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Sammanfattning 
Den här studien är en systematisk litteraturstudie som syftar till att beskriva och sammanfatta gymnasieelevers 

svårigheter kring begreppet derivata. Genom systematiska sökningar både i databaser och manuellt valdes artiklar ut 

efter vissa urvalskriterier. Dessa artiklar sammanfattades och analyserades sedan. De gemensamma aspekter som togs 

upp i flera artiklar sammanställdes och kodades in kategorier som ämnade precisera och förklara elevers svårigheter på 

ett tydligt sätt. Resultatet diskuterades delvis utifrån Sfards teori om operationell och strukturell begreppsbildning. 

Studien visar att elever har flera olika svårigheter kring begreppet derivata. Elever har svårigheter med begrepp som leder 

fram till derivata, så som förändringshastighet och tangent. Vidare har elever även problem inom derivata och derivering. 

Dessa svårigheter yttrar sig främst genom begreppssvårigheter, exempelvis bristande förståelse för derivatans definition 

och derivatans notation. Dessutom uppvisar elever svårigheter med tolkningen av sambanden mellan derivatans värde, 

derivatans graf och funktionens graf, samt tillämpningen av derivata i fysikaliska rörelseproblem. Genomgående i 

resultatet är att elevers svårigheter grundar sig i att de ser derivata som enbart en process och därmed saknar en djupare 

förståelse för derivatan som begrepp. Detta ger implikationen för lärare att i undervisningen lägga vikt vid derivata som 

helhet och inte fokusera enbart på procedurkunskap. 

 

This study is a systematic literature review that describes and summarizes Upper Secondary students’ difficulties 

regarding derivatives. Through systematic research, both manually and in databases, several articles were chosen 

according to certain selection criteria. These articles were then summarized and analyzed. Common features in these 

articles were put into categories which purpose was to explain students’ difficulties more clearly. The results were 

discussed partly in connection to Sfard’s theory of operational and structural conceptions. The study shows that students 

have difficulties in multiple areas concerning derivative. Students experience difficulties with concepts leading up to 

derivative, such as tangent and rate of change. Furthermore, students have difficulties with the derivative and 

differentiation. These difficulties are mostly conceptual, for instance lack of understanding of the definition and notation 

of the derivative. Moreover, students have difficulties to interpret the relationships between the value of the derivative, 

the graph of the function and the graph of its derivative. Students also have difficulties applying the derivative to problems 

in physics. A common feature in the results is that students view derivative as a process, therefore lacking a deep 

understanding of the derivative as a concept. One implication for teachers is not to focus too much solely on procedural 

knowledge, but rather teach derivative as a whole concept. 
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1. Inledning 

Deriverbarhet och derivata är begrepp i matematisk analys som har en mängd praktiska 

tillämpningar. Främst gäller det tillämpningar på naturvetenskapliga områden som fysik, 

mekatronik och elektronik (Forsling & Neymark, 2011, s. 175), men också inom ekonomi där 

derivata exempelvis används i ekonomiska modeller för att maximera vinst 

(Nationalencyklopedin, 2019). Dessutom är derivata grundläggande för andra begrepp inom 

matematisk analys som integraler och differentialekvationer, vilka i sin tur har ytterligare en 

stor mängd tillämpningar både utanför och inom det matematiska området (Forsling & 

Neymark, s. 237).  

Derivatans stora betydelse i matematiken är också synlig i innehållet i gymnasiets 

matematikkurser. En betydande del av kurserna matematik 3b och 3c behandlar derivata på ett 

eller annat sätt och ämnet förekommer också i matematik 4. Matematik 3c är obligatorisk för 

eleverna på teknik- och naturvetenskapsprogrammet, vilka år 2018 utgjorde 21 % av det totala 

antalet elever i svenska gymnasieskolan (Skolverket, u.å.). Matematik 3b är obligatorisk för 

de elever som läser inriktningen ekonomi på ekonomiprogrammet och dessa elever utgör en 

majoritet av alla elever på ekonomiprogrammet. Totalt läste 12,6 % av svenska 

gymnasieelever på ekonomiprogrammet år 2018 (Skolverket, u.å). Alltså är det minst var 

fjärde elev som under sin gymnasietid läser om derivata. De senaste tre åren har andelen 

elever med betyget F på nationella provet i matematik 3b varit 30-40% och i matematik 3c 

19-30 % (Skolverket, u.å). Det är därmed rimligt att anta att svårigheter med derivata, som 

utgör stora delar av dessa kurser, finns hos en stor mängd elever. Detta stämmer även överens 

med den erfarenhet vi själva har, då vi mött elever som upplevt derivata som problematiskt. 

För lärare är kunskap om elevers svårigheter väsentlig för att kunna planera, utvärdera och 

anpassa sin undervisning och ge effektiv hjälp i elevernas lärande. Med bakgrund i detta och 

det som nämnts ovan bör det vara av särskilt stort intresse för lärare att vara medvetna om 

vilka svårigheter elever har kring begreppet derivata. I detta examensarbete görs därför en 

systematisk litteraturstudie med syftet att ge en överblick av vad internationell forskning säger 

om elevers svårigheter med derivata.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de begrepp och teorier som är centrala för studien. Först ges en 

beskrivning av det matematiska begreppet derivata, vilket utgör den största delen av kapitlet. 

Därefter följer en beskrivning av hur derivata behandlas i kursplaner för matematiken på 

gymnasiet, vad som menas med svårigheter samt Sfards beskrivning av begreppsbilder.  

2.1 Derivata  

I detta delkapitel redovisas den matematiska bakgrunden till derivata och dess 

tillämpningsområden. 

2.1.1 Derivatans definition 
Forsling och Neymark (2011, s. 173) ger följande definition för derivata: 

”En funktion 𝑓 är deriverbar i en punkt 𝑎, om 𝑓 är definierad i någon omgivning av 𝑎 och 

gränsvärdet 

𝑓′(𝑎) = lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑎)

𝑥 − 𝑎
  

existerar ändligt. Gränsvärdet kallas då derivatan av 𝑓 i 𝑎 och betecknas med 𝑓′(𝑎).” 

Enligt Forsling och Neymark (2011, s. 173) är följande omskrivning av definitionen mer 

praktisk att använda, exempelvis då man ska bestämma derivatan 𝑓′(𝑥) i varje 𝑥 där 𝑓 är 

deriverbar: 

𝑓′(𝑎) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑎 + ℎ) − 𝑓(𝑎)

ℎ
, ty 𝑥 → 𝑎 då ℎ → 0 

Ovan används beteckningen 𝑓′(𝑥) för funktionens derivata i punkten x (utläses ”f prim av x”). 

Andra beteckningar som används är till exempel 

𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
,

𝑑

𝑑𝑥
(𝑓(𝑥)), 𝐷𝑓(𝑥) 

och då omskrivningen 𝑦 = 𝑓(𝑥) görs även 

𝑦′,
𝑑𝑦

𝑑𝑥
, 𝐷𝑦 

2.1.2 Deriveringsregler 
Att varje gång en derivata ska beräknas utgå från derivatans definition är en krånglig process. 

Det visar sig dock att utifrån definitionen kan en mängd generella mönster tas fram för 

derivatan hos elementära funktioner och sammansättningar av dem. Dessa mönster brukar 

kallas deriveringsregler och i tabell 1 presenteras ett antal av dessa regler (Råde & 

Westergren, 2004, s. 137–138). 
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Tabell 1: Vanliga deriveringsregler 

Funktion Derivata 

𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) 𝑓′(𝑥) + 𝑔′(𝑥) 

𝑓(𝑔(𝑥)) 𝑓′(𝑔(𝑥)) ∙ 𝑔′(𝑥) 

𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥) 𝑓′(𝑥)𝑔(𝑥) + 𝑔′(𝑥)𝑓(𝑥) 

𝑐𝑓(𝑥) 𝑐𝑓′(𝑥) 

𝑥𝑎 𝑎𝑥𝑎−1 

𝑎𝑥 𝑎𝑥 ln 𝑎  (𝑎 > 0) 

ln|𝑥| 
1

𝑥
 

𝑒𝑥  𝑒𝑥 

cos 𝑥 − sin 𝑥 

sin 𝑥 cos 𝑥 

 

2.1.3 Högre ordningens derivator 
Om en funktion 𝑓 är deriverbar i en omgivning av punkten 𝑎 och har förstaderivatan 𝑓′ i 𝑎 så 

definieras andraderivatan 𝑓′′(𝑎) av 𝑓 i 𝑎 som derivatan av 𝑓′, alltså 

𝑓′′(𝑎) = (𝑓′)′(𝑎) = lim
𝑥→𝑎

𝑓′(𝑥) − 𝑓′(𝑎)

𝑥 − 𝑎
 

om gränsvärdet existerar (Forsling & Neymark, 2011, s. 214–215). 

Vidare kan man fortsätta att definiera derivatan av ordning 𝑛 (heltal  >  0) av 𝑓 i 𝑎 som 

𝑓(𝑛)(𝑎) = (𝑓(𝑛−1))
′
(𝑎) 

om den existerar. Detta förutsätter dock att också derivatan 𝑓(𝑛−1) också existerar och är 

deriverbar. 

2.1.4 Användning av derivata 

Derivatan används exempelvis vid undersökning av funktioner för att bestämma terrass- och 

extrempunkter, vilket kan användas som hjälpmedel när man ritar en graf (Forsling & 

Neymark, 2011, s. 201-202). För en funktion 𝑓(𝑥) som är deriverbar i punkten 𝑎 gäller att om 

𝑓′(𝑎) = 0 kallas 𝑎 en stationär punkt för funktionen vilken kan vara en lokal extrempunkt 

eller en terrasspunkt. Om 𝑎 är en lokal extrempunkt gäller 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑎) eller 𝑓(𝑥) < 𝑓(𝑎) 

för både 𝑥 > 𝑎 och 𝑥 < 𝑎 i en omgivning till 𝑎, i det första fallet är punkten en minimipunkt 
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och i det andra en maximipunkt. Om 𝑎 är en terrasspunkt gäller istället att 𝑓(𝑥) ≤ 𝑓(𝑎) för 

𝑥 < 𝑎 och 𝑓(𝑥) ≥ 𝑓(𝑎) för 𝑥 > 𝑎 eller tvärtom. Dock är detta inte en uttömmande 

beskrivning av stationära punkter, vilket följande exempel visar. Funktionen 𝑓(𝑥)  =  |𝑥|, 

som inte är deriverbar för 𝑥 =  0, har ändå 𝑥 =  0 som lokal minimipunkt. Funktionen 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 sin
1

𝑥
, 𝑥 ≠  0, 𝑓(0)  =  0, har 𝑥 = 0 som stationär punkt, men den punkten är 

varken lokal extrempunkt eller terrasspunkt. 

Funktionens andraderivata kan om den existerar också vara till hjälp för att bestämma 

huruvida en stationär punkt där 𝑓′(𝑎) = 0 är en lokal maximi- eller minimipunkt. Om 

𝑓′′(𝑎) > 0 är 𝑎 en lokal minimipunkt, om 𝑓′′(𝑎) < 0 är 𝑎 en lokal maximipunkt. 

2.2 Kursplaner för matematik 

På gymnasiet introduceras derivata i Matematik 3b och 3c. Centralt innehåll för 3b och 3c 

skiljer sig inte gällande derivata, medan Matematik 4 tar upp punkter som bygger på 

innehållet i de tidigare kurserna. Följande delkapitel är citerat från läroplanen och visar hur 

derivata behandlas i det centrala innehållet i kurserna (Skolverket, 2011, s. 22, 25, 28). 

2.2.1 Matematik 3b och 3c 

Samband och förändring 

• Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. 

• Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner 

samt summor av funktioner. 

• Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion, 

såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. 

• Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive 

teckenstudium, andraderivatan och användning av numeriska och symbolhanterande 

verktyg. 

• Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. 

• Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och 

derivata. 

2.2.2 Matematik 4 
Samband och förändring 

• Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, 

exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner. 

2.3 Vad är en svårighet? 

För att ordentligt kunna utreda och sammanställa elevers svårigheter med derivata behövs en 

definition på vad en svårighet faktiskt är. Malmer (2002, s.92) skriver att elever med 

matematiksvårigheter i allmänhet har svag abstraktionsförmåga, samt oklara föreställningar. 
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Författaren skriver också att en elev har inlärningssvårigheter i skolan då målen som sätts av 

styrdokumenten inte nås. Malmer skriver vidare att matematiksvårigheter är ett brett och stort 

område där orsakerna till svårigheterna är dåligt utredda.  

I denna studie används ”svårigheter” som benämning för de matematiska fel och misstag som 

gymnasieelever gör när de hanterar och löser derivatauppgifter, vilket var den utgångspunkt 

som togs inför analysen och sammanställningen av forskningslitteraturen. Användningen av 

denna definition av svårigheter valdes utifrån att den innefattar elever på alla kunskapsnivåer 

och inte enbart de svaga eleverna med matematiksvårigheter i Malmers definition.  

2.4 Sfards teori om begreppsbildning 

Hur olika typer av kunskap karaktäriseras är intressant för denna studie. Sfard (1991) 

beskriver olika typer av kunskapsbildningar och föreställningar om matematiska begrepp. 

Hädanefter kommer termen begreppsbildning användas, och med det menas hur elever 

tillägnar sig begrepp inom matematik. Det som främst tas upp av Sfard är operationell och 

strukturell begreppsbildning, vilka förklaras närmare nedan. 

Operationell begreppsbildning handlar om processer, algoritmer och handlingar. Denna typ 

av begreppsbildning är dynamisk, sekvensbaserad och detaljerad. Med detta menas att synen 

på det matematiska begreppet bygger på uppfattningen att begreppet existerar när man 

behandlar det med hjälp av olika handlingar och operationer (Sfard, 1991, s. 4). Man 

identifierar alltså begreppet med processerna som bildar det. Exempelvis skulle en cirkel ses 

som en figur som fås genom att rotera en linje runt en bestämd punkt, istället för alla punkter 

som ligger på samma avstånd från en bestämd mittpunkt. 

Strukturell begreppsbildning handlar däremot om abstrakta objekt, alltså någonting statiskt 

som existerar och kan manipuleras. Att se ett matematiskt begrepp som ett objekt innebär en 

förmåga att referera till och se det som en verklig enhet (Sfard, 1991, s. 4). Denna typ av 

begreppsbildning bygger på visualisering, och främjar kognitiva processer som lärande och 

problemlösning (s. 33). Den strukturella begreppsbildningen är mer abstrakt, och ses som ett 

mer avancerat stadium av begreppsbildning (s. 10). 

Sfard (1991) skriver också att i en inlärningsprocess föregår den operationella 

begreppsbildningen den strukturella (s. 10). Som exempel tar Sfard upp ett barn som 

behärskar att räkna tal, men inte nödvändigtvis har kunskap om vad ett tal faktiskt är (s. 11). 

Om den strukturella delen är mer abstrakt än den operationella och om det enda sättet att 

närma sig abstrakta konstruktioner är just via processer så ter det sig naturligt att operationell 

begreppsbildning föregår strukturell (s. 17–18). 

Begreppsbildning karaktäriseras av olika hierarkiska delstadium, som kan jämföras med 

”grader av strukturalisering” (Sfard, 1991, s.18). Nedan sammanfattas hur Sfard (s. 18–21) 

beskriver dessa olika stadium och vad som innefattas i dem. Översättningen står först och 

Sfards originalbenämning återfinns inom parantes. 
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I. Internalisering (interiorization). Här bekantar sig eleven (den som lär sig) med 

processer som senare kommer leda till ett nytt begrepp. Dessa operationer sker på 

lägre nivå och steg för steg så eleven ökar sin förmåga att utföra dessa. En process har 

blivit internaliserad om den kan utföras genom mentala representationer. Som 

exempel tar Sfard upp att det i begreppet negativt tal kan handla om stadiet när en elev 

behärskar att subtrahera. 

 

II. Sammanfogning (condensation). I denna fas sammanfogar eleven långa sekvenser av 

operationer till mer hanterbara sådana. Här blir eleven mer och mer kapabel till att se 

en hel process utan att behöva gå in i detalj. Det är i detta stadium som det nya 

begreppet föds, och tack vare detta stadium kan nu generaliseringar, jämförelser och 

kombinationer med andra processer bli mer lättillgängliga. Sammanfogning pågår så 

länge som det nya begreppet är nära kopplat till en process. 

 

III. Objektifiering (reification). Stadiet definieras av ett ontologiskt skifte, en förmåga att 

se någonting bekant på ett nytt sätt. De två första stadierna är gradvisa, medan det sista 

sker ögonblickligen. En process konkretiseras alltså till ett objekt och en statisk 

struktur. Detta stadium kan enligt författarna av denna studie möjligen jämföras med 

när ”polletten trillar ned”, alltså när en helhetsbild av vad begreppet faktiskt innebär 

uppnås.  

Viktigt att poängtera är att de två delarna av begreppsbildning inte är motsatser eller arbetar 

mot varandra. Snarare handlar det om icke separerbara, men samtidigt olika, delar av samma 

sak (Sfard, 1991, s. 9). Dessutom behövs båda delar för att kunna skapa en djup förståelse för 

matematik (s. 5). Vidare skriver Sfard att endast ha ett operationellt förhållningssätt skulle ge 

användning av regler utan förståelse (rules without reasons), medan det motsatta scenariot ger 

förståelse utan regler (reasons without rules) (s. 30). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Som lärare är det viktigt att vara insatt i elevers svårigheter med ämnet man undervisar. 

Derivata ingår i flertalet gymnasiekurser och utgör en betydande del i flera av dessa. Eftersom 

det är en så pass central del i dessa kurser är eventuella svårigheter elever har viktiga att 

förebygga och ha kunskaper om. Att vara medveten om hur elevers problem med momentet 

yttrar sig är en fördel för verksamma lärare, och någonting som kan användas i den framtida 

yrkesrollen för blivande lärare. Därför är syftet med studien att beskriva vilka svårigheter 

elever i gymnasieålder eller motsvarande ålder uppvisar kring begreppet derivata. Med 

formuleringen ”kring begreppet derivata” avses det som behandlas i samband med derivata i 

den svenska gymnasieskolans matematikundervisning. Målet med arbetet är att kartlägga och 

sammanfatta hur dessa svårigheter tar form enligt forskningslitteraturen. Frågeställningen som 

ska besvaras i studien är följande: 

- Vilka svårigheter uppvisar elever, på gymnasienivå eller motsvarande, när de hanterar 

och löser uppgifter kring begreppet derivata? 
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4. Metod 

Metoden systematisk litteraturstudie, beskriven i Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013), används i studien. Författarna skriver att en systematisk litteraturstudie innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne 

eller problemområde. Eriksson Barajas et al. (2013) skriver också att det finns ett stort behov 

av att resultat från många olika vetenskapliga studier sammanställs på just ett systematiskt 

sätt, eftersom mängden av forskning gör det svårt att överblicka forskningsläget. Vidare 

beskriver författarna på att just i utbildningsvetenskap är behovet särskilt stort. Detta i 

kombination med strukturen och tydligheten i arbetsmetoden är varför en systematisk 

litteraturstudie valdes som metod. I detta kapitel redogörs för i varsitt delkapitel studiens 

sökstrategi, litteratursökningens utförande och resultat samt metod för analys av utvald 

litteratur. 

4.1 Sökstrategi 

För att hitta litteratur till studien gjordes först en databassökning och sedan en manuell 

sökning. Databassökningen gjordes i UniSearch, den sökmotor som är tillgänglig för 

studenter och anställda vid Linköpings universitet. UniSearch ger sökresultat i flera databaser 

med forskningslitteratur (bl.a. ERIC). Den manuella sökningen gjordes sedan i referenslistor 

hos litteraturen som valdes ut efter databassökningen. 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 78–79) beskriver hur man i en databassökning kan utgå från 

frågeställningens ord för att välja ut lämpliga söktermer. Dessa termer använder man sedan i 

en fritextsökning och kombinerar dem med de booelska operatorerna ”AND”, ”OR” och 

”NOT”. Operatorerna är till hjälp för att både begränsa och utvidga sökningen. Ytterligare ett 

sätt att utöka en sökning är att använda s.k. trunkering, där en asterisk sätts före eller efter en 

sökterm för att få med olika böjningar och typer av termen (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 

81). Exempel och förklaringar på hur dessa sökoperatorer fungerar finns i tabell 2. 

Tabell 2: Förklaring av sökoperatorer 

Operator Träffarna innehåller… 

A AND B …både A och B 

A OR B …antingen A eller B 

A NOT B …A men inte B 

Difficult* t.ex. difficult, difficulty, difficulties 

 

Eriksson Barajas et al. (2013, s. 81–82) beskriver också hur man i en systematisk 

litteraturstudie sätter kriterier för den litteratur som får inkluderas. Dessa urvalskriterier kan 

både finnas för att se till att litteraturen behandlar studiens frågeställningar, och för att säkra 

att litteraturen håller god kvalitet, är skriven på ett visst språk och inte får vara föråldrad. 

Urvalskriterierna för denna studie redogörs för nedan. 
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4.1.1 Urvalskriterier 
Artiklar som användes skulle uppfylla följande kriterier: 

• Litteraturen ska vara peer-reviewed, eftersom dessa artiklar har genomgått en 

kvalitetskontroll och därmed skulle kunna anses tillförlitliga.  

• Litteraturen ska vara tillgänglig i fulltext via LiU i UniSearch, för att litteraturen ska 

kunna läsas i sin helhet. 

• Språket ska vara svenska eller engelska för att författarna till denna rapport ska förstå 

innehållet.  

• Litteraturen ska behandla elever i rätt ålder, det vill säga motsvarande gymnasieålder 

(15–19 år). Motsvarigheter till gymnasiet är exempelvis High School i USA eller 

Upper Secondary School i Storbritannien.  

• Litteraturen ska behandla elevers svårigheter kring begreppet derivata för att kunna 

kopplas till frågeställningen. Om en artikel innehåller både elevers svårigheter samt 

andra aspekter, till exempel hur lärare lär ut derivata, kan artikeln användas. 

Var någonstans studien genomfördes spelade ingen roll, så länge den uppfyllde de andra 

kraven. Den manuella sökningen som gjordes i referenslistorna i den från databassökningen 

funna litteraturen hade samma krav. 

4.2 Litteratursökning 

I detta delkapitel redogörs för hur litteratur hittades och valdes ut för studien. Först beskrivs 

databassökningen, sedan den manuella sökningen och sist sammanfattas resultatet av 

litteratursökningen, alltså det slutgiltiga urvalet av litteratur för studien. 

4.2.1 Databassökning 
Vid databassökningen i UniSearch kunde vissa begränsningar sättas för sökningen. 

Sökningarna som gjordes i denna studie hade alla följande begränsningar för att uppfylla de 

första tre urvalskriterierna beskrivna ovan: 

• Tillgänglig via LiU 

• Akademiska Peer reviewed-tidsskrifter 

• Språk: engelska, svenska 

För att se utbudet av vad som var publicerat på svenska gjordes en första sökning med 

”derivata” som enda sökterm, vilket gav enbart en träff som inte uppfyllde urvalskriterierna. 

Med bakgrund av detta valdes att hädanefter enbart använda söktermer på engelska.  

Sökningen med engelska söktermer började med fritextsökningen ”Derivative AND 

mathematic education” vilket gav 2476 st träffar. Efter en översiktlig genomgång av de första 

60 träffarnas titlar och nyckelord kunde inte mer än någon enstaka intressant träff identifieras. 

Vid efterföljande sökningar var därför målet att avgränsa på sådant sätt som gav fler 

intressanta träffar, men samtidigt sållade bort de icke-relevanta och till slut gav en hanterbar 

mängd träffar att gå igenom mer grundligt. Utifrån den översiktliga genomgången kunde det 

bildas en uppfattning om dels vilka söktermer som skulle vara gångbara för att hitta litteratur 
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relevant för frågeställningen, dels hur sökningen kunde justeras för att utesluta de som inte 

var relevanta. Vid vidare sökning delades också söksträngen upp i tre delar utifrån 

frågeställningen: en för det matematiska begreppet derivata, en för rätt ålder på eleverna och 

en för att se till att svårigheter i någon form behandlades.  

Vid den första sökningen på engelska termer insågs det att termen ”derivative” kunde syfta på 

mycket mer än den matematiska derivatan, vilket gjorde att denna del av söksträngen 

hädanefter involverade ”AND mathematics” för att vara mer specifika. Även efter denna 

justering av termen erhölls många icke-relevanta träffar och för att sålla bort artiklar där 

derivata inte var i primärt fokus valdes att enbart söka efter träffar med ”derivative” i titeln. 

Med denna förändring uteslöts dock flera av de träffar som tidigare ansetts som relevanta. 

Dessa träffar hade behandlat derivata tillsammans med flertalet andra begrepp inom det större 

området infinetisimalkalkyl, på engelska calculus. För att inte utesluta de träffarna utökades 

söksträngen med att träffarna antingen skulle ha ”derivative” eller ”calculus” i titeln. 

Utvecklingen av den första delen av den slutgiltiga söksträngen sammanfattas i tabell 3. 

Tabell 3: Utveckling av första delen av söksträng 

derivative 

derivative AND mathematics 

derivative (TI) AND mathematics 

derivative OR calculus (TI) AND mathematics 

 

Många av träffarna i den första engelskspråkiga sökningen som behandlade undervisning 

rörde undervisning på universitetsnivå. För att fokusera sökningen på enbart undervisning på 

gymnasienivå eller motsvarande, vilket var ett av urvalskriterierna, sattes den andra delen av 

söksträngen till ”high school OR secondary education”. Detta uteslöt dock några av de 

tidigare relevanta träffarna som erhållits som ändå behandlat elever i rätt ålder, vilket gjorde 

att en utökning med ytterligare synonymer gjordes. Efter denna justering erhölls fortfarande 

en del oönskade resultat, där träffarna enbart inkluderade ”high” i någon form. Detta 

åtgärdades med att sätta citationstecken kring alla termerna i denna del av strängen, så 

termerna endast gav träffar när de fanns med i sin helhet. Utvecklingen av den andra delen av 

den slutgiltiga söksträngen sammanfattas i tabell 4. 

Tabell 4: Utveckling av andra delen av söksträngen 

high school OR secondary education 

high school OR secondary education OR secondary school OR grade 10 OR grade 11 OR 

grade 12 

“high school” OR “secondary education” OR “secondary school” OR “grade 10” OR 

“grade 11” OR “grade 12” 
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För den tredje delen av söksträngen som skulle fokusera träffarna till att gälla elevers 

svårigheter användes först enbart termen ”misconcept*”, där trunkeringen ämnade involvera 

termen i olika böjningsformer. Med enbart den termen försvann träffar som använt andra 

termer för elevers problem med förståelse och procedurer, därför utökades söksträngen med 

synonymer som förekommit bland träffarna i den första sökningen på engelska söktermer. 

Även dessa termer trunkerades för att få med eventuella böjningsformer. En viss svårighet 

upptäcktes dock med termen ”problem*” då den inkluderade många träffar involverande 

”problem solving”, vilket då inte längre fokuserade elevers problem utan snarare matematiska 

problemuppgifter. Exkludering av termen ”problem*” från söksträngen minskade antalet 

träffar till en klart mer hanterbar mängd utan att träffarna blev för få för att kunna representera 

flera aspekter av området för studien. Utvecklingen av den tredje delen av söksträngen 

sammanfattas i tabell 5. 

Tabell 5: Utveckling av tredje delen av söksträng 

misconcept* 

misconcept* OR difficult* OR error* OR problem* OR fail* 

misconcept* OR difficult* OR error* OR fail* 

 

I den slutgiltiga söksträngen finns de tre delarna beskrivna ovan sammansatta med 

sökoperatorn AND. Denna sträng ansågs ge en rimlig mängd träffar att analysera vidare och 

att dessa kunde ge bra överblick på området för studien. Träffarna som erhölls i denna 

sökning undersöktes sedan genom att båda författarna läste igenom titel och sammanfattning 

på varje träff. De artiklar som efter denna läsning upplevdes klara studiens urvalskriterier 

valdes ut för att användas vidare i studien. Resultatet av den slutgiltiga databassökningen 

redovisas i tabell 6.  

Tabell 6: Resultat av databassökning 

 

4.2.2 Manuell sökning 
Eriksson Barajas et al. (2013, s. 74) skriver att det första steget i den manuella sökningen är 

att studera referenslistan i artiklar man tidigare valt, i detta fall de som valdes i 

Söksträng 
Antal 

träffar 
Valda artiklar 

derivative* OR calculus (TI) AND mathematics 

AND 

“high school” OR “secondary education” OR 

“secondary school” OR “grade 10” OR “grade 11” 

OR “grade 12” 

AND 

misconcept* OR difficult* OR error* OR fail* 

30 

Brijlall & Ndlovu (2013), 

Cetner (2015),  

Gür & Barak (2007) 

Kaplan, Ozturk & Ocal 

(2015),  

Orhun (2012), 

Teuscher & Reys (2012) 
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databassökningen. Varje vald artikels (se tabell 6) referenslista studerades och de titlarna som 

ansågs intressanta söktes vidare på. Flertalet artiklar behandlade rätt område men hade fel 

åldersgrupp i fokus, nämligen universitetsstudenter. En artikel återkom i flertalet 

referenslistor, nämligen Orton (1983a). Efter sökning visade det sig att den både uppfyllde 

urvalskriterierna och var relevant för studien, trots att den var betydligt äldre än de andra 

artiklarna. Därför valdes den artikeln.  

4.2.3 Slutgiltigt urval litteratur 
Databassökningen och den manuella sökningen ledde till att det slutgiltiga antalet artiklar som 

valdes ut var sju stycken, varav sex valdes i databassökningen och en i den manuella 

sökningen. I tabell 7 sammanställs de sju artiklarna med författare, titel och en kortare 

beskrivning av varje studies metod och syfte. 

Tabell 7: Sammanställning av litteratur som valts ut från både databassökning och manuell sökning 

Författare Titel Beskrivning 

Brijlall & 

Ndlovu (2013) 

High School Learners’ Mental 

Construction During Solving 

Optimisation Problems in Calculus: 

a South African Case Study 

Kvalitativ studie med 10 elever i 

årskurs 12. Syftet var att förstå hur 

elever konstruerar kunskap i 

samband med optimeringsproblem 

(max- och minproblem). 

Cetner (2015) 

Students’ Conceptions of 

Derivative Given Different 

Representations 

Studie som syftar till att beskriva 

fyra elevers kunskaper om derivata 

med utgångspunkt i olika typer av 

representationer (tabeller, grafer 

och ekvationer).  

Gür & Barak 

(2007) 

The Erroneous Derivative 

Examples of Eleventh Grade 

Students 

53 elever i årskurs 11 deltog i 

studien som syftade till att beskriva 

vanliga fel och inom vilka områden 

dessa fel sker i. 

Kaplan, Ozturk 

& Ocal (2015) 

Relieving of Misconceptions of 

Derivative Concept with Derive 

70 elever i årskurs 12 deltog i 

denna studie som jämför effekten 

av vanlig respektive datorstödd 

undervisning på deras felaktiga 

uppfattningar av derivata. 

Orhun (2012) 

Graphical Understanding in 

Mathematics Education: Derivative 

Functions and Students’ 

Difficulties 

102 elever i årskurs 11 deltog i 

denna studie som syftade till att 

undersöka specifika svårigheter 

baserade på elevers kopplingar 

mellan derivatans graf och 

funktionsgrafen. 
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Orton (1983a) 
Students' Understanding of 

Differentiation 

Intervjustudie som undersökte 

förståelsen av derivering och 

förändringskvot hos 110 elever och 

studenter i åldrarna 16–22 år. 

Teuscher & 

Reys (2012) 

Rate of Change: AP Calculus 

Students’ Understandings and 

Misconceptions After Completing 

Different Curricular Paths 

Studie som undersöker skillnaden 

på två olika läroplansmetoder 

genom att testa eleverna på 

området ändringskvot. 

4.3 Analysmetod 

För att säkerställa en bra och heltäckande analys användes en tolkning av analysmetoden 

innehållsanalys, beskriven i Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 164). Nedan 

beskrivs hur kategoriseringen och analysen av resultatet genomfördes. Den heltäckande 

processen av val av och indelande i kategorier sammanfattas i följande punkter:  

1) Genomläsning och kort sammanfattning av litteraturen för att få en översiktlig bild av 

artiklarna. 

2) Mer noggrann sammanfattning av varje artikel till artikelsammanfattningar (se kap. 

5.1) 

3) Läsning av artiklar för att sammanställa lista av samtliga intressanta resultat i 

punktform. Resulterade i lista över elevers fel och svårigheter, se bilaga 1. 

4) Gruppering av punkter som ansågs ha något gemensamt. Sådana grupperingar gjordes 

exempelvis utifrån särskilda begrepp som tangent eller utifrån sammanhanget där 

svårigheten uppstod som tolkning av graf. 

5) Sökning efter övergripande kategorier som samlade flera grupper. Detta resulterade i 

följande två olika modeller:  

a. Begrepp som leder fram till derivata, derivata och derivering samt 

tillämpningar av derivata och samband med andra begrepp 

b. Begreppssvårigheter, procedursvårigheter och feltolkningar 

6) Slutgiltigt val av kategoriseringsmodell för att få en god överblick av resultatet samt 

för att kunna svara på frågeställningen. Detta resulterade i att modell (a) ovan formade 

huvudkategorier och modell (b) utgjorde underkategorier. 

För att täcka så många perspektiv och resultat som möjligt gjordes de fem första punkterna 

först enskilt av båda författarna, för att sedan kunna genomföra en gemensam diskussion där 

det säkerställdes att inga viktiga resultat förbisågs. Alltså bestod dessa punkter av två delar – 

ett individuellt arbete och en gemensam diskussion och sammanställning. 

4.4 Metoddiskussion 

Sökningen efter artiklar gjordes via UniSearch. Detta eftersom författarna till den här studien 

sedan tidigare var bekanta med sökmotorn, samtidigt som den ansågs vara tillräckligt 

heltäckande. UniSearch innehåller flertalet andra databaser vilket gjorde att den ansågs som 
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tillräcklig för denna studie. Dock finns möjligheten att fler relevanta artiklar hade hittats om 

en mer noggrann sökning gjorts på exempelvis MathEduc, även om huvudsöksträngen också 

genomfördes på just MathEduc för att säkerställa att inget missades. Vidare hade databaser 

som Google Scholar kunnat användas, men eftersom arbetet var begränsat till en relativt kort 

tidsperiod krävdes vissa begränsningar i sökningsprocessen. 

Det finns andra tillvägagångssätt som eventuellt hade gett fler artikelträffar. Att utöka antalet 

synonymer till svårigheter, exempelvis med söktermer som problem*, hade kunnat generera 

fler träffar. Anledningen till att just den termen valdes bort var för att den gav träffar gällande 

problemlösning, vilket inte var relevant för denna studie, samtidigt som mängden relevanta 

artiklar vid första anblick inte blev fler. Fler termer som eventuellt gett fler träffar hade varit 

synonymer till söktermer som High School och Grade 11. Vissa skolsystem benämner 

möjligtvis inte sina skolformer på detta vis, ens när de ska översättas till engelska. Detta gör 

att relevant forskning kan ha förbisetts. Efter att sökningen slutförts i samband med den 

manuella sökningen insågs det att ytterligare en term hade kunnat användas för att få fler 

träffar på begreppet derivata, nämligen ”differentiation” som är den engelska motsvarigheten 

till derivering. Efter att ha lagt till även denna term i den första delen av söksträngen (där den 

skulle vara med i titeln) genererades inte mer än en handfull träffar utöver de som funnits med 

sen tidigare och ingen av de nya träffarna uppfyllde urvalskriterierna. Därmed togs beslutet att 

inte involvera denna term. Det är emellertid möjligt att om denna term varit med från början i 

processen av att finna en god söksträng hade den kanske styrt sökningen på ett annat spår som 

genererat fler relevanta träffar, men då i kombination med andra termer än de som till slut 

blev söksträngen. 

Av de utvalda artiklarna är tre stycken publicerade i Turkiet: Kaplan, Ozturk och Ocal (2015), 

Orhun (2012) samt Gür och Barak (2007). Dessa artiklar utgör en relativt stor andel av 

studiens artiklar och därför är det möjligt att resultatet är delvis påverkat av undervisnings- 

och skoltraditionen i just Turkiet. Artiklarna har emellertid genomförts av olika författare och 

dessutom vid olika tidpunkter, vilket gör att artiklarna inte är för lika varandra. Därför valdes 

dem ut, trots att de skrevs i samma land.  

Den manuella sökningen resulterade i ytterligare en artikel som valdes, nämligen Orton 

(1983a). Artikeln är mycket äldre än de andra artiklarna, och det går att ifrågasätta huruvida 

resultat från över 30 år sedan är relevanta för studien. Bland annat kan man ifrågasätta om 

elever gjorde samma fel då som de gör idag, eftersom både undervisningssituationen men 

även de tekniska hjälpmedlen har förändrats. Trots dessa invändningar valdes artikeln ut, 

delvis för att den blivit frekvent refererad till i de andra artiklarna samt att den vid en första 

anblick inte skiljde sig särskilt mycket från de andra artiklarna både i utförande och relevanta 

resultat. Dessutom är ett rimligt antagande att svårigheter gällande matematik tar sig form på 

ungefär samma sätt oberoende av om det handlar om elever på 1980-talet eller på 2010-talet.  

De kategorier som valdes ut för att presentera resultatet ämnar ge en god överblick på de 

svårigheter elever har och kategoriernas rubriker ämnar både ge en bra beskrivning på 

innehållet i de olika kategorierna men även ett kortfattat svar på studiens frågeställning. Att 
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just denna kategorisering valdes ut bland de olika förslag som konstruerades under analysen 

av litteraturen och sammanställningen av resultatet beror mycket på att det var en uppdelning 

som föll sig naturlig för båda författarna, där båda var för sig gjort samma gruppering 

oberoende av den andre. Underkategorierna behölls också för att de kunde bidra till 

utvecklingen av huvudkategorierna och även i dessa kategorier föll sig grupperingen naturligt. 

Möjligt är att ett större antal kategorier hade kunnat ge ett direkt mer konkret svar på 

frågeställningen istället för enbart tre så pass övergripande kategorier som användes här. Men 

då kategoriseringen gjordes visade sig alternativet med flertalet mindre kategorier inte falla 

sig lika naturligt och gav snarare en spretig bild än en god överblick. I fallet med de valda 

huvudkategorierna fås dessutom tre kategorier som beskriver den progression som ofta 

förekommer när elever lär sig derivata och den arbetsgång som brukar användas i läroböcker 

och undervisning. Dessa tre kategorier ger också tillsammans hypotesen att svårigheter med 

derivata är att förvänta sig i hela processen av derivataundervisning. 

Även om kategorierna föll sig naturligt utifrån de flesta punkterna är det säkert så att vissa av 

punkterna skulle kunna passa in i flera av huvudkategorierna och än mer i flera av 

underkategorierna inom varje huvudkategori. Inte minst är det svårt att i vissa fall skilja en 

procedursvårighet från både begreppssvårigheter och feltolkningar, då orsaken till 

procedursvårigheten mycket väl kan vara något som hade placerats i en av de andra 

underkategorierna. Att dessa kategorier går in i varandra är dock något som man kan förvänta 

sig om man utgår ifrån Sfards (1991) teori om begreppsbildning. Sfard (1991) tar upp hur 

man bör se just operationell och strukturell begreppsbildning, vilket kan liknas vid 

procedurförståelse och begreppsförståelse, som två olika men icke separerbara delar av 

samma sak. Med bakgrund i detta samt den uppdelning i olika matematiska förmågor som 

förekommer i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011), där procedurförmåga och 

begreppsförmåga skiljs åt, bör också denna studies uppdelning mellan dessa två kategorier 

vara befogad.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från analysen av artiklarna. Resultatet redovisas genom 

artikelsammanfattningar och kategorisering av svårigheter. För att skapa en bild av varje 

enskild artikel beskrivs alla artiklar kortfattat i delkapitel 5.1. Kategoriseringen av 

svårigheterna förklaras i delkapitel 5.2. 

5.1 Artikelsammanfattningar 

Nedan sammanfattas varje vald artikel. Studiernas metod och upplägg beskrivs i sin helhet 

medan de resultat som tas upp främst är de som är relevanta för denna litteraturstudie. Alltså 

presenteras inte alltid hela resultatet då flera artiklar tar upp resultat som inte är relevanta för 

studien, exempelvis slutsatser angående läroplaner och undervisningsformer. 

5.1.1 Brijlall & Ndlovu (2013) – High School Learners’ Mental Construction 

During Solving Optimisation Problems in Calculus: a South African Case Study 

Denna sydafrikanska, kvalitativa studie undersöker hur elever bygger upp sin matematiska 

kunskap då de löser optimeringsuppgifter. Vidare delades forskningen upp i två delfrågor: vad 

kan elevsvaren säga om elevernas förståelse för optimeringsproblem och hur stämmer 

elevernas kunskapsscheman, alltså det sätt elever kopplar ihop olika delar av sin kunskap, 

överens med de scheman de förväntas ha av författarna? 

I studien deltog 10 elever i årskurs 12 och två undersökningsinstrument användes: en samling 

optimeringsuppgifter samt intervjuer med några av deltagarna. Optimeringsuppgifterna var 

utformade på ett sådant sätt att eleverna först behandlade områden som de tidigare gått 

igenom i matematikkursen. Dessa områden skulle eleverna sedan koppla ihop för att lösa ett 

optimeringsproblem, till exempel att beräkna den maximala arean på en rektangel med en viss 

omkrets. Deltagarna delades in i tre grupper i vilka de fick samarbeta för att lösa totalt tre 

olika optimeringsuppgifter. Lösningarna redovisades skriftligt av grupperna och analyserades 

och kategoriserades av författarna. Till gruppledare utsågs de tre elever som hade högst betyg 

i tidigare matematikkurs och dessa var också objekt för intervjuer. Intervjufrågorna utgick då 

ifrån elevernas svar på optimeringsuppgifterna. Även intervjusvaren analyserades och 

tolkades av författarna. 

Författarna sammanfattar resultatet av sina dataanalyser i följande fem punkter, att eleverna i 

studien 

1. saknade förståelse för notationen 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
. 

2. inte hade skapat ett schema för derivata och maximi/minimipunkter. 

3. hade vissa problem med modelleringen av uppgifterna, det vill säga att ta fram de 

matematiska uttryck som skulle deriveras. 

4. föredrog att använda regler och formler. 

5. använde sig av algebraiska föreställningar på ett felaktigt sätt. 
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Författarna utvecklar också ett par av punkternas innebörd. På den första punkten beskriver de 

hur vissa av grupperna bara förstår hur de kan använda notationen men inte vad den faktiskt 

betyder, något de kallar instrumentell förståelse. Angående den andra punkten framhåller 

författarna att eleverna tidigare visat förståelse för derivata och maximi/minimi var för sig 

men har svårt att se relationen mellan dem.  

Författarnas slutsats är att deras sätt att undersöka elevernas kunskapsbyggande visat sig 

användbart, men att deras studie i övrigt är för liten för att kunna dra generella slutsatser från. 

Vidare beskriver de hur studien visade att eleverna till största del bygger sin kunskap på 

isolerade fakta och procedurer, men inte kopplar ihop dem till kunskapsscheman. Författarna 

ger en möjlig förklaring till detta i att det främst är fokus på att kunna utföra procedurer och 

lösa uppgifter både i undervisning och lärande, medan djupare förståelse för begreppen får stå 

åt sidan. 

5.1.2 Cetner (2015) – Students’ Conceptions of Derivative Given Different 

Representations 

Syftet med denna amerikanska kvalitativa studie var att undersöka om elever använder olika 

begreppsbilder beroende på funktionsrepresentation (tabell, graf eller ekvation) kring derivata. 

Studien använder APOS-ramverket (action, process, object, schema) beskrivet av Dubinsky 

och McDonald (2001). Detta jämförs också med Sfards teori om begreppsbildning (se 2.4), 

där man jämför action och process med operationell begreppsbildning och object med 

strukturell begreppsbildning. Detta ramverk har vidareutvecklats med det triadiska ramverket 

som beskriver utvecklingen av scheman. Denna teori bygger på delarna intra, inter och trans. 

I intra-delen har man endast en ensam handling, objekt eller process i fokus medan man i 

inter-delen formar relationer mellan kognitiva enheter. I trans-delen kan eleven resonera och 

göra kopplingar mellan relaterade enheter på ett meningsfullt sätt. 

Fyra elever, som haft höga betyg i matematik, intervjuades vid tre tillfällen vardera. Under 

varje intervju fick dem en derivatauppgift med fyra delfrågor på varje uppgift. Alla uppgifter 

fokuserade på var sin representation (tabell, graf eller ekvation) men samtliga hade samma 

delfrågor. Anledningen till att man valde samma delfrågor på samtliga tre uppgifter var för att 

undersöka huruvida elever tenderar att använda en viss strategi för en viss representation och 

om elever kan växla mellan olika representationer. 

Studien kom fram till att det finns en koppling mellan både representationsform och 

uppgiftstyp med vilken del av APOS eleven tillämpar. Resultaten visade att elever kände sig 

mest självsäkra i ekvationsrepresentationen och uppvisade där en stark procedurförmåga. Ett 

mönster som visade sig var att för att skriva tangentekvation och hitta derivatans värde i en 

punkt, använde sig eleverna oftare av process. Jämfört med detta använde eleverna object i 

högre utsträckning när uppgiften var att resonera över huruvida derivatan ökar eller minskar. 

Vidare är även ett intressant resultat att elever hade svårast med att bestämma derivatan 

genom gränsvärdesdefinitionen, oavsett representationsform.  
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Gällande att bestämma värdet på derivatan använde alla elever process genom kedjeregeln 

snabbt och enkelt vid ekvationsrepresentation. Vid grafisk representation var det mer 

förekommande att eleverna använde object och resonerade kring derivatans värde när de ska 

hitta derivatan utifrån grafisk representation. Det visade sig att elever löser uppgifter med 

tabellrepresentation på liknande sätt som med grafrepresentation när de ska hitta derivatans 

värde. 

Studien kommer även fram till att det inte spelar någon roll vilken representation som 

presenterade problemet för vilken del av det triadiska ramverket elever använde. Det fanns 

dock en koppling mellan vilken del av APOS elever tillämpade och vilken del av 

triadramverket som användes.  

5.1.3 Gür & Barak (2007) – The Erroneous Derivative Examples of Eleventh 

Grade Students 

Studien, som genomfördes i Turkiet, hade som syfte att undersöka elevers misstag gällande 

derivata och bestämma på vilka områden elever har missuppfattningar. 53 elever i årskurs 

elva genomförde individuellt ett test bestående av sju uppgifter av öppen karaktär.  

Den första och fjärde frågan behandlade derivatans definition. Här var felen av två typer: 

omedvetenhet om derivatans definition eller användning av fel regel på grund av att de tolkat 

funktionen på fel sätt. Vissa elever hade memorerat deriveringsreglerna men inte definitionen, 

vilket ledde till att de i många fall inte använde definitionen för att ta fram derivatans värde. 

Den andra och tredje frågan fokuserade på tangent- och normallinje. Missuppfattningar som 

tas upp gäller bland annat tangentlinje, derivatan av sammansatta funktioner och tillämpning 

av deriveringsregler. Även fråga fem visade missuppfattningar angående derivatan av 

sammansatta funktioner. 

Sjätte frågan behandlade endast beräkning av derivata, och även här tas sammansatta 

funktioner upp som ett problemområde. Sista frågan som handlade om att beräkna 

andraderivata visade ett liknande resultat. En stor mängd svårigheter tas upp i resultatet och 

redogörs i en lista. Av dessa uppvisade svårigheter är följande direkt kopplade till derivata: 

• Bristfälliga kunskaper om derivatans definition. 

• Användning av fel deriveringsregel på fel funktion. 

• Felaktig derivering av sammansatta funktioner. 

• Saknad förståelse för tangentlinje. 

• Inget hänsynstagande till definitionsmängden av en funktion vid derivering. 

Listan tar även upp flertalet andra svårigheter som inte är kopplade direkt till begreppet 

derivata, exempelvis algebraiska fel. 
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5.1.4 Kaplan, Ozturk & Ocal (2015) – Relieving of Misconceptions of 

Derivative Concept with Derive 
Syftet med denna turkiska studie var att undersöka elevers lärandenivå och missuppfattningar 

kring derivata. Dessa mättes enligt fyra stadier: förståelse, inkorrekt förståelse 

(missuppfattning), ingen förståelse och inget svar. Studien jämför även effekterna av att 

hantera dessa missuppfattningar genom traditionell undervisning kontra datorbaserad 

undervisning, genom att genomföra två tester: ett före och ett efter undervisningsperioden. 70 

elever i årskurs 12, som delades in i två grupper, deltog i studien. Elever fick genomföra ett 

kunskapstest som utgjordes av tolv frågor vilka behandlade följande sex färdigheter 

(attainments). Författarnas analys gjordes sedan utifrån dessa färdigheter. 

Den första färdigheten som testades handlade om derivatans definition. Två frågor behandlade 

denna färdighet och gemensamma teman för frågorna var att elever upplevde svårigheter i att 

använda definitionen för att lösa uppgifter. Istället för att använda definitionen använde vissa 

elever deriveringsregler och vissa kunde inte derivatans definition överhuvudtaget. 

Den andra färdigheten behandlade en enklare typ av deriveringsprocedur. Dock tillät inte 

definitionsmängden derivering, eftersom derivatan inte existerade inom definitionsmängden. 

Över hälften av eleverna missade detta och gjorde därför fel på frågan. 

Tredje färdigheten var relaterad till den geometriska tolkningen av derivata. Här gjorde elever 

misstag genom att de tolkade tangentens ekvation som funktionens derivata. Innebörden av 

den fjärde färdigheten var svårtolkad (se även resultatdiskussion 6.1). Den femte färdigheten 

testades i två uppgifter och behandlade fysikaliska tillämpningar av derivata. De flesta elever 

lyckades lösa den första uppgiften, men uppvisade svårigheter med att de inte förstod att 

derivatan representerade hastigheten. Den andra uppgiften lyckades färre elever med, och 

vanliga fel var att istället för att använda derivata för att hitta hastigheten försökte de att 

använda olika geometriska förhållanden och satser. 

Den sjätte och sista färdigheten handlade om tangentlutning och normallinje. Vanliga fel var 

missuppfattningar mellan derivata och tangent samt en oförmåga att urskilja tangentlutning 

från normallinje. Vissa elever hade dessutom inte lärt sig att utföra deriveringsregler korrekt. 

Efter fastställandet av derivatakunskaper fick eleverna undervisning antingen på ett 

traditionellt eller datorbaserat sätt. Efter undervisningen genomfördes ett till test som mätte 

elevers kunskaper enligt de tidigare nämnda fyra stadierna. Elevers prestationer på testet 

visade att antalet elever med missuppfattningar minskade i alla färdigheter och att fler elever 

visade på förståelse på dessa färdigheter. Gruppen som fick datorbaserad undervisning visade 

dock på en större ökning i förståelsen i alla färdigheter förutom en. 

Studien drar följande sju slutsatser angående svårigheter med derivata: 

1) Elever har missuppfattningar i användningen av derivatans definition.  

2) Elever lägger inte vikt vid vilket intervall som derivatan är definierad i.  

3) Elever uppvisade svårigheter i den geometriska tolkningen av derivata.  
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4) Feltolkning av derivata i den mening att man tror att derivatan för hela funktionen 

är derivatan i en specifik punkt.  

5) Svårigheter med generella deriveringsregler.  

6) Svårigheter med tillämpningar i fysik.  

7) Svårigheter med att konstruera relation mellan tangent och normal. 

5.1.5 Orhun (2012) – Graphical Understanding in Mathematics Education: 

Derivative Functions and Students’ Difficulties 
Syftet med studien, även denna genomförd i Turkiet, var att undersöka vilka specifika 

svårigheter elever har med grafen av en funktions derivata och hur den kopplas till den 

ursprungliga funktionen. Studien baseras på svaren från 102 stycken High School-elever på 

ett test med fem uppgifter som på olika sätt behandlade ämnet. I svaren ombads också 

eleverna att förklara hur de kom fram till sitt svar och både svarens exakthet och metoderna 

eleverna använt analyserades. Uppgifterna var att utifrån derivatans graf beskriva egenskaper 

hos ursprungsfunktionen; vilken ekvation den har, var och om den har extrempunkter eller 

terrasspunkter och var den växer respektive avtar. 

Resultatet indikerar att elever har problem med att koppla ihop derivatans graf med grafen av 

den ursprungliga funktionen. Vanligaste felet var att de tolkade derivatans graf som 

funktionens graf och gav sina svar utifrån det. Detta visade sig till exempel i en uppgift där 

derivatans graf var en andragradsfunktion och eleverna skulle finna ursprungsfunktionens 

lokala maximi- och minimipunkter. Istället för att då se kopplingen mellan derivatans 

nollställen och ursprungsfunktionen extrempunkter var deras svar att ursprungsfunktionen 

endast hade en extrempunkt och att den var samma som hos andragradsfunktionen som var 

given som derivatans graf. Eleverna hade också svårigheter med att tolka vad det innebar för 

ursprungsfunktionen gällande extrempunkter när derivatans graf var en andragradsfunktion 

med vändpunkt i 𝑦 = 0, där svaren sällan indikerade någon förståelse. Att enbart utifrån 

derivatans graf kunna ge en beskrivning av ursprungsfunktionens utseende gällande grad av 

funktion hade många elever också problem med. De menade att de saknade derivatans 

ekvation eller att det inte var möjligt att ta fram en ursprungsfunktion då derivatan var en rät 

linje.  

En annan vanlig missuppfattning var att om derivatans graf var en avtagande affin funktion så 

skulle också ursprungsfunktionen vara avtagande i alla punkter eller tvärtom växande i alla 

punkter. Övergripande för alla uppgifter var också att eleverna hade ett bristande matematiskt 

språk i sina beskrivningar av derivata. 

Författaren skriver att en möjlig förklaring till att dessa problem uppstår hos eleverna är på 

grund av att deras undervisning varit traditionell och därför inte lagt fokus vid den grafiska 

tolkningen. Författaren konstaterar också att eleverna enbart ser derivata som en process. 
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5.1.6 Orton (1983a) – Students' Understanding of Differentiation 
Denna brittiska studie är en del av en större studie där också elevers förståelse för 

integralbegreppet undersöktes, vilket presenteras i en annan rapport (Orton, 1983b) där också 

studiens metod presenterades mer utförligt. Därför är delar av sammanfattningen av studiens 

metod nedan också hämtad ur Orton (1983b). 

Studien baserades på individuella intervjuer med 110 elever och studenter. Gruppen består av 

matematikstudenter i två ålderskategorier: 60 stycken i gymnasieåldern (16–18 år) och 50 

stycken universitetsstudenter (18–22 år). Fördelningen av deltagarnas ålder var jämnt fördelad 

över spannet 16–22 år och av de 110 deltagarna var hälften kvinnor och hälften män. 

Deltagarna i de båda kategorierna var utvalda för att representera hela spektret av 

kunskapsnivåer bland eleverna, men de hade ändå alla gemensamt att de klarat av en viss 

mängd matematik tidigare under sina skolår.  

För att undvika misstolkning gavs uppgifterna både skriftligt och diskuterades muntligt med 

varje deltagare. Uppgifterna krävde olika förmågor och förståelser av eleverna vilka 

författaren senare ordnat upp i ett antal punkter. Den efterföljande analysen utgick sedan från 

dessa punkter, vilka för derivering var 21 stycken (exempelvis utföra derivering och 

stationära punkter på en kurva). För att kunna göra statistiska beräkningar på den stora 

mängden data graderades också elevernas prestation på var och en av dessa punkter på en 

skala 0–4. Utöver uppdelningen i punkter använde författaren en mall för att beskriva 

karaktären av elevernas fel i en av följande tre kategorier: Strukturella, godtyckliga eller 

exekutiva fel. Strukturella fel uppstår vid avsaknad av förståelse för inneboende relationer 

mellan olika begrepp i en uppgift eller brist på förståelse för en för uppgiften grundläggande 

princip. Godtyckliga fel orsakas av att uppgiftslösaren inte tar hänsyn till givna begränsningar 

i uppgiften. Exekutiva fel innebär misslyckande med att utföra en process.  

Resultatet visade att den yngre och den äldre gruppens prestationer på punkterna var ungefär 

lika på så sätt att där den ena gruppen presterade sämre gjorde den andra det med och vice 

versa. Analysen av elevernas svar visade på en mängd fel och svårigheter hos eleverna vilka 

sammanfattas i kommande stycken. 

Eleverna hade algebraiska fel i ekvationslösning, som att de dividerade bort en variabel eller 

utvecklade parenteser fel. Dessa klassades som strukturella och exekutiva. De visade också på 

bristande förståelse för sambandet mellan sekant och tangent, ett område där elevernas fel 

klassades som strukturella. 

När det kom till förändringshastighet var det många som visade på svårigheter när de ombads 

beräkna storleken på förändringshastigheten på en kurva som inte var en rät linje. Generellt 

visade det sig att för ett stort antal elever var användandet av formeln ”skillnad i y-

led”/”skillnad i x-led” inte grundläggande för beräkning av förändringshastighet, både 

genomsnittlig sådan i ett intervall eller i en punkt. Till exempel gjorde eleverna fel då de 

utifrån en given icke-linjär graf skulle beräkna en mängd olika genomsnittliga 

förändringshastigheter mellan olika punkter på kurvan. På uppgifter som behandlade detta 
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hade nästan hälften av eleverna gjort fel. Till största delen klassades fel på dessa punkter som 

exekutiva, men också som strukturella. Dessutom hade eleverna problem med att beskriva och 

beräkna förändringshastigheten i en punkt på en kurva, samt skilja genomsnittlig 

förändringshastighet över ett intervall och förändringshastighet i en punkt åt. Här var antalet 

elever som misslyckades särskilt stor, många kom inte med något svar alls, och felen 

klassades som strukturella. 

Elevernas svar visade också på brist på förståelse gällande sambandet mellan derivering, 

förändringshastighet och gränsvärden, som resulterade i fel som klassades som strukturella. 

Eleverna visade sig också ha problem med att förklara innebörden av olika notationer som 

förekommer i samband med derivata, framförallt hade de svårt att förklara 𝑑𝑥 och 𝑑𝑦 var för 

sig, men även 𝛿𝑦, 𝛿𝑥 och skillnaden mellan 𝛿𝑦/𝛿𝑥 och 𝑑𝑦/𝑑𝑥. Dessa fel klassades också 

som strukturella.  

Tolkningen av när förändringshastigheten i en punkt är negativ eller noll visade sig också vara 

en svårighet för några av eleverna, där flera förklaringar inte var fullvärdiga. Dessa fel 

klassades till största delen som strukturella, men det förekom också exekutiva fel då några 

elever helt enkelt räknade fel. När det kom till derivering av uttryck visade deltagarna inga 

större svårigheter, mer än då 𝑦 = 2/𝑥2 skulle deriveras och 20 elever svarade −4/𝑥. Felen 

som gjordes här klassades som exekutiva. Även beräkning av lutningen på tangenten till en 

kurva vars ekvation var given klarade de flesta eleverna bra, endast några enstaka exekutiva 

beräkningsfel förekom. När eleverna skulle finna koordinater för stationära punkter på en 

kurva vars ekvation var given och bestämma om de var extrempunkter eller terrasspunkter var 

det vanligaste felet algebraiska fel. Andra fel på samma område klassades som antingen 

strukturella eller godtyckliga.  

I diskussioner och slutsatser ger författaren en mängd implikationer för undervisning i ämnet 

där det mesta handlar om att som lärare vara noggrann i introduktionen av begreppet derivata 

och dess omkringliggande begrepp. Författaren förespråkar också användandet av tekniska 

hjälpmedel i undervisningen och framhåller vikten av grafiska representationer för att få den 

grundläggande förståelsen för derivata innan mer tekniska delar som deriveringsregler 

introduceras. Elevernas bristande förkunskaper, framförallt bristande förmågor i algebra, är 

något som författaren uppmärksammar som ett bakomliggande problem till att eleverna 

senare också får problem med förståelsen av derivata. 

5.1.7 Teuscher & Reys (2012) – Rate of Change: AP Calculus Students’ 

Understandings and Misconceptions After Completing Different Curricular 

Paths 
Studien undersökte hur två olika läroplanstyper påverkar elevers inlärning av begreppet 

förändringshastighet. De två typerna av undervisningsupplägg var Single-Subject Curriculum, 

en läroplan där elever studerar samma ämnesområde under en längre tid, och Integrated 

Curricula, där elever får undervisning i olika ämnesområden under samma kurs. 193 elever 

deltog i studien som tog plats i USA. Dataunderlaget som analyserades var tre olika prov som 
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eleverna genomförde. Det första bestod av flervalsfrågor, medan de två andra var uppgifter av 

öppet format. Den första av dessa handlade om i vilka intervall en absolutvärdesfunktion hade 

en viss förändringshastighet. Den andra handlade om en tank som fylls på med vatten och där 

hastigheten på vattenflödet varierade, och eleverna skulle skapa en graf utifrån vissa värden. 

Resultaten visade att vilken läroplansmodell eleverna haft inte spelade särskilt stor roll för 

förståelsen av begreppet. Båda grupperna presterade relativt lika på första testet, som dock 

visade att båda grupperna hade bristfällig förståelse gällande begreppet förändringshastighet. 

Vanliga fel på den första öppna frågan var att många elever trodde att förändringshastigheten 

var ett absolutbelopp, det vill säga många svarade att lutningen var 2 när den i själva verket 

var -2. 80% av elever som hade denna missuppfattning förstod förvisso att grafen lutade åt 

olika håll, men hävdade alltså att förändringshastigheterna var lika. Eleverna 

uppmärksammade inte heller de punkter där lutningen var odefinierad. Vidare uppvisades 

också fel som att elever räknade fel på den genomsnittliga förändringshastigheten. 

I modelleringsuppgiften, som behandlade vattenflöde i en tank, var det vanligaste felet att 

elever ritade ett konstant flöde av vattnet och inte ett icke-konstant sådant i den del där 

vattenflödet gradvis minskade. Alltså representerade elever förändringhastigheten i den 

sektionen av grafen som en genomsnittlig ändringskvot mellan två punkter istället för en icke-

linjär förändring. Vidare uppvisades också svårigheter som att elever bestämde fel värde på 

den genomsnittliga förändringshastigheten. Dessa fel baserades på faktorer som att elever 

använde ändringskvoten på fel sätt eller att de valde fel koordinater. 

5.2 Kategorisering av resultat 

I detta delkapitel beskrivs de övergripande kategorier som resultatet delades in i. Tre 

huvudkategorier används för att presentera resultatet:  

• Begrepp som leder fram till derivata 

• Derivata och derivering 

• Tillämpningar av derivata och samband med andra begrepp  

Inom dessa kategorier delas sedan resultatet in i underkategorier som mer noggrant beskriver 

vilken typ av svårigheter elever uppvisar inom dessa huvudkategorier. Underkategorierna är 

begreppssvårigheter, procedursvårigheter och feltolkningar (se figur 1). Begreppssvårigheter 

är då sådana svårigheter som eleverna har med förståelsen för själva begreppet i sin helhet och 

dess olika delar. Procedursvårigheter är fel och problem som uppstår i lösningsprocessen av 

olika uppgifter. Feltolkningar handlar om olika missuppfattningar som elever har om 

betydelsen av olika begrepp och representationer, där eleverna alltså inte gör korrekta 

tolkningar av exempelvis en graf eller ett värde. De svårigheter som inte direkt kunde kopplas 

till någon av huvudkategorierna kategoriserades som övriga svårigheter. 
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Figur 1 – Träddiagram över kategoriseringen av svårigheter. B=begreppssvårigheter, 

P=procedursvårigheter, F=Feltolkningar. 

Resultaten som presenteras i kategoriseringen är de svårigheter som förekommit i den 

forskning som studerats. Det innebär att svårigheterna som beskrivs är de som identifieras hos 

elever i en eller flera av artiklarna i studien. Alltså är det inte säkert att det ger en universell 

beskrivning av alla elevers svårigheter, utan snarare en kategorisering av alla svårigheter som 

beskrivs i artiklarna. Det ger således heller ingen utsaga om hur väl förekommande de olika 

svårigheterna är, enbart att de existerar i någon grad. Se bilaga 2 för kategoriseringen i 

punktform.  

5.2.1 Begrepp som leder fram till derivata 
Denna kategori innehåller begrepp som kan användas i introduceringen av men även arbetet 

med derivata. Begreppen tangent och förändringshastighet, men även sekant, är tydliga delar i 

kategorin. 

Begreppssvårigheter 

Tangent är ett begrepp som är tydligt relaterat till derivata. Flertalet artiklar beskriver elevers 

problem med begreppet och dess användning. Elever har missuppfattningar gällande tangent- 

och normallinje och vissa elever kan inte skilja mellan dessa (Gür & Barak, 2007, s. 476; 

Kaplan et al., 2015, s. 69). Dessutom förekommer svårigheter gällande tangenten som ett 

gränsvärde kopplat till sekanten, där eleverna uppvisar problem i förståelsen av hur en sekant 

blir till en tangent när skärningspunkterna med kurvan närmar sig varandra (Orton, 1983a, s. 

237).  

Förändringshastighet är ett annat närliggande begrepp till derivata som är problematiskt för 

elever. Teuscher och Reys (2012, s. 365) skriver att elever har generella svårigheter med 

förändringshastighet. Vidare har elever svårigheter med att förstå och särskilja genomsnittlig 

förändringshastighet och förändringshastighet i en specifik punkt (Orton, 1983a, s. 239). Att 

förändringshastigheten inte är definierad i alla punkter är något som vissa elever inte tar 

hänsyn till (Teuscher & Reys, 2012, s. 366). 

Procedursvårigheter 

Elever har svårt att beräkna förändringshastighet och ändringskvot, både i linjära och icke-

linjära funktioner. Vidare har elever svårt att beräkna genomsnittlig ändringskvot, där en del 
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elever beräknar ändringskvot utifrån felaktiga koordinater och inte utifrån förändring i y-led 

respektive x-led (Orton, 1983a, s. 237–238; Teuscher & Reys, 2012, s. 369). 

Feltolkningar 

Svårigheter med negativ förändringshastighet visar sig i flera artiklar. En del elever kan inte 

svara överhuvudtaget på frågor om detta (Orton, 1983a, s. 241). Elever tolkar också negativ 

förändringshastighet fel och bortser från minustecken (Teuscher & Reys, 2012, s. 366; Orton, 

1983a, s. 238). Orton (s. 241) beskriver även hur några elever har svårt att tolka vad det 

innebär att förändringshastigheten är noll. En ytterligare svårighet angående 

förändringshastighet är att elever inte kan representera en gradvis förändring korrekt, utan 

istället använder en rät linje med konstant förändringshastighet (Teuscher & Reys, 2012, s. 

367).  

5.2.2 Derivata och derivering 
I denna kategori behandlas elevers svårigheter med förståelsen för begreppet derivata, 

derivering av uttryck samt med att bestämma derivatans värde. 

Begreppssvårigheter 

En genomgående aspekt är att eleverna, när det kommer till brist på begreppsförståelse, endast 

ser derivata som en process. Orhun (2012, s. 684) lyfter specifikt fram detta, men det 

diskuteras också i de flesta av de andra artiklarna (Brijlall & Ndlovu, 2013, s. 16; Kaplan et 

al., 2015, s. 71; Orton, 1983a, s. 242). Även Cetner (2015, s. 328) beskriver hur eleverna 

direkt hade verktyg att ta till när de fick uppgifter givna på ekvationsform, medan uppgifter 

representerades som graf eller tabell krävde längre tid för eftertanke och inte hade lika 

självklara arbetsgångar för eleverna. 

Elever som har läst kurser som behandlar derivata har inte tillägnat sig derivatans definition 

och lärt sig den utantill på samma sätt som de lärt sig deriveringsregler (Gür & Barak, 2007, s. 

476; Kaplan et al., 2015, s. 68). Även när eleverna får derivatans definition given har de svårt 

att förklara den, särskilt betydelsen gränsvärdet har för att skilja förändringshastighet i en 

punkt från genomsnittlig förändringshastighet mellan två punkter (Orton, 1983, s. 239). Att 

det finns intervall där en funktion inte skulle vara deriverbar är också något som eleverna 

missar att ta hänsyn till (Kaplan et al., 2015, s. 68; Gür & Barak, 2007, s. 476).  

Elever uppvisar också svårigheter med Leibniz notation för derivata. Även om de kan 

använda sig av den på ett korrekt sätt så kan de inte förklara innebörden av den samt 

sambanden och skillnaden mellan 𝑑𝑦, 𝑑𝑥, 𝛿𝑦, 𝛿𝑥, 𝛿𝑦/𝛿𝑥 och 𝑑𝑦/𝑑𝑥 (Brijlall & Ndlovu, 

2013, s. 15; Orton, 1983a, s. 239–240). 

Procedursvårigheter 

Elever har svårt att beräkna derivatans värde med hjälp av definitionen (Cetner, 2015, s. 328; 

Kaplan et al., 2015, s. 68). När de istället använder deriveringsregler kan fel uppstå för att de 

antingen använder felaktiga regler eller att de använder korrekta regler men på fel sätt 

(Kaplan et al., 2015, s. 68, 71; Gür & Barak, 2007, s. 476). Gür och Barak (2007, s. 476) 
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lyfter här särskilt derivering av sammansatta funktioner som något elever ofta gör fel på, 

medan Orton (1983a, s. 240–241) istället tar upp derivering av uttryck med variabeln i 

nämnaren som ett problemområde. Dock beskriver Orton (1983a, s. 240–241) att utöver det 

området är derivering av polynomuttryck något som elever inte har några större svårigheter 

med. 

Feltolkningar 

När elever ska ta fram derivatan för en funktion gör de felaktiga tolkningar som att derivatan 

är tangentens ekvation eller att funktionens derivata är derivatans värde i en specifik punkt 

(Kaplan et al., 2015, s.68, 71). 

5.2.3 Tillämpningar av derivata och samband med andra begrepp 
Denna kategori behandlar de fall då elever har svårigheter med att koppla ihop derivata med 

andra närliggande begrepp eller med tillämpningar. Kort sagt handlar det om de svårigheter 

som inte direkt kan kopplas till de andra kategorierna samtidigt som de behandlar någon form 

av samband innehållande derivata. I denna kategori placerades inga svårigheter i 

underkategorin procedursvårigheter. 

Begreppssvårigheter 

Orhun (2012, s. 681) beskriver att elever har svårigheter med att koppla ihop derivatans graf 

med funktionens graf. Detta handlar om att elever inte ser helheten i begreppet derivata och 

har svårt att se de gemensamma delarna som funktionens graf har med derivatans graf. De 

exakta fel som görs beskrivs under feltolkning. 

Feltolkningar 

När det gäller feltolkningar av samband tenderar elever att lära sig varje del för sig men 

samtidigt ha svårigheter med sammankopplingen mellan olika delar. Detta lyfter exempelvis 

Brijlall och Ndlovu (2013, s. 15) fram i sin undersökning, där eleverna hade lärt sig derivata 

respektive maxima/minima som isolerade fakta, men när de skulle konstruera sambandet 

mellan begreppen i en optimeringsuppgift misslyckades de.  

Ett annat sammanhang där elever har svårigheter med att se samband är när det kommer till 

att tolka egenskaper hos ursprungsfunktionen utifrån derivatans graf. Här gör eleverna en 

mängd feltolkningar, som att derivatans graf är funktionens graf. Detta leder till 

missuppfattningar som att exempelvis när derivatan är avtagande så gäller detsamma för 

ursprungsfunktionen och att derivatan och funktionen har extrempunkter för samma 

variabelvärde. Här visar det sig också att elever har svårt att tolka derivatans nollställen som 

extrempunkter hos ursprungsfunktionen, både maxima/minima och terrasspunkter. (Orhun, 

2012, s. 681–684) 

Ytterligare ett område där elever har svårigheter med tolkningar är när det kommer till 

derivatans betydelse i verklighetsbaserade rörelseproblem, närmare bestämt tolkningen av 

derivatan som momentanhastigheten vid en viss tidpunkt (Kaplan, 2015, s. 68). 
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5.2.4 Övriga svårigheter 
Denna korta kategori sammanfattar de övriga svårigheter som elever uppvisar som inte är 

direkt kopplade till derivata, men som ändå kan ge upphov till fel och svårigheter i lösningen 

av derivatauppgifter. Det handlar då dels om svårigheter med matematisk modellering, alltså 

att ta fram uttryck för att beskriva samband (Brijlall & Ndlovu, 2013, s. 15). Dessutom finns 

svårigheter med användning av korrekt matematiskt språk (Orhun, 2012, s. 681) och inom 

algebra, där elever använder sig av det på ett felaktigt sätt (Brijlall & Ndlovu, 2013, s. 15; Gür 

& Barak, 2007, s. 476; Orton, 1983a, s. 236–237).  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras först resultatet och sedan vilka implikationer studien har för lärare 

och förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Frågeställningen för denna litteraturstudie var: Vilka svårigheter uppvisar elever, på 

gymnasienivå eller motsvarande, kring begreppet derivata? Utifrån kategoriseringen av 

forskningslitteraturens resultat skulle ett svar på frågeställningen kunna formuleras enligt 

följande: elever har begreppssvårigheter, procedursvårigheter och feltolkningar gällande 

begrepp som leder fram till derivata, gällande begreppet derivata och derivering samt gällande 

tillämpningar av derivata och samband med andra begrepp. 

På grund av att de artiklar som undersökts mer eller mindre är av kvalitativ karaktär kan 

resultatet inte generaliseras till alla elevers svårigheter. I resultatet har det heller inte tagits 

hänsyn till huruvida vissa fel är mer förekommande än andra; alla fel som hittades i 

litteraturen har presenterats. Detta gör också att felen som beskrivs inte alla är lika vanligt 

förekommande utan bara har beskrivits i någon utsträckning av en eller flera artiklar. Just 

detta kan leda till att resultatet kan bli missvisande för i vilken utsträckning elever har vissa 

svårigheter. 

Den första kategorin i resultatet (5.2.1 Begrepp som leder fram till derivata) visar att elever 

har svårigheter med sådant som är grundläggande delar i begreppet derivata. Dessa bristande 

förkunskaper påverkar då troligtvis också elevernas möjlighet att förstå derivata i ett senare 

skede. Om eleverna exempelvis saknar förståelsen för förändringshastighet, tangent och 

sekant, något som är högst centralt i derivatans definition och dess grafiska tolkning, bör det 

inte heller vara förvånande att eleverna har svårt att minnas, förstå och använda definitionen 

(se 5.2.2 Derivata & derivering). 

Resultatet indikerar att elever endast ser derivata som en process (se begreppssvårigheter i 

5.2.2). Detta innebär att dessa elever inte tillägnat sig helheten av begreppet och därmed inte 

kan förväntas klara av uppgifter som kräver helhetskunskap. Jämfört med Sfards (1991) teori 

om begreppsbildning kan det sägas att dessa elever förmodligen har regler utan förståelse. 

Eleverna i fråga har då endast ett operationellt förhållningssätt till derivata, vilket förhindrar 

en djupare kunskap eftersom det kräver både ett operationellt och strukturellt förhållningssätt. 

Ytterligare en intressant aspekt är att vissa resultat pekar på att deriveringsregler är ett 

problem för elever (se procedursvårigheter i 5.2.2) medan andra delar av litteraturen påvisar 

att det inte är ett särskilt stort problemområde, exempelvis Orton (1983a). Sfard (1991) 

belyser att operationell begreppsbildning, vilket innefattar just processer och handlingar, 

föregår strukturell begreppsbildning i en inlärningsprocess. Detta ger intrycket av att de elever 

som uppvisat svårigheter inom derivering ännu inte behärskat deriveringsprocesserna och 

därmed inte befinner sig i ett lika avancerat stadium i sin kunskapsutveckling som de elever 

som behärskar deriveringsprocesser. Alltså innebär detta att vissa elever befinner sig i 
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internaliseringsdelen av begreppsbildning medan andra elever snarare, genom 

sammanfogning och objektifiering, är på väg till strukturell begreppsbildning vilket innefattar 

helhetskunskap om ett begrepp.  

Resultatet visar även på att elever har svårigheter med samband och tillämpningar av derivata 

(se 5.2.3). Sfard (1991) skriver att både strukturell och operationell begreppsbildning behövs 

för att uppnå djupare kunskap. Den strukturella delen handlar om att se begrepp som objekt 

som kan manipuleras, vilket innebär att det kan användas till problemlösning och andra 

kognitiva processer. Strukturell begreppsbildning är alltså någonting som krävs hos elever för 

att kunna se samband och använda derivata till någonting som inte direkt är kopplat till 

begreppet. Det är därför rimligt att anta att de elever som uppvisar problem inom samband 

och tillämpningar inte ännu har uppnått objektifieringsstadiet och därför inte har tillägnat sig 

en strukturell begreppsbild. Detta kan möjligen bero på grundläggande ramfaktorer som 

tidsbrist. Om elever inte får tillräckligt med tid att tillägna sig ett område genom de tre faserna 

som Sfard (1991) beskriver, kommer det förmodligen visa sig att de har svårigheter med vissa 

aspekter av området. Om dessutom lärandemiljön fokuserar på procedur och därmed den 

operationella begreppsbildningen finns än mindre möjlighet för elever att uppnå strukturell 

begreppsbildning.  

Ett genomgående problem i studien var att alla de tre turkiska artiklarna upplevdes vara 

knapphändiga. Detta grundas på att de endast har en kortfattad beskrivning av metod och 

resultat, där det inte tydligt framgår vilka resultat som är tydligast och viktigast, eller hur 

författarna kom fram till resultatet. Detta gäller främst Gür och Barak (2007). Dessutom 

präglas flera av artiklarna av bristfälligt språk, troligtvis på grund av misslyckade 

översättningar, vilket leder till att vissa aspekter blir svårtolkade. Detta gäller exempelvis 

vissa av de färdigheter, attainments, som tas upp i Kaplan et al. (2015), där en uppenbart 

korrekt lösning av en uppgift beskrivs som en felaktig lösning av författarna. Det är föga 

troligt att detta faktiskt skulle vara det författarna menar, men någon annan betydelse går inte 

att läsa ut. Möjligt är därför att delar av artiklarnas innehåll som hade kunnat bidra till 

resultatet i denna studie förbises. 

Någonting som påverkar resultatet är att vissa artiklar inte bidrar med lika många enskilda 

svårigheter som andra. Exempelvis togs endast ett fåtal resultat från Cetner (2015), jämfört 

med Orton (1983a) som frekvent finns med i resultatet. Detta är fallet eftersom alla artiklar 

inte har lika många relevanta resultat då de olika artiklarnas frågeställning ligger olika nära 

frågeställningen för denna studie. Likväl kan det ha resulterat i att vissa artiklar är mer 

styrande i resultatet och därmed hela studien, däribland de artiklar som upplevs ha sämre 

kvalitet.  

6.2 Implikationer för lärare och vidare forskning 

Studien påverkar den framtida yrkesrollen i den mån att det givetvis är viktigt att ha insyn i 

vilka delmoment av derivata som elever upplever som svårt. Resultatet visar att elever inte 

bara har problem med kärnbegreppet derivata, utan även med närliggande begrepp. Dessa 
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begrepp finns med i introduktionen av derivata, exempelvis tangent, sekant och ändringskvot 

vilka är representerade i kursplanerna. Dessutom har elever problem i arbetet med användning 

av derivata. Användning, tillämpningar och samband med derivata kräver en förståelse för 

vad derivata är. Därför implicerar resultatet att man som lärare bör ge elever möjlighet och 

utrymme att skapa en strukturell förståelse av begreppet, likt Sfard (1991) beskriver. Detta 

eftersom strukturell begreppsförståelse, genom de olika graderna av strukturalisering, är något 

elever behöver för att kunna lösa uppgifter av resonerande och problemlösande karaktär, där 

det är viktigt att kunna se samband. Att som undervisande lärare inte endast se derivata som 

en process, vilket kan antas leda till främst en operationell begreppsbildning hos elever, utan 

snarare ge en heltäckande bild av derivata, bör alltså vara en aspekt värd att beakta. 

Ett konkret exempel på hur man skulle kunna ge möjlighet till strukturell begreppsbildning är 

att i undervisningen av derivata visa på samband mellan en ursprungsfunktion och derivatans 

funktion grafiskt. Genom att visa på bland annat sambandet mellan punkter där lutningen är 

noll i ursprungsfunktionen med punkter där derivatans funktion skär y-axeln får eleverna se 

olika representationer av begreppet. Se figur 2 nedan för exempel på hur en sådan 

visualisering skulle kunna se ut. Här har graferna medvetet ritats direkt ovanför varandra för 

att enkelt kunna jämföra utseendet på dem vid olika x-värden. 

 

Då ingen av artiklarna som finns med i studien är gjord i en svensk kontext är det intressant 

att diskutera resultatet i förhållande till de svenska kursplanerna i matematik för gymnasiet. 

För det första kan man då se att de punkter som finns gällande derivata i det centrala 

innehållet i många fall tangerar de huvudkategorier som resultatet i denna studie delats in i 

och som beskriver var elever har svårigheter. Förutsatt att svenska elever då skulle ha 

liknande problem som eleverna i dessa internationella studier är studiens resultat relevant för 

Figur 2 - Exempel på hur samband mellan f(x) och f'(x) kan visualiseras grafiskt. 
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att kunna bemöta elevers svårigheter i främst kurserna 3b och 3c. För det andra kan man se att 

det i kursplanen finns ett tydligt fokus på inkluderingen av grafiska metoder i undervisningen 

av derivata. Frågan är då om svenska elever som fått undervisning utifrån denna kursplan 

skulle skilja sig från eleverna i de internationella studierna och inte ha den ensidiga 

förståelsen av derivata som främst en process där man manipulerar algebraiska uttryck. 

Huruvida detta skulle vara sant och att svenska elever också skulle ha en god grafisk 

förståelse för derivata skulle kunna vara ett ämne för vidare forskning. 

För att ytterligare öka studiens relevans för just den svenska skolan och den kommande 

yrkesrollen hade det varit intressant med fler artiklar som genomförts i länder som är mer 

kulturellt lika Sverige, exempelvis länder i norra Europa. Dock kan det argumenteras för att 

de resultat som erhölls är mer universella för elevers svårigheter eftersom informationen 

kommer från Turkiet, Sydafrika, USA och Storbritannien, länder som både är geografiskt och 

kulturellt olika varandra. En studie som tydligt knyter an till just den svenska lärkontexten 

generellt och kursplanerna i de kurser som innefattar derivata specifikt skulle ge en tydligare 

bild av just svenska elevers svårigheter. Vidare forskning skulle alltså kunna vara att fastställa 

svenska elevers svårigheter med derivata med utgångspunkt i kursplanerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Lista över elevers svårigheter, fel och problemområden  

Svårighet/fel/problemområde Källa 

1. Derivatans notation Brijlall & Ndlovu (2013), Orton (1983a) 

2. Samband mellan derivata och maxima/minima Brijlall & Ndlovu (2013) 

3. Modellering/uppställning Brijlall & Ndlovu (2013), Teuscher & Reys 

(2012) 

4. Algebraiska föreställningar/fel Brijlall & Ndlovu (2013), Gür & Barak (2007), 

Orton (1983a) 

5. Samband mellan begrepp/isolerade fakta Brijlall & Ndlovu (2013), Orhun (2012) 

6. Hitta derivatans värde med derivatans 

definition 

Cetner (2015), Gür & Barak (2007), Kaplan et 

al. (2015) 

7. Derivatans värde i graf/tabell Cetner (2015) 

8. Förstår inte derivatans definition Gür & Barak (2007), Kaplan et al. (2015), 

Orton (1983a) 

9. Felaktiga val av deriveringsregler Gür & Barak (2007) 

10. Felaktig derivering av sammansatta 

funktioner 

Gür & Barak (2007) 

11. Bristande förståelse för tangent- och 

normallinje 

Gür & Barak (2007), Kaplan et al. (2015) 

12. Tar inte hänsyn till definitionsmängd Gür & Barak (2007), Kaplan et al. (2015) 

13. Tolkar tangentens ekvation som funktionens 

derivata 

Kaplan et al. (2015) 

14. Derivatans betydelse i verklighetsbaserade 

rörelseproblem (momentanhastighet) 

Kaplan et al. (2015) 

15. Tolkar derivatan i en punkt som derivatan för 

hela funktionen 

Kaplan et al. (2015) 

16. Kan inte deriveringsreglerna ordentligt Kaplan et al. (2015) 

17. Samband mellan derivatans graf och 

funktionen 

Orhun (2012) 

18. Tolkar derivatans graf som funktionens graf Orhun (2012) 

19. Använder inte korrekt matematiskt språk för 

derivatans graf 

Orhun (2012) 

20. Sambandet funktionens utseende – derivatans 

graf 

Orhun (2012) 

21. Sambandet nollställen på derivatans graf – 

funktionens max/min 

Orhun (2012) 

22. Sambandet derivatans graf – när funktionen 

ökar respektive minskar 

Orhun (2012) 

23. Sambandet derivatans graf – stationär punkt Orhun (2012) 

24. Derivata enbart process Orhun (2012) 

25. Sambandet tangent – sekant Orton (1983a) 



 

 

26. Förändring y-led/förändring x-led inte 

grundläggande 

Orton (1983a) 

27. Felaktiga beräkningar av genomsnittlig 

förändringshastighet (inte hänsyn till tecken, 

räknar från koordinater) 

Orton (1983a), Teuscher & Reys (2012) 

28. Skilja genomsnittlig förändringshastighet och 

förändringshastighet i en punkt åt 

Orton (1983a) 

29. Derivera bråkfunktioner Orton (1983a) 

30. Tolkning av tecken på förändringshastighet Orton (1983a), Teuscher & Reys (2012) 

31. Tolkning av när förändringshastigheten är 

noll 

Orton (1983a) 

32. Bristande förståelse för förändringshastighet Teuscher & Reys (2012) 

33. Odefinierad lutning Teuscher & Reys (2012) 

34. Tolkning av icke-konstant 

förändringshastighet grafiskt 

Teuscher & Reys (2012) 

 

  



 

 

Bilaga 2: Kategorisering av svårigheter 

Begrepp som leder fram till derivata 

Begreppssvårigheter 11. Bristande förståelse för tangent- och normallinje 

25. Sambandet tangent – sekant 

28. Skilja genomsnittlig förändringshastighet och förändringshastighet i 

en punkt åt 

32. Bristande förståelse för förändringshastighet 

33. Odefinierad lutning 

Procedursvårigheter 26. förändring y-led/förändring x-led inte grundläggande 

27. Felaktiga beräkningar av genomsnittlig förändringshastighet (inte 

hänsyn till tecken, räknar från koordinater) 

Feltolkningar 30. Tolkning av tecken på förändringshastighet 

31. Tolkning av när förändringshastigheten är noll 

34. tolkning av icke-konstant förändringshastighet grafiskt 

Derivata & derivering 

Begreppssvårigheter 1. Derivatans notation 

7. Derivatans värde i graf/tabell 

8. Förstår inte derivatans definition 

12. Tar inte hänsyn till definitionsmängd 

24. Derivata enbart process 

Procedursvårigheter 6. Hitta derivatans värde med derivatans definition 

9. Felaktiga val av deriveringsregler 

10. Felaktig derivering av sammansatta funktioner 

16. Kan inte deriveringsreglerna ordentligt 

29. Derivera bråkfunktioner 

Feltolkningar 13. Tolkar tangentens ekvation som funktionens derivata 

15. Tolkar derivatan i en punkt som derivatan för hela funktionen 

Samband och tillämpningar 
Begreppssvårigheter 20. Sambandet funktionens utseende – derivatans graf 

Procedursvårigheter - 

Feltolkningar 2. Samband mellan derivata och maxima/minima 

5. Samband mellan begrepp/isolerade fakta 

14. Derivatans betydelse i verklighetsbaserade rörelseproblem 

(momentanhastighet) 

17. Samband mellan derivatans graf och funktionen 

18. Tolkar derivatans graf som funktionens graf 

21. Sambandet nollställen på derivatans graf - funktionens max/min 

22. Sambandet derivatans graf – när funktionen ökar respektive minskar 

23. Sambandet derivatans graf – stationär punkt 

Övriga svårigheter 

 3. Modellering/uppställning 

4. Algebraiska föreställningar/fel 

19. Använder inte korrekt matematiskt språk för derivatans graf 



 

 

Bilaga 3: Lista med länkar över statistik från Skolverket 

Nedan följer länkar till den statistik som nämns i rapportens inledning och refereras till som 

”Skolverket, u.å.”. All statistik har sökts efter på denna sida: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-

vuxenutbildning?sok=SokB 
 

• Andel elever på varje gymnasieprogram 2018: 

http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?sf=gy&hg=L0&vg=Skolor+och+elever&sy=0&vari

d=227&varid=228&varid=229&varid=216&varid=217&varid=230&varid=231&varid=233&

varid=218&varid=232&varid=222&varid=247&varid=244&varid=245&varid=248&varid=24

6&varid=234&varid=219&varid=235&varid=236&varid=239&varid=220&varid=221&varid

=237&varid=238&year=2018&area=&area=-99&render=true&mode=1#tab-1 

• Antal elever på gymnasieprogram och dess olika inriktningar 2018: 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_elever&p_a

r=2018&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_sub=1&

p_inriktning=1&p_visahmt=0&p_flik=G&p_programkod= 

• Resultat på nationella prov: 

o 3cVT19 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_kur

sprov&p_flik=G&p_hmantyp=&p_termin=VT19&p_lankod=&p_kommunkod=&p_s

kolkod=&p_hmankod=&p_prov=MATMAT03C 

o 3bVT19 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_kur

sprov&p_flik=G&p_hmantyp=&p_termin=VT19&p_lankod=&p_kommunkod=&p_s

kolkod=&p_hmankod=&p_prov=MATMAT03B 

o 3cVT18 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_kur

sprov&p_flik=G&p_hmantyp=&p_termin=VT18&p_lankod=&p_kommunkod=&p_s

kolkod=&p_hmankod=&p_prov=MATMAT03C 

o 3bVT18 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_kur

sprov&p_flik=G&p_hmantyp=&p_termin=VT18&p_lankod=&p_kommunkod=&p_s

kolkod=&p_hmankod=&p_prov=MATMAT03B 

o 3cVT17 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_kur

sprov&p_flik=G&p_hmantyp=&p_termin=VT17&p_lankod=&p_kommunkod=&p_s

kolkod=&p_hmankod=&p_prov=MATMAT03C 

o 3bVT17 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gy_kur

sprov&p_flik=G&p_hmantyp=&p_termin=VT17&p_lankod=&p_kommunkod=&p_s

kolkod=&p_hmankod=&p_prov=MATMAT03B 
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