister i de kunskapsnätverk de byggt upp kring begreppet 

bestämda integraler. De förstår alltså inte sambanden mellan närbesläktade begrepp och 

bestämda integralen. Däremot kan elever och studenter genomföra grundläggande 

beräkningar, även om det kan vara svårt för båda grupperna att hantera uppgifter där den 
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bestämda integralen inte är utskriven i uppgiften. Elever och studenter kan alltså sägas besitta 

den typ av procedurkunskap som innefattar grundläggande beräkningar, men har svårt att 

hantera problemlösning. Det kan sägas att elever och studenter kan beräkna bestämda 

integraler, men att de ofta inte förstår innebörden av det.   

För att elever och studenter ska få så bra förutsättningar som möjligt att bilda begrepps- och 

procedurkunskap om bestämda integraler är det viktigt att undervisningen ger eleverna 

möjlighet att bygga kunskapsnätverk. Detta kan ske genom att olika representationsformer 

och exempel används i undervisningen, ordentliga grunder läggs i undervisningen samt 

genom att undervisningen uppmanar till reflektion. För utveckling av procedurkunskap är det 

viktigt att problemlösningsuppgifter som leder till meningsfullt lärande används.  

6.3 Implikationer för lärare 

Undervisningen om integraler på gymnasiet ska behandla både beräkningar och innebörden av 

begreppet (Skolverket, 2011). Elever tycks kunna genomföra grundläggande beräkningar med 

hjälp av bestämda integraler, vilket tyder på att de besitter den så kallade procedurförmågan, 

som enligt Skolverket (2018) handlar om lösning av grundläggande problem. Elever verkar 

däremot ha svårare att ge en ordentlig förklaring av begreppet bestämd integrals innebörd, 

vilket enligt Skolverket (2018) är grundläggande för begreppsförmågan. Detta innebär inte 

bara att elever inte riktigt förstår innebörden av de procedurer de genomför och får svårt att 

tillämpa sina kunskaper i nya sammanhang, vilket denna studies resultat visar, utan också att 

elever har svårt att uppnå målen för den kurs de läser.  

Många studenter uppvisar liknande svårigheter med förståelsen av begreppet bestämd 

integrals innebörd, även om en större andel studenter tycks visa på någon typ av förståelse 

jämfört med gymnasieleverna. Då studenterna efter en av de första matematikkurserna på 

universitetet ska kunna beskriva integralens och anknutna satsers innebörd, besitter inte 

studenterna alla de kunskaper de enligt kursplanen förväntas besitta.  

Faktumet att elever och studenter i många fall brister eller saknar begreppskunskap innebär att 

lärare måste reflektera över sin undervisning och dess upplägg. Lärare bör speciellt reflektera 

över huruvida deras undervisning stämmer överens med de rekommendationer som lyfts fram 

i denna studie, exempelvis användningen av olika representationsformer och uppmuntran till 

reflektion kring olika begrepps innebörd.  

I Figur 3 nedan finns ett förslag på hur undervisningen om bestämda integraler kan läggas 

upp. Upplägget är baserat på denna studies resultat och består av fem olika block, där det 

första blocket beskriver förberedelser som bör göras innan den bestämda integralen 

behandlas. De tre mittersta blocken behandlar olika typer av representationsformer vilka bör 

behandlas i undervisningen och det sista blocket beskriver hur undervisningen om bestämda 

integraler kan avslutas.  



 

33 

 

 

Figur 3 - Förslag på undervisningsupplägg om bestämda integraler 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Denna litteraturstudie har genomförts utan svensk litteratur och till övervägande del på 

forskning som genomförts på elever som passerat gymnasieåldern. Därför skulle det vara 

intressant att undersöka hur undervisning i svensk skola eller i gymnasieåldern är utformad 

för att elever generellt ska utveckla begrepps- och procedurkunskap, men även mer specigikt 

gällande elevers begrepps- och procedurkunskap om bestämda integraler. 

Jones (2015) skriver om att elever introduceras till bestämda integraler på ett särskilt sätt och 

att deras konceptualisering av detta påverkas av hur begreppet introduceras. Det kan därför 

vara intressant att undersöka hur svensk kurslitteratur introducerar bestämda integraler på 

gymnasienivå.  

I denna studie togs det fram riktlinjer för undervisning om bestämda integraler. Det skulle 

vara relevant att undersöka huruvida dessa påverkar elevers förståelse och prestationer på 

området bestämda integraler, och om så på vilket sätt.  

  

Inför 
introduktion

•Närbesläktade begrepp (exempel: gränsvärde, summation, funktion, primitiv funktion)

•Analysens grunder

Intorduktion

•Definition av bestämd integral

•Grafisk representation och grafiska exempel

•Arbeta med problemlösningsuppgiter

Summation

•Över- och undersummor

•Riemannsumma

•Arbeta med problemlösningsuppgifter

Symboler

•Symbolisk definition av bestämda integraler

•Analysens huvudsats

•Arbeta med problemlösningsuppgifter

Avslutning

•Repetition

•Tillämpningar av bestämda integraler (inom fysik eller annat ämne som äeleverna eller studenterna studerar)

•Arbeta med all olika representations former och kombinera dem
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8. Bilaga 1 

I denna bilaga presenteras det frågeformulär som används i Grundmeiers, Hansens och Sousas 

(2006, s. 182) studie, det som följer är en egen översättning av uppgifterna. 

1. Skriv ner den formella definitionen av en bestämd integral genom att använda 

matematiska symboler. 

2. Definiera en bestämd integral med en eller två meningar (med ord istället för 

symboler). 

a. Beräkna ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥
𝜋

0
 och ∫ sin 𝑥 𝑑𝑥

2𝜋

0
. 

b. Använd en skiss av sinusfunktionen för att förklara dina svar. 

3. Given grafen av funktionen 𝑓(𝑥), hur ser den primitiva funktionen av 𝑓(𝑥) ut? (den 

använda funktionen var 𝑓(𝑥) = 𝑥3) 

4. Skriv ner två saker om integraler du helt förstår. 

Integration kan användas för att lösa följande problem, SANT eller FALSKT: 

• Hastigheten för en partikel är känd, och du önskar beräkna dess position vid en given 

tidpunkt. 

• Den icke konstanta hastigheten med vilken vatten läcker ur en behållare är känd, och 

du önskar beräkna hur mycket som har läckt under en viss tid. 

• Hastigheten med vilken en bakteriepopulation växer är känd, och du önskar beräkna 

populationens storlek vid tidpunkten t. 

• Hastigheten för en partikel är känd, och du önskar beräkna dess acceleration vid en 

given tid.  
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9. Bilaga 2  

I denna bilaga presenteras det frågeformulär som används i Mahirs (2009, s. 203) studie, det 

som följer är en een översättning av uppgifterna. 

1. Beräkna ∫
𝑥+3

𝑥+1
𝑑𝑥

3

2
 

2. Beräkna ∫
𝑠𝑖𝑛√𝑥

√𝑥 
𝑑𝑥 

3. Beräkna ∫ (√6 − √8 − 𝑥22√2

√2
)𝑑𝑥 

4. Grafen för f är tecknad nedan. Givet att ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
39

8

5

−2
, bestäm värdet på 𝛼. 

 
5. Grafen av 𝑓′, derivatan av f, är tecknad nedan. Arean av områdena A, B och C är 20, 8 

respektive 5 areaenheter. Givet att 𝑓(0) = −5, beräkna 𝑓(6). 
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10. Bilaga 3 

I denna bilaga presenteras det frågeformulär som används i Rasslans och Talls (2002, s. 92) 

studie, det som följer är en egen översättning av uppgifterna. 

1. Beräkna, och om du kan, förklara svarets tecken: 

a. ∫
1

(𝑥−4)2/3 𝑑𝑥
6

0
 

b. ∫
1

𝑥4 𝑑𝑥
2

−1
 

2. Funktionen 𝑓(𝑥) = 𝑥 − [𝑥] är given. Hitta arean direkt under grafen och ovanför x-

axeln mellan 𝑥 = 0 och 𝑥 = 3. 

3. Beräkna arean som begränsas av x-axeln och 𝑦 = sin 𝑥 i intervallet [0, 2𝜋]. 

4. 𝑓(𝑥) = 1 − |𝑥 − 1| beräkna ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
1

0
. 

5. Vad är, enligt dig, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 (den bestämda integralen av funktionen 𝑓 i intervallet 

[𝑎, 𝑏])? 

 

 


